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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tájékoztató jellegű fórumok indulnak megyeszerte – Indul az Egán Ede-terv 
2016. július 26. – Kárpátalja 

Augusztus 1-től végre elstartol a magyar állam által támogatott Egán Edéről elnevezett 

kárpátaljai gazdaságfejlesztési program. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

így jónak látja, hogy még a pályázat beindulása előtt megyénk különböző magyar 

„gócpontjain” tájékoztató fórumot tartson, hogy az esetlegesen felmerült kérdésekre választ 

kapjanak az érdeklődők. A napokban már több ilyen eseményre került sor. Ezeket a 

fórumokat Gulácsy Géza, a KMKSZ általános alelnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

elnöke, Berki Marianna, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány igazgatónője és Mester András, a KMKSZ önkormányzati és 

gazdasági titkára tartotta, illetve tartja.  

 

A választási regisztráció megkönnyítését szorgalmazza a PNL 
2016. július 25. – maszol.ro, MTI 

A választási regisztráció megkönnyítését szorgalmazza a Nemzeti Liberális Párt (PNL), 

miután kiderült, hogy nagyon kevés külföldön élő román állampolgár regisztrált az év végi 

parlamenti választásokra. Az állandó választási hatóság közölte, hogy hétfőig 3613 

személynek hagyták jóvá a választói névjegyzékbe való felvételére irányuló kérelmét. Ezek 

közül több mint 2900-an a levélben való szavazás lehetőségét választották, 700-an a külföldi 

szavazókörzetekben adják le voksukat. 

 

749 kisebbségi kultúrát támogató projektet finanszíroz idén a kormányhivatal 
2016. július 25. – bumm.sk 

Megkötötte a kormányhivatal a kisebbségi kultúra fejlesztésére pályázó szervezetekkel a 

támogatási szerződéseket és kézikönyvet tett közzé a nyertesek számára, hogy megkönnyítse 

nekik a közbeszerzési eljárások lefolytatását. Február végén kezdte el a szerződések 

megkötését a kormányhivatal és a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos hivatala a 

Nemzeti kisebbségek kultúrája 2016 elnevezésű támogatási program 

kedvezményezettjeivel.  Július 22-ig 362 szerződés került aláírásra, amely 749 projekt 

támogatásáról szól. A dotációk teljes összege 2 668 185 euró, ami 139 000 euróval 

meghaladja a tavalyi támogatások összegét. 

 

Átszervezést javasolnak a székely vendéglátók 
2016. július 25. – Krónika 

A romániai turizmus átszervezését és jól beazonosítható fogadóterületekre való osztását 

szorgalmazza az Országos Turisztikai Hatóság (ANT) elnökéhez intézett levelében Albert 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/07/25/tajekoztato-jellegu-forumok-indulnak-megyeszerte
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67497-a-valasztasi-regisztracio-megkonnyiteset-szorgalmazza-a-pnl
http://www.bumm.sk/belfold/2016/07/25/749-kisebbsegi-kulturat-tamogato-projektet-finansziroz-iden-a-kormanyhivatal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/atszervezest-javasolnak-a-szekely-vendeglatok
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Zoltán, a Székelyföld Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke. Az Anca-Pavel Nedea 

elnöknek címzett levélben a székelyföldi szervezet képviselői felajánlják a szervezetépítésben 

szerzett tapasztalataikat, és egyúttal szakmai érvekkel támasztják alá a székelyföldi turisztikai 

szervezet létjogosultságát. Leszögezik, tudatában vannak annak, hogy a Székelyföld politikai 

szempontból kényes témának számít, azonban szakmai megközelítésből hangsúlyos 

gazdasági szükséglet. 

 

Az RMDSZ Kolozs Megyei Állandó Tanácsa döntött az előválasztásokról 
2016. július 25. – transindex.ro, maszol.ro 

A Kolozs megyei RMDSZ Állandó Tanácsa elfogadta a szenátorok és képviselők 

előválasztására vonatkozó ütemtervet és kiválasztási kritériumot. A képviselőket és a 

szenátorokat a Megyei Képviselők Tanácsa fogja rangsorolni, a jelölések leadási határideje 

2016. augusztus 31. A jelölési iratcsomónak többek között tartalmaznia kell egy nyilatkozatot 

arról, hogy a jelentkező 1989 előtt és után nem működött együtt a hírszerző szolgálatokkal és, 

hogy vállalja az RMDSZ választási programját, illetve, hogy függetlenül a rangsoroláson elért 

eredménytől nem indul más párt színeiben vagy függetlenként a 2016-es parlamenti 

választásokon. 

 

Barabás László: száz év után lett magyar alpolgármestere Brassónak 
2016. július 25. – maszol.ro 

A brassói magyar közösség összefogásának köszönhetően közel 100 év után lett ismét magyar 

alpolgármestere a Cenk alatti városnak. A helyhatósági választások után az RMDSZ jó 

tárgyalási pozícióját is felhasználva Barabás László tanácstag lett az egyik alpolgármester. 

 

Jó pozíciókat szerzett az RMDSZ a Kolozs Megye Tanácsában 
2016. július 25. – maszol.ro 

A múlt héten fogadta el a Kolozs Megye Tanácsa a szakbizottságok összetételét. A 

szakbizottságok megalakulása után Balla Ferenc és Lőrinczi Zoltán elnöki tisztséget tölt be, 

míg Szőcs Endre titkárként tevékenykedik.  

 

Nincs napirenden a marosvásárhelyi alpolgármesterek ügye 
2016. július 26. – Krónika 

Nem szerepel az alpolgármesterek megválasztása a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki 

ülésének napirendi pontjai közt annak ellenére, hogy a helyhatósági választások óta közel két 

hónap telt el. A városháza illetékesei egyébként úgy tesznek, mintha Dorin Florea 

polgármesternek nem is hiányoznának a helyettesek: Peti András volt alpolgármester irodáját 

felújították, átalakították, és átadták a városháza jegyzőjének, Andrei Mureşannak. Florea 

egyébként több alkalommal is azt nyilatkozta, nincs szüksége alpolgármesterekre, nélkülük is 

tudja irányítani a megyeszékhelyet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43444
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67454-barabas-laszlo-szaz-ev-utan-lett-magyar-alpolgarmestere-brassonak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67470-jo-poziciokat-szerzett-az-rmdsz-a-kolozs-megye-tanacsaban
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Eredményesek voltak a felkészítők 
2016. július 26. – Krónika 

Háromszéken eredményesnek bizonyult a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet által 

támogatott érettségi felkészítő. A lebonyolító Amőba Alapítvány közleménye szerint Kovászna 

megye négy városában összesen 233 végzős diák járt el a felkészítőre, őket a program elején is 

tesztelték, és a bemeneteli 4,85-ös átlageredményről 6,57-re javítottak az érettségin. Az 

alapítvány román nyelv és irodalomból Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és 

Baróton szervezett felkészítőket, míg matematikából Sepsiszentgyörgyön és 

Kézdivásárhelyen.  

 

A vezetés elsősorban példa – Új cserkészvezetőkkel bővül a szövetség 
2016. július 25. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Július 18-28. között ismét cserkészek vették birtokba a Lévai járásbeli Palást községhez közeli 

Olvár-völgyet. A vezetőképző táborokban és a mellettük működő segítő táborokban idén közel 

200-an vesznek részt, azért, hogy a 11 nap elteltével újabb önkéntes vezetőkkel 

gyarapodhassanak a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség csapatai a magyarlakta területeken 

Pozsonypüspökitől kezdve egészen Királyhelmecig. 

 

Az Ipoly- hidakról tanácskoztak Ipolyhídvégen 
2016. július 25. – Felvidék Ma 

A július 21-i találkozón a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., illetve a Besztercebánya 

Megyei Önkormányzat szakemberei, az érintett hatóságok, valamint az Ipoly menti 

települések képviselői vettek részt. „A találkozót a magyarországi fél kezdeményezte. A 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkapta a megbízatást a további Ipoly-hidak és 

határon átvezető utak tervezésére. A térséget érintő két híd és egy határátkelő kivitelezése 

került szóba, majd az ezek megvalósulásához szükséges fontos lépéseket készítettük elő” – 

tájékoztatta a Felvidék.ma-t Lőrincz Mária, a szlovákiai Középső Ipoly Mente Regionális 

Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Az értekezleten az Ipolyvarbó-Őrhalom, illetve az 

Ipolyhídvég-Drégelypalánk közötti hidak megépítéséről volt szó, ugyanakkor a Rimaszombati 

járásban található Jéne közúti határátkelő kialakítása is szóba került. 

 

Egyelőre nem lesz török emlékmű Zentán 
2016. július 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A zentai községi képviselő-testület ötödik rendes ülésén a legnagyobb vitára az ún. török 

emlékművel kapcsolatban lehetett számítani, ugyanis az ellenzéki képviselők azt 

kezdeményezték, hogy a testület semmisítse meg a TIKA, azaz a Török Fejlesztési és 

Koordinációs Ügynökség emlékműállítási kezdeményezésének támogatásáról szóló, március 
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http://felvidek.ma/2016/07/uj-cserkeszvezetokkel-bovul-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg/
http://felvidek.ma/2016/07/az-ipoly-hidakrol-tanacskoztak-ipolyhidvegen/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20396/Egyelore-nem-lesz-torok-emlekmu-Zentan.html
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31-én meghozott rendeletét. Vita azonban nem alakult ki a kérdés kapcsán, a képviselők 19 

igen szavazattal, 7 tartózkodással, ellenszavazat nélkül fogadták el a határozatjavaslatot. 

 

17 éves a kárpátaljaiak máriapócsi gyalogos zarándoklata 
2016. július 25. – karpatalja.ma 

17 évvel ezelőtt indultak el először gyalog a Beregszászi Esperesi Kerület szervezésében a 

kárpátaljai magyar görögkatolikusok szeretett kegyhelyükre, Máriapócsra. Az első időben az 

augusztus 15-i Nagyboldogasszony-napi búcsúra zarándokoltak el a hívek, néhány éve 

azonban a gyaloglást áttették a július 20-i, Illés próféta ünnepéhez kapcsolódó búcsúra. 

A 62 kilométeres távot már több ezren tették meg, hogy könnyítsenek szívük terhén, hálát 

adjanak vagy épp fohászukat mondják el a máriapócsi Könnyező Szűz ikonja előtt. 

 

Újabb lehetőség a Muravidék versenyképességének növelésére 
2016. július 25. - Muravidéki Magyar Rádió 

Újabb támogatási lehetőséget kap a régió. A szlovén kormány legutóbbi ülésén elfogadta a 

Muravidék versenyképességének növelését ösztönző, a 2010-2017-es időszakra vonatkozó 

program módosítását, amely egyebek közt tartalmazza a „Muravidék kapuja” című projekt 

finanszírozását is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/17-eves-a-karpataljaiak-mariapocsi-gyalogos-zarandoklata/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174418287
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2016. július 25. – Kossuth Rádió 

 

Sikeresek a magyar kormány diaszpórát segítő programjai 

Mind Nyugat-Európában, mind pedig a tengeren túl a magyar közösségek méltatják a 

szervezetépítésben, a magyar öntudat felfrissítésében segítséget nyújtó Kőrösi Csoma Sándor 

Programot, valamint a magyar kormány másik két Programját, a Mikest és a Julianus-t, 

amelyek a magyar értékek és hagyatékok felkutatását, összegyűjtését teszik lehetővé. 

Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen külön fórumot rendeztek e témakörben, 

de a napokban Budapesten is szóltak róla az észak- és dél-amerikai magyarság képviselői. A 

Határok nélkül munkatársa egy rendezvényen találkozott a Latin Amerikai Magyar Országos 

Szervezetek Szövetségének elnökével, Kunckelné Fényes Ildikóval és az Egyesült Államokban 

élő Ludányi Andrással, a Magyar Baráti Közösség alapító vezetőségének tagjával. Elsőként az 

ohioi professzort halljuk. 

Harmadik éve szervez a Magyar Újságírók Románia Egyesülete riport-tábort 

szórványban 

Az erdélyi szórványok bemutatást vállalta fel a Magyar Újságírók Románia Egyesülete, a 

MÚRE. Harmadik éve szerveznek riport-tábort szórványban. Idén huszonhat újságíró – 

közöttük néhány diák – vett részt a MÚRE- riporttáborban, Temesváron. Interjú Rácz Évával, 

az újságírószervezet elnökével. 

Amerikai önkéntes fiatalok tartanak intenzív angol nyelvtábort partiumi és 

erdélyi gyermekek számára 

Az Egyesült Államok neves egyetemeinek önkéntes hallgatói tartanak intenzív angol 

nyelvtábort partiumi és erdélyi gyermekek számára. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

12. alkalommal szervezi meg a népszerű tanfolyamot, Bihar, Szilágy, Hargita és Kovászna 

megye 16 településén. 

Nagy az érdeklődés a kárpátaljai ukránok körében az ingyenes magyar 

nyelvtanfolyamok iránt  

Kárpátalján nőtt a magyar nyelv presztízse az ukrán lakosság körében. Igen nagy az 

érdeklődés  a mintegy két hónapja tartó ingyenes magyar nyelvtanfolyamok iránt. A magyar 

kormány 15 millió forinttal támogatja a program lebonyolítását, melyet a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 43 helyszínen végez. 

Bemutatkozik egy sikeres vállalkozás a délvidéki Kishegyesről 

Egy reménybeli sikeres vállalkozásról szólunk zárásképpen a délvidéki Kishegyesről. 

A táj borait, magyar nedűt és harapnivalót kínáló újonnan indult vendéglátóhelyet a híres 

löszfalba vájták. Itt tartják egyébként nyaranta a térség egyik legjelentősebb kulturális 

rendezvényét: a Dombos fesztet. Beszélgetés Mészáros Tibor üzletvezetővel. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-25_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-25_18:30:00&ch=mr1

