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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar kultúrát népszerűsíti Áder János egy brazíliai konferencián 
2016. augusztus 11. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Nemzeti Regiszter 

A magyar nyelvet és kultúrát népszerűsítő konferenciát tartanak egy brazil egyetemen Áder 

János köztársasági elnök részvételével – közölte a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 

(PADA) csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, hogy kifejezetten sikeres a magyar nyelvet és 

kultúrát oktató kurzus Brazíliában. Az indulás óta eltelt másfél évben több mint százan 

kezdtek magyarul tanulni az Universidade de Sao Paulón (USP) a Pécsi Tudományegyetem 

(PTE) kiemelt stratégiai programjaként a PADA támogatásával. A kurzushoz kötődő, 

Magyarok Brazíliában Konferenciát már második alkalommal rendezik meg csütörtökön, az 

eseményt Áder János köztársasági elnök nyitja meg az USP-n. A konferencia tovább segíti a 

magyar nyelv és kultúra népszerűsítését Brazíliában, erősíti az USP és a magyar felsőoktatás 

közötti kapcsolatot. Idén azért is jelentős, mert ünnepélyes keretek között megalakul az USP 

Magyar Professzorainak Köre, valamint meghosszabbítják a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az USP műszaki kara közötti együttműködési 

megállapodást is. 

 

Példaértékű többnyelvűség Nagybányán 
2016. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, Erdély 

Ma, Magyar Idők 

Ellenszavazat nélkül fogadta el a nagybányai önkormányzat csütörtökön azt a határozatot, 

amely alapján háromnyelvű helységnévtáblát helyeznek ki a város bejáratainál. A 

határozattervezetet nem a kéttagú RMDSZ-frakció, hanem a polgármesteri teendőkkel 

megbízott alpolgármester, Marinel Rob terjesztette be. A dokumentum szerint a 

helységnévtáblára a város román, magyar és német megnevezése – Baia Mare, Nagybánya, 

Neustadt – kerül fel. Vida Noémi, Nagybánya alpolgármestere a Krónikának elmondta, 

egyeztetések következtében döntöttek arról, hogy a megbízott polgármester terjessze be a 

kezdeményezést, mivel így sokkal nagyobb volt az esély arra, hogy a képviselőtestület 

rábólintson a javaslatra. Vida úgy véli, ha az RMDSZ terjesztette volna be a 

határozattervezetet, azt akár politikai kezdeményezésnek is minősíthették volna. „Végül 

nekünk kedvezett a csillagok állása” – jegyezte meg. 

 

„Építőtelepet” kerülgethetünk a Fő téren a Kolozsvári Magyar Napok alatt is 
2016. augusztus 11. – transindex.ro 

„Építőtelep" lesz a Kolozsvári Magyar Napokon a Fő tér déli oldalán. Emil Boc polgármester 

hivatalos Facebook-oldalán bejelentette, folytatódik a tér felújítása, a napokban nekiláttak a 
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130 méteres Nemzeti Bank előtti, déli szakasz felújítási munkálataihoz. A járdára a Deák 

Ferenc (Eroilor) utcában lerakott kőlapokkal megegyező burkolat kerül, a felújított szakaszon 

városi bútort helyeznek el, kicserélik a villanyoszlopokat és a világítótesteket is. A járdát 

szegélyező fák nem sérülnek. A világítást ledekkel oldják meg, a fény erőssége igény szerint 

állítható lesz. A munkálatok kivitelezési ideje 1 hónap. A Kolozsvári Magyar Napok augusztus 

14-én kezdődik. 

 

Idén is támogatja tanszerekkel az előkészítő osztályosokat az aradi RMDSZ 
2016. augusztus 11. – maszol.ro 

A tavalyi kezdeményezés sikerén felbuzdulva idén is megszervezi a tanszertámogatási akcióját 

az RMDSZ Arad megyei szervezete az aradi Pro Identitas Egyesület támogatásával. A „De 

nehéz az iskolatáska!...” elnevezésű taneszköztámogatási program keretében körülbelül 60 lej 

értékű csomagokat kap minden olyan diák Arad megyében, aki a 2016–2017-es tanévben 

magyar iskolában vagy tagozaton kezdi az előkészítő osztályt. A tanszercsomagokat a szülők 

és pedagógusok javaslatai alapján állítják össze, és minden településen az RMDSZ helyi 

illetékesei adják majd át az érintett családoknak – olvasható az RMDSZ közleményében. 

 

EMI-tábor: a mai fiatalok is kiállnának a barikádra 
2016. augusztus 11. – szekelyhon.ro 

Fiatalként ’56-ban – ez volt annak a kerekasztal-beszélgetésnek a címe, amelynek vendégei 

Wittner Mária és Murányi Levente 1956-os szabadságharcosok, valamint Popély Gyula 

történész voltak az EMI-táborban. Noha ma a politikai környezet és a fiatalok mentalitása is 

más, ha a sors úgy hozná, ők is kiállnának a barikádokra – vélik. 

 

Bővül a Forgatag kínálata 
2016. augusztus 12. – Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Új programpontokkal egészül ki az augusztus 24–28-a között zajló Vásárhelyi Forgatag 

kínálata azt követően, hogy a magyar kulturális rendezvény fő helyszíne a helyi 

önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Ligeten lesz. A szervezők elmondták, 

egyre nagyobb az érdeklődés az immár hagyományosnak számító kézművesvásár iránt: idén 

már negyven kiállító jelezte, hogy részt venne a marosvásárhelyi rendezvényen. Soós Zoltán 

főszervező – a Maros Megyei Múzeum igazgatója – elmondta, a kecskeméti testvérvárosi 

kapcsolatra épül az a kiállítás, amely Bernády György, Marosvásárhely egykori 

polgármesterének és Kada Elek, Kecskemét volt elöljárójának a párhuzamba állításán 

alapszik. 

 

Hangolódás a magyar napokra 
2016. augusztus 12. - Krónika 

Bár a Kolozsvári Magyar Napok hivatalos megnyitóját augusztus 15-én, hétfőn tartják, Erdély 

legnépszerűbb magyar kulturális rendezvénysorozatára már a hétvégén is rá lehet 

hangolódni. A hét közben megjelent részletes program szerint pénteken a kolozsvári 

Szépművészeti Múzeumban Markó Károly és követői. Az ideális táj a 19. századi magyar 
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festészetben címmel nyílik kiállítás 18 órától a Magyar Nemzeti Galéria támogatásával. 

Szombaton a hagyományosnak számító Kós Károly-teljesítménytúra 13. kiírása zajlik 

Kolozsvár és Sztána között, amelynek részleteiről a rendezvény honlapja nyújt tájékoztatást 

az érdeklődőknek. 

 

Múzeum marad a nagyváradi barokk palota 
2016. augusztus 11. –Krónika 

Közösségépítő és értékhordozó múzeumként várja majd pár év múlva a látogatókat a 

nagyváradi római katolikus püspöki palota, miután mintegy 4,5 millió eurós uniós 

támogatásból jövőre megkezdhetik felújítani a patinás épület azon részét is, amelyet eddig a 

Körösvidéki Múzeum használt a visszaszolgáltatás óta albérlőként. A nagyszabású projekten 

bő két éve dolgozik az egyház, de most eljutottak arra a szintre, hogy ebben a hónapban 

benyújtsák a finanszírozóhoz. 

 

Magyar napokra készülnek Marosvásárhelyen is 
2016. augusztus 11. – Főtér.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Online, maszol.ro 

Hamarosan teljes programmal rukkolnak elő a Vásárhelyi Forgatag szervezői, amelyet majd a 

rendezvény hivatalos honlapján, nyomtatott programfüzetekben és okostelefonra telepíthető 

applikáción is megtalál az érdeklődő. Az augusztus 24–28. között szervezett Forgatag ebben 

az évben tematizálni próbálja a programokat, hogy mindenki egy helyen megtalálja a számára 

legérdekesebbeket. A rendezvények főhelyszíne idén a Liget lesz. 

 

Ravasz is szegregációt lát 
2016. augusztus 12. – Új Szó 

Szepsiben egy éve két, egy „fehér” és egy „roma” alapiskola működik. A helyiek így reagáltak 

arra a jelenségre, hogy egyre több hátrányos helyzetű roma gyereket írattak be a város 

egyetlen magyar alapiskolájába. A szülők többsége a helyi egyházi alapiskola létrehozása előtt 

valamelyik környékbeli település iskolájába íratta gyermekét. Ők most elégedettek. 

„Szerencsétlen megoldásnak tartom, ha egy közösséget akár etnikum, akár képesség alapján 

kettéválasztunk. A legrosszabb helyzetben levő gyerekeknek nagyon sokat segít, ha együtt 

lehetnek a többivel. Természetesen az is nagyon fontos, hogy a jobb képességű, jobb 

körülmények között élő gyerekek is a lehető legjobb minőségű oktatást kapják. Szerintem a 

kettőnek nem kellene kizárnia egymást” – mondta Ravasz Ábel (Híd) romaügyi 

kormánybiztos. 

 

Eljárás egy helyi hidas ellen 
2016. augusztus 12. – Új Szó 

Szervezett bűnbanda létrehozásával, illegális cigaretta gyártásával és adócsalással 

gyanúsította meg a Sátor Lajos bűnbanda kapcsán indított vizsgálatban a rendőrség a Híd 

bősi alapszervezetének elnökét, Cs. Juditot. A párt dunaszerdahelyi járási elnöksége tegnap 
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este ülésezett, egyebek mellett Cs. Judit ügyéről is. „Az esetről csak ma értesültem, 

megvitatjuk az esetet és tájékoztatunk” – nyilatkozta az Új Szónak Érsek Árpád, a Híd 

dunaszerdahelyi járási elnöke.  

 

A bősi Most-Híd klubjának főnöke egyelőre szabadlábon marad 
2016. augusztus 11. – Körkép.sk 

A Sátor Lajos-féle szervezett bűnözői maffiabanda ügyében két vádlottat a Legfelső Bíróság 

csütörtökön szabadlábra helyezett. Így elvetették azt a sérelmezést, amelyet a Speciális 

Ügyészségi Hivatal államügyésze indítványozott a besztercebányai Speciális Büntető Bíróság 

döntése ellen, akik augusztus 5-én a két vádlottat nem helyezték fogságba. Állítólag R. Róbert 

és Cs. Judit esetében – aki mellesleg a Most-Híd járási képviselője – nem fenyeget az a 

veszély, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárást bármiben is akadályoznák. 

 

163 igen szavazattal választották meg a kormányt 
2016. augusztus 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó, Népszabadság 

Több napig tartó parlamenti vita után csütörtökön megválasztották az új szerb kormányt. Az 

Aleksandar Vučić által javasolt kormányprogramra és az új összetételre a szkupstina 163 

képviselője szavazott igennel, írja a Tanjug. Aleksandar Vučić új kabinetjének 16 minisztere 

és három tárca nélküli minisztere lesz. 163 képviselő támogatta, 62 ellenezte az új kormány 

megválasztását, tartózkodás nem volt, 24 képviselő pedig nem jelent meg. 

 

Képzés, amely a Prosperitati start-up támogatásának egyik alapfeltétele 
2016. augusztus 11. – Pannon RTV 

Tapasztalatszerzés és a munkafolyamatok megfigyelése céljából érkezett Szabadkára egy 

kárpátaljai csoport. Kárpátalján jelenleg az első ciklusban tart a gazdaságfejlesztési 

pályázatok kiírása. Vajdaságban jelenleg a kezdő vállalkozók várnak kérelmük elbírálására. A 

támogatás elnyerésének egyik alapfeltétele az a hétvégi képzés, amelyet Magyarkanizsán 

tartanak. 

 

Egy működő rendszer megismerése 
2016. augusztus 11. – Magyar Szó 

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány küldöttsége 

járt tegnap Szabadkán, ahol a Prosperitati Alapítvány vezetősége fogadta őket, akik 

megismertették velük működésük részleteit. Berki Marianna, az alapítvány igazgatója ez 

alkalommal elmondta, azért jöttek Szabadkára, mert itt, Vajdaságban, már elindult a 

gazdaságfejlesztési program, a Prosperitati már két pályázati körön van túl, Kárpátalján pedig 

még csak most van kiírva az első pályázati ciklus, és a tapasztalatok érdeklik őket. Mint 

mondta, annak érdekében, hogy könnyebben menjen náluk is a munka, egy már beültetett és 

működő rendszert szerettek volna megismerni. Hozzátette, csakis pozitív tapasztalatokkal 
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találkoztak, amelyeket fel tudnak otthon használni, így kevesebb probléma merülhet majd fel 

a munka során. 

 

Huszonöt éves az ungvári magyar konzulátus 
2016. augusztus 11. – karpatalja.ma 

Kétnapos programsorozattal ünnepli megnyitásának 25. évfordulóját Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusa. Augusztus 12-én a magyar kormány támogatásával épített sportpályát adják 

át az Ungvári Nemzeti Egyetem 4. sz. kollégiuma előtt 14 órakor (közép-európai i. sz.) A 

megnyitó alkalmából kispályás futballtornát rendeznek, amelyen a főkonzulátus, a megyei 

adminisztráció, az egyetem és az OTP Bank csapata vesz részt. Augusztus 13-án a konzulok 

kalauzolnak látogató csoportokat a főkonzulátus épületében és rövid betekintést nyújtanak a 

munkafolyamatokba. Az ünnepség fogadással egybekötött népzenei és néptáncbemutatóval 

zárul a meghívott vendégek számára, melynek keretében konzulátusi kitüntetéseket is 

átadnak majd. 

 

A közösen végzett munkának közösségformáló ereje van – útjavítás 
Nagydobronyban civil összefogással 
2016. augusztus 11. – karpatalja.ma 

Nagydobrony mellékutcáinak bekötő szakaszait újítják fel helyi önkéntesek egy 

magyarországi civil egyesület anyagi támogatásával. Az első útszakasz aszfaltozásával a 

napokban készültek el. A munka gördülékenyen zajlott, az eredmény pedig magáért beszél. 

Az ötlet, mely szerint Nagydobrony község magyarországi testvértelepüléseivel és civil 

szervezetekkel összefogva próbál meg módot találni a falu gazdasági-infrastrukturális 

fejlesztésére, egy márciusban megrendezett helyi konferencián merült fel először. A 

Magyarnak lenni szülőföldemen elnevezésű rendezvény kezdeményezője és házigazdája Ráti 

József nagydobronyi vállalkozó volt. 
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