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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér László: ugyanazt kívánjuk magunknak, mint a szomszédainknak 
2019. augusztus 10. – MTI, Magyar Nemzet, HírTv, Propeller, 888.hu, Lokál, Híradó, 

Gondola, Origo, Szóljon, Demokrata, maszol.ro, Krónika, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Kövér László szerint Magyarország ma ugyanazt kívánja magának mint a szomszédainak: 

valamennyien legyenek erős és cselekvőképes regionális együttműködésre kész és képes 

nemzeti államok, amelyek minden többségben és kisebbségben élő nemzeti közösség számára 

biztosítani tudják a szülőföldön a biztonságot, a nemzeti méltóságot és a gazdasági 

növekedést.A magyar Országgyűlés elnöke szombaton a Maros megyei székelyszentistváni 

református templomban beszélt erről, a Kárpát-medencei Szentistván és Szentkirály nevű 

településeket tömörítő Szent Király Szövetség 23. találkozóján.  

 

Magyarnak lenni Istentől kapott küldetés – nemzetstratégiáról az EMI-táborban 
2019. augusztus 10. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

“Már 1998-ban megfogalmaztuk, hogy figyelembe véve és realitásnak tekintve azt, hogy a 

magyar állam határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a magyar politikának 

ennek az ellentmondásnak az áthidalására kell törekednie, azaz – ahogy 2010 után 

fogalmaztuk meg – a határok fölötti nemzetegyesítést kell célul kitűzni” – mondta 

előadásában Kövér László. Felszólalásában beszélt továbbá a történelem értelméről, 

magyarázatot adott a Visegrádi együttműködés, továbbá az Európai Unió és a nemzeti 

érdekérvényesítés ellentmondásaira, kitért Magyarország családpolitikájának várható 

hatásaira. 

 

Miniszterelnökség: meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását 
2019. augusztus 10. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Magyar Hírlap, OrientPress 

Meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását – emelte ki a Miniszterelnökség 

az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében. Azt írták: Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztos szombaton a svédországi Hälleberga városában magyar 

kormánytámogatással megvásárolt és felújított Ifjúsági Központban járt, ahol idén rendezték 

meg 23. alkalommal a Kék virág magyar anyanyelvi tábort. „A tábor több évtizedes működése 

óta magyar gyermekek százait emlékezteti és segíti nemzeti identitásuk, kultúrájuk, 

anyanyelvük megtartására” – fogalmaztak, hozzátéve: a miniszteri biztos megköszönte a helyi 

magyar szervezetek, pedagógusok, szülők munkáját és helytállását, amiért pozitív példával 

járnak elöl. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115154-kover-laszlo-ugyanazt-kivanjuk-magunknak-mint-a-szomszedainknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarnak-lenni-istentol-kapott-kuldetes-n-nemzetstrategiarol-az-emi-taborban
https://magyarnemzet.hu/belfold/miniszterelnokseg-meg-kell-orizni-a-svedorszagi-magyarok-nemzeti-identitasat-7200713/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/osszeontottek-a-karpataljai-magyar-gazdak-altal-osszegyujtott-buzat-nagydobronyban-7200572/
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Magyarok Kenyere - Összeöntötték a kárpátaljai magyar gazdák által 
összegyűjtött búzát 
2019. augusztus 10. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Magyar Hírlap, HírTv, Lokál, 

Promenád, Demokrata, Felvidék Ma, karpatalja.ma, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó  

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében a 

kárpátaljai magyar gazdák által összeadott több mint 100 tonna búzát szombaton az ungvári 

járási Nagydobronyban. Az ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés 

alelnöke hangsúlyozta, a Magyarok Kenyere programon belül idén Kárpátalján összegyűjtött 

több mint 100 tonna gabona is jelzi, hogy aki egyszer is megtapasztalta, milyen a szükség – és 

ez a kárpátaljai magyar gazdákra fokozottan érvényes -, az jó szívvel ad a szükséget 

szenvedőknek. 

 

Több száz egyetemi helyre lehet még felvételizni ősszel a Sapientián 
2019. augusztus 9. – Krónika 

A 2019-es őszi egyetemi felvételin 165 ingyenes és 425 költség-hozzájárulásos alapképzéses 

helyet hirdet meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A mesteri szakok esetében 

26 tandíjmentes és 135 tandíjas hely várja a hallgatókat – tájékoztatta a Krónika 

szerkesztőségét a felsőoktatási intézmény.  

 

Beiskolázás Andronescu-módra: megszűnik a legnépszerűbb magyar szakosztály 
Csíkszeredában  
2019. augusztus 9. – maszol.ro 

Az iskola által leadott beiratkozási tervektől eltérően egy magyar szakközépiskolai osztállyal 

kevesebb indul ősztől Csíkszereda egyik népszerű tanintézményében, a Kájoni János 

Szakközépiskolában. Az iskola idén az egyik legjobb érettségi átlagot produkálta megyei 

szinten a szakközépiskolák között. A magyar szakközépiskolai osztály megszüntetése mellett 

nagy indulatokat keltett az érintettek körében egy szakiskolai osztály magyarról román 

tannyelvűvé alakítása is. A megyei főtanfelügyelő szerint a minisztérium kényszerhelyzetbe 

hozta őket, az iskola vezetői a nyelvtudás hasznosságára hivatkoznak.   

 
A Hargitáról hozott szikladarabokon helyezik el a várak és kastélyok kicsinyített 
mását 
2019. augusztus 9. 

Összesen hatvanhárom híres erdélyi épület és településrészlet makettjét fogják kiállítani 

ősztől Szejkefürdőn, a Mini Erdély Parkban. A látogatók kockakőből kirakott sétányon 

barangolhatnak majd. Fazakas Szabolcs, a megvalósítás ötletgazdája elmondta, az épületek 

között van például a csíkszeredai Mikó-vár, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium és a 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/osszeontottek-a-karpataljai-magyar-gazdak-altal-osszegyujtott-buzat-nagydobronyban-7200572/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/osszeontottek-a-karpataljai-magyar-gazdak-altal-osszegyujtott-buzat-nagydobronyban-7200572/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-szaz-egyetemi-helyre-lehet-meg-felvetelizni-osszel-a-sapientian
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115118-beiskolazas-andronescu-modra-megsz-nik-a-legnepszer-bb-magyar-szakosztaly-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115118-beiskolazas-andronescu-modra-megsz-nik-a-legnepszer-bb-magyar-szakosztaly-csikszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargitarol-hozott-szikladarabokon-helyezik-el-a-varak-es-kastelyok-kicsinyitett-masat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargitarol-hozott-szikladarabokon-helyezik-el-a-varak-es-kastelyok-kicsinyitett-masat
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hargitarol-hozott-szikladarabokon-helyezik-el-a-varak-es-kastelyok-kicsinyitett-masat
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polgármesteri hivatal, a székelyderzsi erődtemplom, valamint a dévai és a barcarozsnyói 

várak kicsinyített mása is.  

 
„Idegen nyelvű” reklámozás miatt tízezer lejre bírságolták a Csíki Sör 
Manufaktúrát 
2019. augusztus 9. – szekelyhon.ro 

Panaszra reagálva tartott ellenőrzést a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a 

csíkszentsimoni a Csíki Sör Manufaktúrában, amelynek eredményeként tízezer lejes bírsággal 

sújtották a gyárat működtető céget. A fogyasztóvédelem jegyzőkönyvben megfogalmazott 

indoka: a legújabb nyereményjátékukat a címkéken csak „idegen nyelven” tüntették fel, és 

nem fordították le románra. 

 

Felszámolnák a rezidensvizsgát – Észszerű szakválasztásra ösztönzik a fiatal 
erdélyi magyar orvosokat 
2019. augusztus 10. – Krónika  

A rezidensvizsga eltörlése mellett foglalt állást Tubák Nimród. Az Erdélyi Rezidens Orvosok 

Szövetségének frissen megválasztott elnöke lapunknak kifejtette, Európa legtöbb országában 

a megmérettetés nélkül is jól működik az egészségügyi rendszer, így Romániában sem okozna 

gondot a fölöslegesnek tartott szűrő kiiktatása. 

 

Követeket keresnek az erdélyi kastélyoknak 
2019. augusztus 10. – Krónika  

Munkájukkal, ötleteikkel segíthetik az erdélyi kastélyok és udvarházak sorsának jobbra 

fordítását mindazok, akik külső segítőként bekapcsolódnak a Kastély Erdélyben program 

működtetői csapatába. Szeptember első hetében tábort is szerveznek számukra. 

 

Idén sem készülnek el időben a magyar nyelvű tankönyvek 
2019. augusztus 10. – szekelyhon.ro  

Nincs új a nap alatt, idén sem marad el az oktatási rendszerben minden év őszén 

folyamatosan ismétlődő probléma: a tanévkezdésre nem készül el minden tankönyv. Ezúttal 

is főleg a kisebbségek nyelvén kiadott könyvek hiányával kell számolniuk a diákoknak és 

tanáraiknak. A kialakult helyzet oka sem változott: hetedik osztálytól új tanterv szerint 

tanulnak a diákok, és az ehhez igazodó tankönyvek még nem készültek el, illetve a román 

nyelvű könyvek magyarra fordítása is késik, sőt némelyik esetében még el sem kezdődött. 

 

Kétnyelvű formanyomtatványok a járási hivatalokban 
2019. augusztus 9. – Felvidék Ma 

A kisebbségi kormánymegbízott hivatalából tájékoztatás érkezett szerkesztőségünkbe arra 

vonatkozóan, hogy a vállalkozók, illetve egyéni vállalkozók egyes járási hivatalokban már 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bidegen-nyelvur-reklamozas-miatt-tizezer-lejre-birsagoltak-a-csiki-sor-manufakturat
https://szekelyhon.ro/aktualis/bidegen-nyelvur-reklamozas-miatt-tizezer-lejre-birsagoltak-a-csiki-sor-manufakturat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felszamolnak-a-rezidensvizsgat-n-eszszeru-szakvalasztasra-osztonzik-a-fiatal-erdelyi-magyar-orvosokat
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/koveteket-keresnek-az-erdelyi-kastelyoknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-sem-keszulnek-el-idoben-a-magyar-nyelvu-tankonyvek
https://felvidek.ma/2019/08/ketnyelvu-formanyomtatvanyok-a-jarasi-hivatalokban/
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igényelhetnek magyar nyelvű formanyomtatványokat. A tájékoztatást az alábbiakban 

közöljük. A Bukovszky László kisebbségi kormánymegbízott által létrehozott magyar nyelvi 

munkacsoport további formanyomtatványok magyar nyelvű fordítását készítette el a járási 

hivatalok részére. Idén augusztustól a természetes és jogi személyek vállalkozásának 

bejelentésére szolgáló nyomtatványon kívül további ötfajta kétnyelvű formanyomtatvány is 

rendelkezésre áll. Ezek a belügyminisztérium weboldalán érhetők el a vállalkozói 

alfejezetben, illetve személyesen igényelhetők az adott járási hivatalokban. 

 
Kiska a határon, Bugár a parlamenten kívül - itt a legújabb közvélemény-kutatás 
2019. augusztus 9. – Ma7.sk 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint a Smer-SD nyerné a 

parlamenti választásokat, a legerősebb kormánypárt a szavazatok közel 22 százalékát 

szerezné meg. A friss és az ezt megelőző felmérések szerint a Progresszív Szlovákia/Együtt 

(PS/Spolu) koalíció elérte a plafont, s tovább már nem tud növekedni, noha így is a második 

helyre futott be. A liberális pártnak 14 százalékos támogatottságot mértek. A felmérés szerint 

nem kerülne be a szlovák törvényhozásba sem a Most-Híd, sem az MKP. Bugáréknak 4,7 

százalékot, az MKP-nak 3,4 százalékot mértek. A felmérésben szereplő többi párt összesen 4 

százalékot ért el együttvéve. 

 
A visegrádi szövetség a különbözőségek ellenére is erős marad 
2019. augusztus 10. – Ma7.sk 

Azt mondja, optimista és hisz abban, hogy a fogyásra ítélt magyar közösségek képesek újra 

megerősödni, s akár növekedni is. A felvidéki magyar politikáról úgy véli, az a kérdés, hogy az 

MKP mennyire lesz képes újjáépíteni magát. Bízik abban, hogy a magyar–szlovák viszonyt a 

nézetkülönbségek sem tudják megbontani, s meggyőződése, hogy a V4-ek nem engednek a 

nyomásnak, és a jövőben is markáns hangot ütnek meg. Gulyás Gergely, a Magyar Kormány 

Miniszterelnökségét vezető minisztere nyilatkozott a Ma7.sk-nak. 

 

Duray: az MKP és a Most-Híd nem tud egyesülni 
2019. augusztus 10. – Felvidék Ma 

Duray Miklós szerint nincs sok esélye a politikai újraegyesülésnek: az MKP és a Most-Híd 

nem tud, a másik két politikai formáció pedig olyan apró, hogy nem igazán van súlyuk. A 

SZAKC elnöke szerint civil szerveződési alapon, egy választási-politikai mozgalommal lehetne 

újraalapozni a felvidéki közéletet. Erről, és a felvidéki magyar politizálás jelenéről-jövőjéről, a 

tavaszi elnökválasztások értékeléséről beszélt Duray Miklós a Magyar Nemzetnek adott 

interjúban. A politikus a szétesés kezdetét 2009-re datálja, ekkor távoztak Bugár Béla és 

társai az MKP-ból, s az „MKP korábbi gazdasági lobbijának a vezetésével és ösztökélésével új 

pártot alapított”. De a problémák már jóval korában kezdődtek. Duray Miklós szerint már 

2002-ben tapasztalható volt, hogy tömbmagyar területeken az MKP veszített a 

támogatottságából, az emberek csalódtak az MKP kormányzati szerepvállalásában. Azaz: 
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„kiderült, hogy az MKP a különböző gazdasági csoportok érdekeit képviseli, és nem a 

közösségi érdekeket”.  

 

Farnadon is megünnepelték a Csemadok megalakulásának 70. évfordulóját 
2019. augusztus 11. – Ma7.sk 

A kétnapos eseményre színes programokkal készültek a szervezők tehát mindenki 

megtalálhatta a számára kedvező programot. A kétnapos rendszvény péntek délután a Böjte 

Csaba szerzetes által tartott szentmisével kezdődött.  A dévai Szent Ferenc alapítvány 

alapítójának célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén 

tengődő gyermekek felkarolása. Augusztus első napjaiban Farnadon adománygyűjtést 

szerveztek az erdélyi árváknak, melyet majd el is szállítanak az árvaházban élő 

gyermekeknek.  Rengeteg élelmiszer, tanszer és ruha gyűlt össze.  Böjte Csaba szerzetes 

magával hozott pár gyermeket a farnadi Csemadok-napokra, hogy a farnadiakkal együtt 

ünnepelhessenek és szórakozhassanak. 

 

Bugár: Ez a parlament a legrosszabb a mečiari idők óta 
2019. augusztus 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A jelenlegi parlament a legrosszabb a mečiari idők óta - jelentette ki Bugár Béla, a Híd elnöke. 

Véleménye szerint nem a képviselők dolga, hogy bűnösöket keressenek, emellett a 

törvényjavaslatok kapcsán is feszültséget keltenek egyes képviselők. A jelenlegi parlament a 

legrosszabb a mečiari idők óta - jelentette ki a TASR hírügynökségnek Bugár Béla, a Híd 

elnöke és a parlament alelnöke, aki már több mint 30 éve van jelen a politikai életben. 

Véleménye szerint egyes képviselők jogot formálnak arra, hogy kijelentsék, kit kéne lecsukni 

a kollégáik közül, ki bűnös és ki nem. Bugár ezt jelentős problémának tartja, véleménye 

szerint ezzel feszültséget keltenek. Szerinte bizonyos törvényjavaslatok nem mennek át 

megfelelő időn belül. 

 

Az a cél, hogy megmaradjon a VMSZ vezető szerepe Topolyán 
2019. augusztus 10. – Magyar Szó  

Tisztújítás volt a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai és falusi helyi szervezeteiben, illetve a 

községi szervezet élén is történtek változások. A topolyai községben mintegy 1200 tagot 

számláló párt munkájával és céljaival kapcsolatban Fremond Árpádot, a VMSZ községi 

szervezetének régi-új elnökét kérdeztük. 

 

Műemlékké nyilvánítják a pancsovai és a torontálvásárhelyi templomot 
2019. augusztus 9. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A szerb kormány döntése értelmében műemlékké nyilvánítják a pancsovai evangélikus 

templomot. Ugyancsak műemlék lesz a torontálvásárhelyi református templom is.A 

kormányülésen arról is döntöttek, hogy a verbászi Šuvakov-szállást felveszik a régészeti 

lelőhelyek közé, írja a Tanjug. 
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Vajdaság ízei Újvidéken 
2019. augusztus 10. – Pannon RTV 

Szeptember 7-én és 8-án tartják meg a Vajdaság Ízei Fesztivált Újvidéken, a limani parkban. 

Több mint 100 termelőt, családi vállalkozót, üdítő- és szeszesital-készítőt várnak. A látogatók 

a vidékre jellemző ételeket és italokat is megkóstolhatják, valamint vásárolhatnak is. A 

szervezők elmondták, mivel a bor– és gasztroturizmus feltörekvő ágazat, szeretnék, ha 

Vajdaság is kihasználná és bemutatná a lehetőségeit.  

 

Vállalkozói képzés Zentán 
2019. augusztus 10. – Magyar Szó  

A zentai Üzleti Inkubátorház Kft. a Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve 

egy határon átnyúló IPA-program keretében vállalkozói képzést tart szociálisan 

veszélyeztetettek számára augusztus 22-étől. Vörös Attila, a projektum vezetője elmondta, 

hogy a kétnapos képzésen szociálisan veszélyeztetett személyekkel foglalkoznak majd, azzal, 

hogy ez alatt többek között azokat a kismamákat is értik, akik most térnek vissza a 

munkaerőpiacra, valamint az 50 éven felüli hölgyeket, illetve a 60 évnél idősebb férfiakat is, 

akiknek szintén nehéz beilleszkedniük a munkaerőpiacra. 

 

Augusztus 29-én alakul meg az új parlament 
2019. augusztus 9. – Kárpátalja  

A IX. összehívású Ukrán Legfelső Tanács első, ünnepélyes ülésére augusztus 29-én kerül sor 

– határozott augusztus kilencedikén az újonnan megválasztott képviselőkből alakult 

előkészítő csoport, amelynek üléséről az Ukrajinszka Pravda számolt be. 

 
Ismét tanfolyamok indulnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán! 
2019. augusztus 11. – Kárpátalja   

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 

nyelvtanfolyamokat indít alap- és középfokon az alábbi nyelvekből 80 órában: angol nyelv, 

német nyelv, orosz nyelv. A képzések abban az esetben indulnak, ha a csoport létszáma eléri a 

12 főt. Jelentkezni 2019. augusztus 12-től szeptember 16-ig lehet munkanapokon 8.00 – 

16.00 között. A nyelvtanfolyamok megnyitójára 2019. október 5-én kerül sor 8.00 órai 

kezdettel a Rákóczi-főiskola átriumában. 

 
Kárpátalján vendégeskedtek a magyar rendőrök és gyerekeik 
2019. augusztus 10. – Kárpátalja  

A Nemzeti Rendőrség Kárpátaljai Megyei Főosztályának meghívására megyénkbe látogattak a 

magyarországi rendőrök és gyermekeik. A kárpátaljai rendőrök gyermekei több éve 

Magyarországon nyaralnak az ottani rendőrök meghívására. Idén például tízen üdültek 

Nyíregyházán. Most húsz magyarországi gyerek látogatott szüleivel Kárpátaljára. A 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vajdasag-izei-ujvideken
https://www.magyarszo.rs/hu/4062/vajdasag_zenta/206262/V%C3%A1llalkoz%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s-Zent%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4062/vajdasag_zenta/206262/V%C3%A1llalkoz%C3%B3i-k%C3%A9pz%C3%A9s-Zent%C3%A1n.htm
http://karpataljalap.net/2019/08/09/augusztus-29-en-alakul-meg-az-uj-parlament
http://karpataljalap.net/2019/08/11/ismet-tanfolyamok-indulnak-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
http://karpataljalap.net/2019/08/11/ismet-tanfolyamok-indulnak-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan
http://karpataljalap.net/2019/08/10/karpataljan-vendegeskedtek-magyar-rendorok-es-gyerekeik
http://karpataljalap.net/2019/08/10/karpataljan-vendegeskedtek-magyar-rendorok-es-gyerekeik


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 12. 
7 

magyarországi küldöttség augusztus 6–7-én Farkas József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetőjével az élen Ungvárra és Lembergbe utazott, ahol tartalmas 

programmal várták őket a kárpátaljai rendőrök. 

 

Nemzetközi Kézműves Vásár a Fertő-parton 
2019. augusztus 9. – volksgruppen.orf.at  

Közel félszáz osztrák és külföldi kézműves mutatja be munkáit augusztus 9-11. között a Fertő-

parti Pátfaluban/Podersdorf am See megrendezett Nemzetközi Kézműves Vásáron. A fából, 

textilből készült és fazekas termékeket felvonultató forgatagban magyar mesterek is szép 

számban vannak jelen. 

 

Célba értek az alsóőri zarándokok 
2019. augsuztus 11. – volksgruppen.orf.at  

Mariazellbe érkezett augusztus 10-én az a 18 zarándok, akik szerdán, augusztus 7-én 

hajnalban indultak el gyalog Alsóőrből. A négy nap alatt 150 km-t tettek meg. Augusztus 11-

én, vasárnap délelőtt pedig busszal érkezett 17 alsóőri és felsőőri hívő, hogy együtt vegyenek 

részt a Mariazelli Bazilikában tartott szentmisén. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. augusztus 9. – Kossuth Rádió  

 

Az elmúlt évek felerősítették a politika egyik döntő törésvonalával kapcsolatos vitákat: 

nemzeti vagy imperialista, patrióta vagy globalista. A Századvég Alapítvány szervezésében 

Hazaszeretet: szabad-e nacionalistának lenni? címmel rendeztek vitát a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem Harminc éve szabadon sátorában. Lehőcz László a beszélgetés két 

résztvevőjét kérdezte. 

 

A tervek szerint szeptember 2-án nyitja meg kapuit a Királyhágó-melléki Református 

Egyházkerület Csillagocska bölcsődéje, amelyet a magyar kormány támogatásával építettek 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3008039/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3008208/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-09_18-02-11&enddate=2019-08-09_18-40-11&ch=mr1
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fel Nagyváradon. 40 gyermeket tudnak felvenni a bölcsődébe, amelynek az a különlegessége, 

hogy nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek zenei anyanyelvének, ritmusérzékének 

fejlesztésére. Ionescu Nikolett összeállításában először Farkas Zsolt tanácsost halljuk. 

 

Az elmúlt hétvégén ünnepi istentisztelettel egybekötött Bocskai napot rendeztek 

Szatmárnémetiben, a Németi református templomban. Az istentisztelet után a 

templomkertben megkoszorúzták a  szatmárnémeti fafaragó, Bú József által készített „Hit és 

Remény” kopjafát, amelyet a Reformáció 500. évfordulójára szenteltek fel.  Munkatársunk, 

Zsoldos Barnabás az ünnepség után kérte mikrofonhoz Sipos Miklóst, a Szatmárnémeti-

Németi református gyülekezet lelkipásztorát. 

 

Krasznahorkaváralján 110 éve nyitotta meg kapuit az Andrássy képtár, ami ma is 

képzőművészeti galériaként működik. Kevesen ismerik a várhegy lábánál található épületet, 

amelyet Andrássy Dénes gróf szecessziós stílusban építtetett és amelyben művészeti 

gyűjteményének értékes darabjai kaptak helyet. Az államosítás után az épület a rozsnyói 

Bányászati Múzeum tulajdonát gyarapította.  Palcsó Zsóka összeállítása. 

 

Javában tart a nyári szünet, ami egyben a táborozások ideje is. Ezért a most következő 

percekben mi is nyári táborokról szólunk. Hallgatóinkat először Zsombolyára visszük el. A 

szerb határ melletti kisvárosban idén is megszervezete Kaláka kézműves táborát a temesvári 

Kohézió Egyesület. Céljuk, hogy a Temes megyei magyar szórvány számos településéről 

érkező tehetséges gyermekekkel megismertessék a különböző népi mesterségeket, de emellett 

a közösségépítés, a legfőbb értékeink bemutatása, tartalmas beszélgetések, valamint a 

várossal való ismerkedés és a játék is része a táborozásnak. A kézművesség 

megkedveltetésében a táborszervező Sipos Ilona legfőbb segítője a Maros megyei Mezőfeléről 

érkezett Lázár házaspár. Ők a gyékényfeldolgozás alapjaival ismertetik meg a táborlakókat. A 

Kaláka táborban szerdán nyílt napot tartottak, amelyen a gyermekek családjai is 

megismerkedhettek a tábori élettel. Akkor készült Lehőcz László riportja. Először a 

táborszervezőt, Sipos Ilonát kérte mikrofon elé. 

 

Idén immár ötödik alkalommal szervezte meg nyári népzenei táborát a szabadkai Juhász 

zenekar. A horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos tanyán csaknem egy héten át negyven 

gyerek tanulhatta a muzsikálás fortélyait és élvezhette a közös zenélést. Nemcsak délvidékiek 

voltak a csapatban, hanem szép számmal érkeztek temesváriak és bajaiak is. Így a most 

született barátságok határok nélkül hálózzák majd be az egész térséget.  Elsőként Juhász 

Gábort, a Juhász zenekar vezetőjét kérdezte Németh Ernő. 
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Térkép 

2019. augusztus 10. – Duna World 

 

Szerencs városában rendeztek meg idén a Kolompos tábort, amelyet a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Kolompos Zenekar közösen hirdetett meg, külhoni 

nagycsaládosok számára. A táborba 163 gyermek es szülő érkezett az egész Kárpát-

medencéből. A résztvevőket kézműves műhely, népzenei foglalkozás, tánctanulás és még 

számtalan színes program szórakoztatta.  

 

Zenés irodalmi kalandozások, helytörténeti előadások, beszédtechnika- gyakorlatok, ének- és 

tánctanulás várta idén a Székelyföldi Varga Sándor Verstábor résztvevőit. Negyven olyan 

Kárpát-medencei középiskolás diák kapott meghívást a jutalomtáborba, akik térségük 

szavalóversenyein a legjobbnak bizonyultak. A tábor fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke.  

 

Újabb jelentős összegű támogatást ítélt meg a magyar kormány a vajdasági magyarság 

nemzeti jelentőségű fejlesztéseire és programjaira, ezt Tusnádfürdőn jelentette be Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

 

Körösrév él és élni akar - üzenik a világnak a Sebes-Körös partján élő szórványmagyar 

közösség lakói. A településen újra tartanak fazekas-foglalkozásokat gyermekeknek.  

 

Előételnek, levesnek, főételnek vagy éppen desszertnek, főzték - sütötték félszáz féle menüt 

készítve a burgonyát, vagyis ahogyan székelyföldön mondják a pityókát Csíkszeredában. Az 

idei városnapi Pityókafesztivált a székelyföldi megyeközpont parkjában rendeztek meg.  

 

Tombol a nyár, a szabadságolások, utazások ideje. Ahhoz azonban, hogy kiváló nyári 

hangulatot élhessünk át, nem kell feltétlenül többszáz kilométert utaznunk. Itt van például 

Észak-Komárom, melynek belvárosába a nyári hónapokban minden vasárnap beköltözik a 

Lehár Nyár elnevezésű szabadtéri koncertsorozat.  

 

A kötés világnapján horgolós napot tartottak Királyhelmecen. Virágos kalapot kaptak a 

lámpaoszlopok, es színes horgolmányok díszítik a fákat is a Millennium téren. Kicsit 

furcsának tűnhet, hogy ennek a nőies tevékenységnek is van saját ünnepe, de miért is ne 

lehetne? Tomojka Tünde riportja következik. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-08-10-i-adas/
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Drea egy 5OO lelket számláló közép bácskai település, mely valamikor, jó földjének 

köszönhetően virágzó falu volt, mára azonban már csak tengődik. Sok a nagycsaládos, de 

kevés a munkalehetőség. Az Assisi Szent Ferencről elnevezett Poverello alapítvány 13 évvel 

ezelőtt napközis otthont indított a faluban, hogy segítse a nehéz sorsú családokat. A 

Lurkóházat nemrég anyaországi vendégek látogatták meg. 

 

Öt kontinens 

2019. augusztus 10. – Duna World 

 

A cserkészmozgalom legnagyobb eseménye a négyévente megrendezésre kerülő Dzsembori, 

melyen fiatalok tízezrei vesznek részt a világ minden tájáról. A 24. lakalommal megrendezett 

idei Világtalálkozó helyszíne az Amerikai Egyesült államok, ezen belül Nyugat-Virgina volt. 

 

Las Vegas a világ szórakoztató központja, de emellett sok magyar otthona is. A nevadai 

magyar közösség többsége is itt kezdett új életet. Magyar iskola működik, van cserkészet és 

egyház. Most a nevadai magyar közösségek összefogtak, és létrehozták a Nevadai Amerikai- 

Magyar Egyesületet. 

 

"Nyelvében él a nemzet"- tartja a mondás. Az emigrációt tekintve ezt azzal is kiegészíthetjük, 

hogy néptáncában él a nemzet. Ez az egyik legfontosabb közösségteremtő erő, amely a messzi 

távolban is az óhazához, Magyarország kultúrájához való kötődést biztosította és biztosítja. 

Ahogy azt Oláh János példája is igazolja.  

 

Két egymásra rímelő ünnepi eseménynek is helyt adott az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark. 

Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára először 

megnyitotta a 7. Magyarok Országos Gyűlését, ezt követően felavatták az Árpád és vezérei 

szoborcsoportot. 

 

Több mint ötvenéves karrier van mögötte és mára az egyik legismertebb normandiai 

festőművész. Szabó Ákos 1964-ben utazott egy kiállítás kapcsán Franciaországba, ahol egy 

különleges álomnak köszönhetően és az akkori politikai helyzet miatt végül letelepedett. 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-08-10-i-adas/

