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Nyomtatott és online sajtó 
 

Egyperces néma csenddel kezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor 

2016. július 13. – Felvidék Ma, ujszo.com, hirek.sk 

Az idei Gombaszögi Nyári Tábor hivatalos megnyitóján Orosz Örs főszervező egyperces néma 

csendet kért a Martosi Szabadegyetemen elhunyt Kovács Zsófi emlékére. A megemlékezést 

követően hivatalosan is megnyitotta a 2016-os tábort. „Ez a pillanat számunkra a legnagyobb 

mérföldkő, mint ahogy a Gombaszögi Nyári Tábor életében is. Lehetőséget kaptunk arra, hogy 

saját magunk vegyük kézbe rendezvényünk sorsát, és az infrastruktúrát magunk alakíthatjuk ki. 

Minden elültetett fa, minden lerakott kő már a jövőbeli táborlakókat szolgálhatja azzal a biztos 

tudattal, hogy ez már a miénk” – fogalmazott nyitóbeszédében Orosz Örs. A tábort Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hivatalosan is átadta. 

A Gombaszögi Nyári Tábor eredeti helyére való visszaköltözését a magyar kormány a 

nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül 84 millió forinttal biztosította. A Sine Metu Polgári 

Társulás így megvásárolhatta és megkezdhette az ingatlan felújítását. 
 

Alkotmánybíróság: beiktatták Varga Attiláékat 

2016. július 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Letette szerdán a hivatali esküt az államfői rezidencián, Klaus Johannis elnök előtt az 

alkotmánybíróság három, idén kinevezett tagja, akik három olyan taláros helyét veszik át, 

akinek idén járt le a mandátuma. A három új alkotmánybíró a képviselőház által jelölt volt 

RMDSZ-es képviselő, alkotmányjogász Varga Attila, a Klaus Johannis államfő által jelölt Livia 

Stanciu, a legfelsőbb bíróság volt vezetője, valamint Marian Enache volt UNPR-es képviselő, 

akit a szenátus jelölt a tisztségbe. Varga Attila a 2007-ben kinevezett Puskás Bálintot váltja a 

testület magyar tagjaként. Az 53 éves, Szatmárnémetiben született Varga Attila 

alkotmányjogász 1990-től 2012-ig tevékenykedett parlamenti képviselőként az RMDSZ 

színeiben, jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület főgondnoka. 

 

Nem félnek a medvéktől a Tusványos szervezői 
2016. július 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem kell aggódniuk a medvék miatt az egy hét múlva kezdődő Tusványos résztvevőinek a 

szervezők szerint, noha a nagyvadak továbbra is gyakori „vendégei" Tusnádfürdőnek. A 

helyiek szerint fényes nappal is többször lehet találkozni az üdülővárosban medvékkel, amelyek 

főként a szeméttárolók környékén bukkannak fel, de az utcán, iskolák közelében és temetőkben 

is látták már őket. A helyiek abban reménykednek: a rendezvény keltette zaj nyomán a 

nagyvadak visszahúzódnak az erdőbe.  
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http://felvidek.ma/2016/07/egyperces-nema-csenddel-kezdodott-a-gombaszogi-nyari-tabor/
http://www.kronika.ro/belfold/alkotmanybirosag-beiktattak-varga-attilaekat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-felnek-a-medvektol-a-tusvanyos-szervezoi
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Növelte alpolgármesterei számát az RMDSZ 
2016. július 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tízzel növelte alpolgármesterei számát az RMDSZ – tájékoztatott szerdán a szövetség 

hírlevele. A június 10-én tartott választások után felállt önkormányzatok 242 városban és 

községben választottak RMDSZ-es alpolgármestert. A hírlevél Kovács Pétert, a szövetség 

ügyvezető elnökét idézte, aki szerint a szövetségnek sikerült teljesítenie azt a választások előtt 

megfogalmazott célt, hogy megőrzi, megerősíti a magyar képviseletet. Amint a kampányfőnöki 

tisztséget is ellátó Kovács Péter összegezte: a szövetség a választások során 195 polgármesteri, 

2283 települési önkormányzati és 91 megyei önkormányzati mandátumot szerzett. A 

választásokat követően megalakult önkormányzati testületek öt megyében (Bihar, Hargita, 

Kovászna, Maros, Szatmár) választottak magyar elnököt, és hét megyében magyar alelnököt. 

A helyi politikai egyezségeknek köszönhetően az RMDSZ olyan településeken is 

alpolgármesteri tisztségeket szerzett, amelyeken szórványban él a magyarság.  

 

A magyar zenei élet legnagyobbjai a Kolozsvári Magyar Napokon 

2016. július 13. – Krónika, maszol.ro 

Az idén hetedjére megszervezendő Kolozsvári Magyar Napok zenei nagyszínpadán a magyar 

könnyűzene legismertebb alakjai lépnek fel, hogy együtt ünnepeljék a Főtérre sereglő 

érdeklődőkkel a 700 éves kincses várost.  

 

Budapestről jött haza Vargyas új polgármestere, aki meg akarja szüntetni a 
verekedést 
2016. július 13. – transindex.ro 

Harminc év távollét után tért haza szülőfalujába Vargyas nemrégiben beiktatott új 

polgármestere, a tavalyi év végén Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Sütő Levente Lehel. 

Ráadásul Sütő az egyik olyan független jelölt, akinek a győzelmét az EMNP félig-meddig saját 

sikerként könyvelte el, mert az MPP-vel közös támogatottként szerezte meg a polgármesteri 

széket a helyhatósági választásokat Vargyason. Ezzel pedig leváltották az erdővidéki 

településen a korábbi konstans RMDSZ-es vezetést. 

 
Pártelnök kerestetik: magyar elnöke lehet a #Sieť-nek 

2016. július 13. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Meglehetősen érdekes helyzet állt elő a #Sieť (Háló) pártban: a tömörülés egy hónap múlva 

választ elnököt, ám jelölt a posztra egyelőre nem akadt. A jelenlegi elnök, Radoslav Procházka 

legfőbb bírálói azt szeretnék elérni, ha – a párt parlamenti képviselői közül – egyetlen közös 

jelölt indulna. Az egyik lehetséges elnökjelölt a márciusi parlamenti választáson képviselői 

mandátumot szerző Katarína Cséfalvayová lehet. A magyar származású képviselő, aki jelenleg 

a párt egyik alelnöki tisztségét tölti be, indulásáról ezidáig a párt szóvivője sem kívánt 

közelebbit elárulni. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/novelte-alpolgarmesterei-szamat-az-rmdsz
http://www.kronika.ro/szines/a-magyar-zenei-elet-legnagyobbjai-a-kolozsvari-magyar-napokon
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=26058
http://eletmod.transindex.ro/?cikk=26058
http://felvidek.ma/2016/07/partelnok-kerestetik-magyar-elnoke-lehet-a-siet-nek/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. július 14. 
3 

Csóti György: Kétszintű harcot kell folytatnunk megmaradásunkért 
2016. július 13. – Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Tábor első napján a Kétnyelvű Dél-Szlovákia (KDSZ) aktivistáival és 

Csóti Györggyel, a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatójával találkozhatott a közönség. 

Mint ismert, a „monterky-s“ aktivisták idén felfedték kilétüket, és újabb akciókkal hívták fel a 

figyelmet a kétnyelvűségre. Az elmúlt évek kalandos bevetéseiről, rendőrségi sztorijairól, 

illetve motivációikról először beszéltek a gombaszögi tábor közönségének. Az előadás 

keretében Csóti György a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója elméleti síkon mutatta 

be, és ismertette a magyar nyelvhasználattal kapcsolatos tapasztalatokat. 

 

A sajtó és a politikai nyomás 

2016. július 13. – ujszo.com 

A cikkek megjelenése előtti nyomásgyakorlás nem jellemző, megjelenés utáni telefonokat 

viszont mindenki kapott már – erről is volt szó a Gombaszögi Nyári Táborban, ahol három 

főszerkesztő beszélgetett a sajtó és a politikai nyomás vonatkozásairól: Szalay Zoltán az Új 

Szót, Balogh Ákos Gergely, a Mandinert, D. Horváth Gábor pedig a Magyar Nemzetet 

képviselte. 

 

Újvidék legyen Európa Kulturális Fővárosa – indul a kampány 

2016. július 13. – Pannon RTV, Vajdasági Ma 

Októberben pályázik majd hivatalosan is Újvidék az Európa Kulturális Fővárosa címre. Az 

Újvidék 2021 elnevezésű kampány programjának koncepcióját sajtótájékoztató keretében 

mutatták be az újvidéki Városházán. Az Újvidék 2021 projektet a város és a tartományi 

kormány is támogatja. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke Újvidékről írt versével 

fejezte ki gondolatait a jelöltségről a szerdai sajtótájékoztatón. 

  

Több mint nyolc órán át ülésezett a nagybecskereki VKT 

2016. július 13. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Több mint nyolc órát tartott tegnap a nagybecskereki Városi képviselő-testület ülése. 

Megválasztották a Városi Tanács kilenc tagját és a képviselőtestület elnökhelyettesét. A Városi 

Tanácsba újra bekerült Sztojkó József, a VMSZ tagja. Miközben úgy tűnt, hogy a vége felé 

közeledik az ülés, újabb határozati javaslatokat tűzött napirendre a házelnök: leváltották öt 

közvállalat és intézmény igazgatóját, akik eddig a Szerbiai Szocialista Párt soraiból kerültek ki, 

illetve párton kívüli személyek voltak. 

 

Kvótareferendum Magyarországon 
2016. július 13. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Áder János Magyarország köztársasági elnöke október másodikára írta ki a népszavazást a 

migránsok Magyarországra történő kötelező, kvóta szerinti betelepítésének ügyében. A kérdés 
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http://felvidek.ma/2016/07/csoti-gyorgy-ketszintu-harcot-kell-folytatnunk-megmaradasunkert/
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/07/13/a-sajto-es-a-politikai-nyomas
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=rGhGLugxM4rxfkqB7o0dPwBy0-TJFIJxESEIkXNetkwLU9Hhr6vTCA..&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb2%2f%3fp%3d280640
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?C=X2xtvBpxxEDIpkB4cQrrcScgoeL5fDUKeEmbuJX1WmALU9Hhr6vTCA..&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb2%2f%3fp%3d280524
http://karpataljalap.net/?q=2016/07/13/kvotareferendum-magyarorszagon
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kapcsán leadhatják szavazataikat a Kárpátalján élő magyar állampolgárok is, ezzel 

kapcsolatosan tájékoztatták a sajtót az ungvári főkonzulátuson Pállfy Ilona, a Nemzeti 

Választási Iroda elnöke és munkatársai. Pálffy Ilona felhívta a figyelmet arra, hogy a külföldön 

élő, állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok a 

külképviseleteken vagy a valasztas.hu oldalon is nyilvántartásba vétethetik magukat. A 

Kárpátalján élő szavazóknak az NVI a szavazási levélcsomagokat a helyi magyar 

külképviseletekre juttatja el. 

 

Kárpátalja érdeke az első! 
2016. július 13. – Kárpátalja 

Több mint 50 személy látogatott el Bocskor Andrea, az Európai Parlament (EP) FIDESZ–

KDNP-s képviselője jóvoltából július 6-án Strasbourgba, s vett részt az EP plenáris ülésén. 

Kárpátaljáról a KMKSZ több alapszervezeti elnöke, pedagógusok, sajtóképviselők, a Rákóczi-

főiskola tanárai, munkatársai, illetve a Csengeri Gyermek- és Ifjúsági Egyesület tíz tagja 

tekinthetett be az EP munkájába. 

 

A hitben való megmaradás nemzetünk oltalma 

2016. július 13. – Kárpátalja 

Július 6-án adták át a beregszászi járási Jánosiban az Oltalom görögkatolikus óvodát. Az óvodát 

Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke szentelte fel. Jelen 

volt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki köszöntőjében hangsúlyozta: az 

anyaország kormánya mindig ott áll majd azok mellett, akik a nehézségek ellenére Kárpátalján, 

szülőföldjükön akarnak maradni. A megmaradásban pedig különösen fontos, és egyre 

fontosabb szerepük van az egyházaknak, a hitünkben való megmaradás a magyarság jövőjének 

egyik záloga. 

 

Másfél millió forint értékű adományt vitt Kárpátaljára a Református 

Szeretetszolgálat 
2016. július 13. – MTI, Magyar Idők 

A kárpátaljai jégkár után gyorssegélyt adományozott a térségben a Magyar Református 

Szeretetszolgálat. Kedden újabb támogatást vitt a rászorulóknak, ezúttal 1,5 millió forint 

értékben. A jégkárban megsérült házak helyreállítására gyűjt adományokat a Magyar 

Református Szeretetszolgálat, azonban a teljes támogatási összeg beérkezéséig sem hagyja 

magára a nehéz körülmények közé került kárpátaljaiakat. 2014-ben kidolgozott cselekvési 

tervének megfelelően, már több száz millió forintnyi támogatást juttatott el a térségbe a 

segélyszervezet, amely a jégkár után újabb adományokkal érkezett a térségbe.  

 

Közösen a lendvai vár felújításáért 

2016. július 13. – Népújság 

Balažek Antonnal, Lendva polgármesterével és Horváth Ferenc alpolgármesterrel, a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével találkozott dr. Puskás Imre, a 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/07/13/karpatalja-erdeke-az-elso
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http://www.dehir.hu/belfold/masfel-millio-forint-erteku-adomanyt-vitt-karpataljara-a-reformatus-szeretetszolgalat/2016/07/13/
http://nepujsag.net/nemzetiseg/1171-közösen-a-lendvai-vár-felújításáért.html
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magyar Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára. A 

megbeszélésen a lendvai vár felújításáról esett szó. „Nemcsak remény, hanem komoly 

elhatározás mutatkozik a vár felújítására a városvezetés részéről. Külön öröm, hogy a magyar 

kormány együttműködési szándéka egy közös európai uniós projektben is megmutatkozhat, 

amelynek köszönhetően a lendvai vár vonzó kulturális és turisztikai célponttá válhat” – 

fogalmazott a helyettes államtitkár a megbeszélést követően. Puskás Imre az egyeztetés után sétát 

is tett a lendvai várban. 

 

Régi pompájában 

2016. július 13. – Népújság 

Múlt héten adták át Kámaházán a magyar kormány segítségével felújított szoknyás harangot, 

amely 1870 óta a falu legjellegzetesebb épülete. A vörösfenyőből készített új külső csak évek 

múlva mutatja majd meg igazi szépségét, és az építmény remélhetőleg az elkövetkező 

évtizedekben is össze tudja majd tartani a falu népét, jelképesen és ténylegesen is.  A kámaházi 

szoknyásharangnál a szervezők köszöntötték az egybegyűlteket, köztük Puskás Imrét, a Magyar 

Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárát, Pirityiné Szabó 

Juditot, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Nemzetpolitikai 

Kapcsolattartási Főosztályának főosztályvezetőjét, Diószegi Lászlót, a Teleki László Alapítvány 

igazgatóját, Vida Törnar Juditot, az LKMNÖK elnökét, Simon Štihec dobronaki plébánost, 

valamint Horváth Ferencet, az MMÖNK Tanácsának elnökét. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. július 12. – Kossuth Rádió 

Megfélemlítési akció Kovásznában 

Megfélemlítési akciónak nevezte Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei 

elnöke a háromszéki kormánybiztos legújabb perét, amellyel egy adományozási szerződést 

akar megsemmisíteni. Pedig a prefektust nem az adományozás ténye, hanem annak tárgya, 

vagyis a székely zászló zavarja. 

Megnyílt a Gombaszögi Nyári Tábor 

Ma hivatalosan is megnyílt a gombaszögi Nyári Tábor, amely ebben a formájában 2008 óta egy 

héten keresztül várja a felvidéki fiatalokat koncertekkel, politikai  és kulturális 

rendezvényekkel. A régi új helyszínen, idén már bővített formációval, a Csemadokkal karöltve 

és felújított környezetben. Mács Ildikó összeállítása. 

Az ünnepélyes megnyitó után nem sokkal kezdődött a Márai Sándor sátorban a 

Szakkollégiumok szerepe a felsőoktatásban címmel beszélgetés, ahol többek között 
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bemutatkozott most szerveződő pozsonyi szakkollégium. Ismét Mács Ildikó összeállítását 

halljuk. 

Második világháborús katonatemetőt avattak Szkoléban 

Második világháborús katonatemetőt avattak a lembergi járásbeli Szkoléban. A temetőnek ezt 

parcelláját évtizedek óta nem gondozta senki. Rendbehozatalát helyi ukránok, és kárpátaljai 

magyarok végezték. A munkálatokat a Honvédelmi Minisztérium és az Ungvári Magyar 

konzulátus. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára készülnek 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról való méltó megemlékezés - bár még 

a nyár közepén vagyunk - már elkezdődött: könyvekről, kiállításokról, konferenciákról 

érkeznek hírek, és nemcsak itthonról. A tengeren túl is készülnek az ünneplésre, különösen 

azok, akiknek élete éppen hatvan évvel ezelőtt változott meg gyökeresen.  

Kopjafaállítással ünnepelt szapáryfalvi magyar közössége  

Szapáryfalva telepes falu a felső-Bega völgyében. Száz évvel ezelőtt több, mint 1400 református 

magyar élt a településen. A templom alapkövét 1909. július tizedikén tették le. A mára 

negyedére csökkent szapáryfalvi magyar közösség istentisztelettel, kopjafaállítással ünnepelte 

vasárnap az évfordulót. Az évek múlását igencsak magán viselő, de lassan megújuló templom 

harangja nem csak a falu lakóit, hanem az onnan elszármazottakat is hívta a közös ünneplésre. 

 


