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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád: a bukovinai székelyek hű polgárai az országnak 
2016. július 16. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A bukovinai székelyek az elmúlt 75 évben bebizonyították, hogy hű honpolgárai 

Magyarországnak, megőrizték hitüket és magyarságukat – mondta a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szombaton Bátaszéken. Potápi Árpád János a bukovinai székelyek országos 

találkozóján mondott köszöntőjében arra kérte a jelenlévőket: legyenek büszkék 

székelységükre, magyarságukra, és azt adják tovább gyermekeiknek, unokáiknak. 

Emlékeztetett arra, hogy a bukovinai székelyek között a hazatelepedés vágya 1939-ben vált 

egyre erősebbé, majd 1940-ben, amikor Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz, a 

fiatalok jelentős része elhagyta Bukovinát, és az anyaországba települt át. 

 

Menyhárt József a Főnixről: „Olyan állításokkal találkoztunk, melyek feltételes 
módban lettek megfogalmazva” 
2016. július 15. – Felvidék Ma 

“Nem mondom, hogy probléma, mert igazából eddig olyan állításokkal találkoztunk, melyek 

feltételes módban lettek megfogalmazva a legtöbb esetben” – jelentette ki Menyhárt József, 

az MKP elnöke a Főnix-üggyel kapcsolatban a Gombaszögi Nyári Tábor péntek délelőtti 

panelbeszélgetésén. Mint mondta, az MKP-nak meg kell újulnia a kommunikációban, új 

csatornákat kell találnia, és jobban használni a modern technológiákat. A párt 

kommunikációjával kapcsolatos célja a gyors reagálás és preventív problémafelvetés, hogy az 

MKP ne csak követőként jelenjen meg, hanem maga is vessen fel témákat. Ami a Most-Híddal 

való együttműködést illeti, Menyhárt József a beszélgetésen elmondta, hogy a regionális célok 

határozzák meg, hol és miben lehet együttműködni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 

vezetés a regionális struktúrákra bízza az MKP-Híd együttműködést, mivel ez idáig még nem 

volt csúcsszintű egyeztetés a pártok között. 

 

Kelemen Hunor elégedett az RMDSZ szereplésével 
2016. július 17. – Krónika, Maszol, Nyugati Jelen, Székelyhon, Erdon.ro,  

Az RMDSZ jó és vállalható eredményt ért el az önkormányzati választáson, és ennek 

köszönhetően erős önkormányzati érdekképviselettel rendelkeznek a romániai magyar 

közösségek – jelentette ki szombaton Marosvásárhelyen Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

A politikus az RMDSZ legfőbb döntéshozó fórumának, a Szövetségi Képviselők Tanácsának 

(SZKT) ülésén mondott beszédet.  Kelemen Hunor szerint az RMDSZ maximális eredményt 

ért el a júniusi választások utáni politikai tárgyalásokon, aminek köszönhetően több mint 

kétszáz alpolgármesteri tisztséget, illetve öt erdélyi megyei önkormányzati elnöki posztot 

szerzett. Hozzátette: az év végi parlamenti választások után fontos, hogy erős parlamenti 

képviselete legyen a magyarságnak, ugyanis e nélkül az önkormányzati képviselet ereje 

„megfeleződhet, vagy akár le is nullázódhat”. 
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Antal Árpád: Szentgyörgy nem Caracal 
2016. július 15. – Krónika, Erdély.ma, Székelyhon,  

Háromszéken a prefektus személye nem számít: függetlenül attól, hogy magyar vagy román, 

szociáldemokrata vagy liberális, valamennyi kormánybiztos feladata keresztbe tenni a 

nemzetpolitikailag fontos ügyeknek – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Antal 

Árpád. Sepsiszentgyörgy harmadik mandátumába belevágó polgármestere szerint Románia 

olyan, mint egy iránytű nélkül hánykolódó csónak, és nem rendelkezik országtervvel. Az 

elöljáró elképzelése szerint a megyeszékhely regionális központtá válik, amelynek gazdasági 

húzóereje lesz, és innovatív megoldások fellegváraként tekintenek rá. 

 

Erdélyben csak pălincă főzhető 
2016. július 15. – Krónika 

Hosszú évek óta jelent bosszúságot és nehézséget az erdélyi magyar pálinkafőzők számára, 

hogy nem írhatják rá termékük címkéjére anyanyelvükön a pálinka elnevezést. Az európai 

uniós eredetvédelmi szabályok miatt ugyanis mindössze a kisüsti nevének román megfelelője, 

a pălincă szerepelhet a feliraton, magyarul csak a gyümölcspárlat szó használható. A 

szakmabeliek valóságos szélmalomharcot folytatnak, de egyelőre nem jártak sikerrel. 

 

Már szervezi az SZNT a jövő évi vásárhelyi felvonulást 
2016. július 15. –Krónika, Erdély.ma,  

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2017-ben is megtartja március 10-én Marosvásárhelyen a 

székely szabadság napjának nevezett megemlékezést és felvonulást, és nem tesz újabb 

bejelentést a rendezvényről a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnál – nyilatkozott az 

MTI-nek Izsák Balázs. Az SZNT elnöke elmondta, a tiltakozó akció 2017 tavaszán is időszerű 

lesz, mert Dacian Cioloș miniszterelnök bejelentette, hogy a választások után folytatódik az 

ország közigazgatásának az átszervezése, és a különböző kormányok részéről még nem látott 

napvilágot olyan régiósítási terv, amelyik a Székelyföldet ne kívánta volna beolvasztani egy 

nagyobb, román többségű régióba. 

 

Óteleki emlékfa-állítás a Szarvasi Aratónapon 
2016. július 15. – Nyugati Jelen 

Amikor Péter-Pál napja megérkezik, a gabona megérik, akkor nemcsak az aratóknak, a 

gazdáknak, hanem az egész országnak, a nemzetnek fontos, hogy a búza, ami az életet 

jelentette hosszú századokon keresztül, minél hamarább betakarításra, magtárba kerüljön – 

mondotta Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke köszöntőjében. Az idei rendezvényre 

a meghívott díszvendég az Óteleket képviselő Magyarul Magyarokért Egyesület volt, amely a 

nyitó gálaműsoron bizonyította, hogy erős a nemzeti összetartozás ereje. Ótelek történetének 

ismertetésével, párbeszédes-énekes játékokkal, szavalatokkal, helyi néptánccal, valamint a 
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betlehemjárás és a májusfa-állítás hagyományának bemutatásával léptek színpadra a bánsági 

vendégek. 

 

Feszültségmentes első ülés 
2016. július 15.  – Székelyhon 

A megszokottnál többen vettek részt a székelyudvarhelyi önkormányzat új képviselő-

testületének első ülésén. Az is újdonságnak hatott, hogy a polgármester végig jelen volt.Több 

képviselő is hozzászólt azokhoz a határozattervezetekhez, amelyek összességében évi 200 ezer 

lejről 280 ezer lejre növelik a városháza által az egyházaknak fizetett bérleti díjat a Tamási 

Áron Gimnázium és a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium esetében. Mint 

elhangzott, ez valóban előrelépés, de ennél jóval nagyobb összegre van szükség a gimnázium 

felújításához, aminek érdekében uniós pályázatokban kell gondolkodni. Szó esett arról is, 

hogy korábban is voltak pályázati lehetőségek, ám azokon nem vett részt a városháza. A két 

tanintézményre vonatkozó határozattervezeteket mindenki megszavazta. 

 

Partiumi Magyar Napok: bejelentették a fő fellépőket és a részletes programot 
2016. július 15. – Erdon.ro 

Szatmárnémetiben augusztus 19-e és 28-a között tíz napon át ismét az önfeledt szórakozásé a 

főszerep. A Partiumi Magyar Napok szervezői sajtótájékoztatón ismertették az idei 15. ünnepi 

kiadás programját a Kossuth-kertben.Régi-új helyszínekkel jelentkezik idén a 15. Partiumi 

Magyar Napok, hiszen a két hétvégés, tíz napon át tartó rendezvény során, több mint 150 

program közül válogathatnak az érdeklődők a térség legnagyobb rendezvényén, amely évről 

évre csokorba szedi a magyar nyelvterületeken élő művészek színe-javát. 

 

Az RMDSZ támogatja fiatal és női jelöltek állítását a parlamenti választáson 
2016. július 16. – Erdon.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kiemelten támogatja a 35 évnél 

fiatalabbak és a női jelöltek felvételét a szövetség parlamenti választási jelöltlistáira – 

hangzott el szombaton Marosvásárhelyen, a párt döntéshozó fórumán.A Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) elfogadta azt a határozatot, amely rendelkezik az év végi romániai 

parlamenti választás előkészítéséről, a jelöltállítás megszervezéséről és annak kritériumairól. 

Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta, hogy a jelöltállítást a nyitottság, az 

esélyegyenlőség, a felkészültség és az átláthatóság jegyében szervezik meg. 

 

Ingyentelek székely háznak egy nagylelkű ajánlat nyomán 
2016. július 16. – Krónika, Erdély.ma, Székelyhon,  

Ingyentelket ajánl fel házépítésre Csíkszépvízen egy férfi, akinek egyetlen kikötése, hogy a 

területen hagyományőrző jellegű ingatlant húzzanak fel. A helyszínen hét család építhet 

magának otthont. A csíkszéki férfi azzal magyarázza a szokatlan ajánlattételt, hogy a fiatalok 

főként azért költöznek és vállalnak munkát a nyugati országokban, mert otthon egyszerűen 

nincs lehetőségük „fészket rakni". Szerinte elsősorban nem a munkahelyteremtéssel van 

probléma, hanem azzal, hogy „a székely közösség nem biztosít nekik ebben az esőben 
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lehetőséget arra, hogy meghúzódjanak egy eresz alatt". Úgy érzi, erkölcsi felelőssége odaadni 

a fiataloknak a telket, hogy ezzel elősegítse a székelyek visszatelepedését a szülőföldjükre. 

 

Európai őshonos nemzeti kisebbségek találkozója Dél-Tirolban 
2016. július 16. – Nyugati Jelen 

Sokan vagyunk, olyan 50 millióan, vagyis az EU lakosságának majdnem 10%-a, az általános 

közvélemény mégis keveset tud rólunk. Holott az őshonos nemzeti kisebbségek nemcsak, 

hogy évszázados gyökerekkel rendelkeznek, és jelentősen hozzájárultak szülőföldjük 

fejlődéséhez, de hidat is képeznek az országok között, hangsúlyozta Roland Psenner, a 

Bozen/Bolzanói Európai Kisebbségkutató Intézet igazgatója a kisebbségi napilapok 

egyesületének (MIDAS) dél-tiroli, júniusi éves közgyűlésén. 

 

Tőkés László újabb jelentést hozott nyilvánosságra 
2016. július 17. – Maszol, Erdon.ro, Krónika 

Egy újabb besúgói jelentés szövegét hozta vasárnap nyilvánosságra Tőkés László, melyet 

állítása szerint Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke 

adott 1985 januárjában a Securitate politikai rendőrségnek. A jelentés ezúttal egy ChisGeza 

fedőnevű besúgótól származik, de a besúgó hálózati dossziéjának a száma ugyanaz, mint 

annak a Kiss fedőnevű besúgónak, akinek hét besúgói jelentését tette közzé pár napja Tőkés 

László. A feljegyzést készítő Molnár János szegedi egyháztörténész megjegyzése szerint a 

hálózati dosszié száma arra utal, hogy valamennyi jelentés ugyanattól a személytől származik. 

Ezekben a Securitate informátora partiumi református lelkészekről közölt sok esetben terhelő 

információkat. 

 

Solymos: más bánásmódot tudunk biztosítani Dél-Szlovákiának 
2016. július 15. – Felvidék Ma 

Megújuló energiaforrásokról, környezetvédelmi stratégiákról, barlangokról, parlamenti és 

megyei választásokról is szó volt a Solymos László környezetvédelmi miniszter részvételével 

tartott panelbeszélgetésen a Gombaszögi Nyári Tábor harmadik napján, pénteken. „Azzal, 

hogy a Híd kormányon van, egész Dél–Szlovákiának, beleértve Gömört is, biztos, hogy más 

bánásmódot tudunk biztosítani azokon a területeken, amelyek a mi hatáskörünkbe tartoznak. 

Azt szeretnénk elérni, hogy az eddigi mérték változzon” – mondta Solymos. A Most-Híd és az 

MKP együttműködését illetően hangsúlyozta, hogy pártja ajtaja nyitva áll az MKP előtt. 

 

Navracsics: regionális fejlesztésekkel lehetne elősegíteni a fiatalok visszatérését 
2016. július 16. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Nem a munkaerő szabad áramlásának megnehezítésével, hanem regionális fejlesztések 

megvalósításával lehetne elősegíteni a fiatalok szülőföldjükre való visszatérését - jelentette ki 

Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa 

pénteken a Gombaszögi Nyári Táborban tartott beszélgetésen. 
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Gombaszög: A negyedik nap eseményei 
2016. július 16. – Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Tábor negyedik napján a felsőoktatással foglalkozó kerekasztal-

beszélgetésen a készülő felsőoktatási reformról volt szó. A Diákhálózat eddigi elnökei 

beszámoltak azon munkájukról, amit az elmúlt 25 évben végeztek a felvidéki fiatalok 

szolgálatában. Szó volt a magyar, a szlovák és a román társadalmakban létező nemzeti 

mítoszokról. Kemény János biztonságpolitikai szakértő a jelenkori terrorizmust próbálta 

bemutatni. Franciaországi EB-élménybeszámolót tartott Gazdag József újságíró. Németh 

Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke a nap végén emléktáblát avatott. 

 

Múlt, jelen, jövő – A Gombaszögi Nyári Tábor 11 év után tért vissza “ősi” 
helyére 
2016. július 17. – Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Tábor idén visszatért eredeti helyszínére, a gombaszögi völgybe. 

Múltról, jelenről, jövőről Orosz Örssel, a tábor főszervezőjével beszélgetett a Felvidék Ma 

portál. „A tizenegy év alatt a fesztivált felépítettük a mai képére. Ebben a megszilárdított 

formában tudtunk most visszajönni Gombaszögre. Sokak szerint, és szerintem is, ez egy jó 

irányba történt fordulópont volt, hiszen ez lényegesen alkalmasabb terület. Nem baj az, hogy 

ha magyar kézben van, és innentől kezdve az a feladatunk, hogy a saját céljainkra megfelelő 

táborhelyünket úgy alakítsuk át, hogy másoknak is megfeleljen. Egyéb táborokra, gyerekek 

táboroztatására, osztálykirándulásokra, természetiskola gyanánt is működni tudjon“ – 

ecsetelte a Felvidék.ma részére a főszervező. 

 

Eddig 1425 személy vesztette el szlovák állampolgárságát 
2016. július 17. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az elmúlt hat esztendő során összesen 1425 személy veszítette el szlovák állampolgárságát. 

Leggyakrabban a cseh állampolgárság felvétele (414) miatt veszítik el a szlovákot – derül ki a 

belügyminisztérium statisztikai kimutatásaiból. A magyar állampolgárság felvétele miatt 71-

en voltak kénytelenek lemondani állampolgárságukról. A jelenleg érvényes jogszabályok 

értelmében az állampolgárság visszaadását 204 személy kérvényezte, közülük 126 kapta 

vissza. 

 

Miért hallgat a Most-Híd Kaliňák-ügyben? A párt szóvivőjétől most megtudtuk 
2016. július 17. – Felvidék Ma 

Folytatják a Robert Kaliňák leváltását sürgető tüntetéssorozatukat az ellenzéki SaS és 

OĽaNO-NOVA pártok. A koalíciós partnerek mindezt nem kommentálják. Reagálni a Most-

Híd sem kívánt, amelynek elnöke, Bugár Béla elsőként állt ki Kaliňák mellett. A párt 

szóvivője, Nagy András szerint ez a téma nem érinti a pártot. Kaliňák és Fico leváltását a 

#Sieť sem támogatja, amelynek elnöke, Radoslav Procházka a kormányalakítás előtt még a 

korrupcióellenes küzdelem egyik élharcosának vallotta magát. 
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Felújították az ipolyviski plébániatemplomot 
2016. július 17. – Felvidék Ma 

Részben megújult az Antióchiai Szent Margit tiszteletére emelt ipolyviski plébániatemplom. 

Az ünnepi szentmise keretei között július 17-én Orosch János nagyszombati érsek áldotta 

meg a felújított templomot.  

 

Torda: Leleplezték dr. Berényi János emléktábláját a szülőházán 
2016. július 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Dr. Berényi János növénygenetika-kutató, növénynemesítő, egyetemi tanár tisztelői, barátai, 

falubelijei ma összegyűltek a tordai temetőben, hogy emlékezzenek rá születésének napján, 

ugyanis ma lenne 62 éves. A neves szakember örök nyugvóhelyénél Lázár György, a Tordaiak 

Klubjának elnöke mondott beszédet, majd a jelenlevők elhelyezték a kegyelet virágait. 

 

Zenta: Befejeződött a Városháza felújításának első szakasza 
2016. július 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Befejeződött a zentai Városháza felújításának első szakasza, jelentették be a helyi 

önkormányzat illetékesei, Ceglédi Rudolf polgármester, Tatjana Balo, a községi képviselő-

testület elnöke és Lőrinc Csongor, a községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel 

megbízott tagja mai sajtótájékoztatójukon, amelyen elmondták, a munkálatok összértéke 

közel 25 millió dinár volt. 

 

Muzslya: A nagy háborúban elesetteknek állíttattak emléket 
2016. július 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Emléktáblát avattak szombaton este Muzslyán az első világháborúban elesett harcosok 

tiszteletére, mégpedig a templom melletti, az óvoda előtti emlékparkban, ahol az 1956-os 

emléktábla, és Szent István szobra is áll. Az emléktáblát Hallai Zoltán és családja állíttatta. - 

Az elmúlt száz, százkét évben Muzslyán nem volt egy olyan hely, ahol a nagy háborúban 

elesett harcosok hozzátartozói mécsest tudtak volna gyújtani, vagy virágot, koszorút 

elhelyezni. Ettől kezdve ez a lehetőség megadatott mindazoknak az utódoknak, akiknek elődei 

részt vettek az első világháborúban, méltó módon tudunk a jövőben rájuk emlékezni - 

mondta Hallai Zoltán, történész az emléktábla felavatásán. 

 

Az oligarchák fékezik a restitúciót Vajdaságban 
2016. július 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Vajdasági oligarchák hátráltatják a vagyon-visszaszármaztatási folyamatot Szerbiában – írja 

az Agrosmart portál. A birtokosok nagy területű állami földeket használnak anélkül, hogy 

bármilyen térítményt is fizetnének, vagy a piaci árnál alacsonyabb bérleti díjat fizetnek. A 

portál arról is ír, hogy ezek a hatalmasok különféle módon megkísérlik lassítani vagy 

megakadályozni a földterületek visszaszolgáltatását korábbi tulajdonosaiknak. Ez különösen 

érvényes Ópáva, Zenta, Hódság és Verbász községek esetében. 
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http://felvidek.ma/2016/07/felujitottak-az-ipolyviski-plebaniatemplomot/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20361/Torda-Lelepleztek-dr-Berenyi-Janos-emlektablajat-a-szulohazan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20359/Zenta-Befejezodott-a-Varoshaza-felujitasanak-elso-szakasza.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20362/Muzslya-A-nagy-haboruban-elesetteknek-allittattak-emleket.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=281135
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Megkezdődött a politikai leszámolás a Vajdaságban 
2016. július 16. – Népszabadság 

Három évtizedes szerkesztőségi jogkört kurtított meg múlt heti ülésén a Magyar Nemzeti 

Tanács (MNT) Szabadkán, amikor úgy döntött: ezentúl nem kéri ki a Magyar Szó napilap és a 

Hét Nap hetilap újságíróinak a véleményét a főszerkesztő megválasztásakor. Ezentúl tehát 

azt, akit a politika kinevez, a szerkesztőségnek is zokszó nélkül el kell fogadnia. Pedig ez még 

a milosevicsi diktatúra időszakában sem volt így, írja a Népszabadság. 

 

Magyar Levente: a magyar kormány gazdasági eszközökkel támogatja a 
kárpátaljai magyarság megmaradását 
2016. július 16. – MTI, Kárpátalja, Magyar Hírlap, hirado.hu, gondola.hu, karpatalja.ma 

A határon túli magyar közösségek között a kárpátaljai magyarság küzd legszívósabban a 

megmaradásért, a magyar kormány megfelelő gazdasági eszközökkel támogatja ezt a 

küzdelmet - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára szombaton Tiszapéterfalván, amikor megnyitotta 

a III. Turul Expo kiállítást és vásárt. Magyar Levente beszédében hangsúlyozta: a következő 

néhány évben tízmilliárd forintos nagyságrendben fognak "pénzt pumpálni" Kárpátalja 

gazdaságába, úgy, hogy minden egyes forint vagy hrivnya a legnagyobb hatékonysággal 

hasznosuljon, legjobban szolgálva a munkahely- és egzisztencia-teremtést.     Az államtitkár 

bejelentette, hogy a Kárpátaljának szóló gazdasági támogatási program keretében néhány 

napon belül kiírják az első pályázati fordulót, ami több ezer kárpátaljai magyar vállalkozónak, 

gazdálkodónak jelenthet hónapokon belül jelentős, idén kétmilliárd forintos támogatást. 

  

KMKSZ-elnök: mindent megteszünk azért, hogy a helyzet stabil maradjon 
Kárpátalján 
2016. július16. – MTI, Webrádió, hirado.hu 

Nagyon fontos a nemzetiségi béke megőrzése Kárpátalján, amely a hazánk, és mi mindent 

megteszünk azért, hogy a helyzet továbbra is stabil maradjon - jelentette ki Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője 

vasárnap a Tiszaújlakon tartott Turul-ünnepségen. A Rákóczi-szabadságharc első győztes 

ütközetének emlékére Tiszaújlak határában emelt turulmadaras emlékműnél rendezett, a 

kárpátaljai magyarság legnagyobb tömegrendezvényének számító ünnepség résztvevői 

egyperces csenddel emlékeztek meg a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus és a nizzai 

terrortámadás halálos áldozatairól. A minden korábbinál erősebb rendőri biztosítás mellett 

megtartott rendezvényen hosszú évek óta először ünnepelt közösen a megemlékezést szervező 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ). 
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http://nol.hu/kulfold/magyar-szonak-egy-a-vege-1623955
http://www.karpataljalap.net/?q=2016/07/16/magyar-levente-magyar-kormany-gazdasagi-eszkozokkel-tamogatja-karpataljai-magyarsag
http://www.karpataljalap.net/?q=2016/07/16/magyar-levente-magyar-kormany-gazdasagi-eszkozokkel-tamogatja-karpataljai-magyarsag
http://webradio.hu/hirek/kulfold/kmksz-elnok_mindent_megteszunk_azert_hogy_a_helyzet_stabil_maradjon_karpataljan
http://webradio.hu/hirek/kulfold/kmksz-elnok_mindent_megteszunk_azert_hogy_a_helyzet_stabil_maradjon_karpataljan
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Nagycsaládban élő és sérült gyermekeknek szervezett tábort keresett fel a NOE 
elnöke Kárpátalján 
2016. július 15. – MTI, Kárpátalja 

Nagycsaládban élő és sérült gyermekek számára szervezett nyári tábort keresett fel pénteken 

a Munkácshoz közeli Szinyákon Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének elnöke, aki kárpátaljai látogatása során tájékozódik a helyi magyar 

nagycsaládosok helyzetéről is. Kardosné Gyurkó Katalin az MTI-nek telefonon nyilatkozva 

elmondta, hogy a NOE elnökeként első útja a határon túlra, Kárpátaljára vezetett. Az 

alkalmat az szolgáltatta - tette hozzá - , hogy először szervezett a NOE a Máltai 

Szeretetszolgálat beregszászi járási szervezetével közösen nyári gyermektábort a Munkácsi 

Római Katolikus Egyházkerület szinyáki lelkigyakorlatos házában, ahol a nagycsaládban élő 

gyermekek együtt üdülnek sérült társaikkal. 

  

Lezárult a Kölcsey Pedagógusakadémia első turnusa 
2016. július 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tizennegyedik alkalommal szervezte meg a 

Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont. A posztgraduális képzés célja a magyar nyelvű 

közoktatás erősítésével a magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiségiek 

szakmai ismereteinek megújítása. A július 11–16. között megrendezett első turnusban 

magyarságismereti előadásokra és angol szakos tanárok továbbképzésére került sor. 

 

Magyar búcsú Középpulyán 
2016. július 17. - Volksgruppen 

Vasárnap délután ismét magyar búcsút, azaz „Háromtáncot“ rendeztek Középpulyán. 2013-

ban a 18. századi barokk plébániatemplom felújítása kapcsán jött az ötlet, hogy ismét 

tartsanak magyar búcsút, amely közel negyven éven át tartotta össze a magyar ajkú lakosokat 

a burgenlandi községben. 

 

Hittudományi tanácskozás ’56 emlékére Felsőőrött 
2016. július 17. - Volksgruppen 

Július 14-17. között szervezte meg idei hittudományi tanácskozását a Nyugat-Európai Magyar 

Református Lelkigondozó Szolgálat Felsőőrött. A háromnapos konferencián az ’56-os 

forradalom 60. évfordulójára és a 20. század magyar református lelkészvértanúira 

emlékeztek a résztvevők. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2016/07/15/nagycsaladban-elo-es-serult-gyermekeknek-szervezett-tabort-keresett-fel-noe-elnoke
http://www.karpataljalap.net/?q=2016/07/15/nagycsaladban-elo-es-serult-gyermekeknek-szervezett-tabort-keresett-fel-noe-elnoke
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/lezarult-a-kolcsey-pedagogusakademia-elso-turnusa/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2786192/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2786108/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. július 15. – Kossuth Rádió  

Az amerikai kongresszusi küldöttektől kért támogatást az RMDSZ az erdélyi 

restitúciós ügyekben 

A romániai államosított egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatásának 

újraindításához kért támogatást az amerikai kongresszusi küldöttektől Washingtonban a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség  delegációja. 

A vajdasági magyar belharcot elemzi Mészáros Zoltán a Hét Napban 

Bő egy évvel ezelőtt robbant ki a vajdasági magyar közélet egyik legnagyobb válsága. Azóta túl 

van már a közösség egy többszintű választáson, amelynek keserű tanulságai ellenére 

folytatódik a belharc. Nem látszik, hogy a felek a megoldást keresnének. Ezt elemzi Mészáros 

Zoltán, szabadkai levéltáros is a Hét Nap hetilapban megjelent írásában.  

A Felvidéken működő civil szervezetek részére tartottak tájékoztatót a 

gombaszögi nyári táborban 

Tájékoztatót tartottak a gombaszögi nyári táborban a Felvidéken működő civilszervezetek 

részére, amelynek keretében különösen a határon átnyúló kapcsolatokra, a közös pályázatok 

fontosságára  és kölcsönös előnyeire hívták fel a figyelmet. Pogány Erzsébet a civil 

szervezeteket összefogó Szövetség a Közös Célokért Társulás igazgatója a Határok nélkül 

munkatársának mikrofonja előtt. 

Kerekasztal-beszélgetés a felvidéki kis magyar iskolák helyzetéről Gombaszögön 

Új korszak kezdődhet a felvidéki kis magyar iskolák életében, miután elmúlt fejük fölül az a 

fenyegetés, hogy  a minisztérium bezáratja kapuikat. Ideje, hogy kezükbe vegyük sorsunk 

irányítását, és megtaláljuk a módját, hogy minőségi oktatást-nevelést biztosítsunk, s ezáltal a 

magyar iskolákban tartsuk a magyar gyermekeket - véli Prékop Mária,  nemzetiségi oktatásért 

felelős főosztályvezető, aki a magyar alapiskolák sorsáról beszélt a Gombaszögi Táborban.  

Gyimesbükkön tartja ezen a héten nyári egyetemét a Szent György Lovagrend 

Gyimesbükkön, az ezeréves határnál tartja ezen a héten nyári egyetemét a Szent György 

Lovagrend, az első királyi alapítású lovagrend Európában. 1326-ban Károly Róbert alapította. 

Ma igen aktív tevékenységet folytatnak Európában, és  évi rendszerességgel megszervezik a 

nyári egyetemüket is. 

A temesvári START Iroda napközis kézműves tábort szervezett a Gerhardinum 

Líceumban 

A temesvári START Iroda napközis kézműves tábort szervezett a Gerhardinum Líceumban. A 

12 éves gyermekek játszva tanulták a szövés, gyöngyfűzés, üvegfestés, batikolás technikáját, 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-15_18:30:00&ch=mr1
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nagy élvezettel készítettek apró dísztárgyakat, de a táborban ugyanakkor a szókincs 

bővítésére, a helyes magyar beszédre is hangsúlyt fektettek - mondta el Magyari Sára 

magyartanár, a START Iroda civil szervezet elnöke. 

  

Határok nélkül 

2016. július 16. – Kossuth Rádió 

Ahol nemcsak a tudás elmélyítése, hanem az emberi kapcsolatok is rendkívül 

fontosak- Javában tart a 16. Apáczai Nyári Akadémia Újvidéken 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében hétfőn kezdődött meg 

Újvidéken a pedagógusok nyári továbbképzése, a 16. Apáczai Nyári Akadémia. Az egyesület 

által működtetett fiú- és leánykollégiumokban, két héten át, négy szekcióban folyik a munka.  

Ritkaság számba menő kincsek – nyári kirándulások úti célja a betléry Andrássy 

kastély 

A közelmúltban itt, a Határok nélkülben már mi is beszámoltunk arról, hogy hosszú-hosszú 

évtizedek után feltárult a betléry kastély könyvtárának titkos ajtaja, s a mögötte lévő 

polcokról rendkívüli kincsek kerültek elő, köztük különleges ősnyomtatványok is. Az 

Andrássy-kastélyt  azonban nemcsak ezekért a ritkaság számba menő kincsekért érdemes 

nyári kirándulások úticéljaként megjelölni.  Hanem azért is, mert megnézhetik a látogatók a 

titokzatos krasznahorkai úrnő, Serédy Zsófia múmiáját és megismerkedhetnek azzal 

a  gazdag anyaggal, amely 15 szlovákiai, magyarországi és romániai közintézmény 

összefogásának eredményeként  gyűlt össze és vált látogathatóvá az Európa Nostra díjas 

felvidéki kastélyban. 

Napi küzdelem a megmaradásért – sokan keresik, szeretik, így 

Rimaszombatban még működik a magyar könyvesbolt 

Immár 4 esztendeje, hogy Kassán megszűnt a magyar nyelvű könyvesbolt.  A magyarság 

érdekképviselete, a Csemadok helyi szervezete, azóta is küzd azért, hogy ismét legyen 

anyanyelvi irodalmat terjesztő bolt a városban, amely egyúttal a kassai magyarok 

találkozóhelye is volt. Ám eddig hiába - mondja a Csermadok elnöke, Kolár 

Péter.  Rimaszombatban szerencsére még működik a magyar könyvesbolt, de naponta meg 

kell küzdenie a megmaradásért.  

Ha nyár, akkor fesztivál! - Kárpát-medence szerte találkozunk mi magyarok, hol 

itt, hol ott 

Egyre többen gondolják úgy, hogy a fesztiválok országa vagyunk. Ilyenkor nyáron aztán 

különösen megnő a számuk. Sokan feltehetik a kérdést: Vajon mire jó egy-egy ilyen 

rendezvény? Persze mindenki tudja a választ. Egy-egy fesztivál kiváló alkalom arra, hogy a 

magyarság Kárpát-medence szerte találkozzon és kölcsönösen rádöbbentsük egymást arra, 

hogy nemcsak nyelvünkben, hanem főztjeink elnevezésében és azok ízeiben is oly sok a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-16_18:30:00&ch=mr1
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hasonlóság, hogy tagadni sem lehet egy tőről fakadásunkat. Délvidéken ugyanazt a népdalt 

éneklik aratás idején, mint a Nyírségben, az étel neve ugyanaz Erdélyben, mint Szatmárban. 

Európában is jegyzik, nemcsak a szakma ismeri – Vasárnap zárul a csíkszeredai 

Régi zene Fesztivál 

Vasárnap zárul a csíkszeredai Régizene Fesztivál, az a zenei esemény, amelyet Európában is 

jegyeznek a hasonló fesztiválok sorában. Idén - bár témája a német zene - emlékezés is a 

fesztivál leghűségesebb fellépőjére, a tavaly elhunyt - Kobzos Kis Tamásra.  

  

Határok nélkül 

2016. július 17. – Kossuth Rádió 

Az MKP elnökségébe választották júniusban Kisgéres polgármesterét 

Királyhelmectől 4 km-re délnyugatra fekszik Kisgéres. Az Árpád-korban Zemplén várának 

tartozéka volt, a 15. századtól már a leleszi prépostság tulajdona a falu. Kisgéres 

polgármestere a falu motorja, akit júniusban beválasztottak az MKP elnökségébe. 

Beszélgetés Kocsik Zoltánnal, a temesvári Gerhardinum Líceum lelki 

vezetőjével 

Kocsik Zoltán kicsi kora óta pap és tanár szeretett volna lenni, embereket nevelni, formálni. 

Néhány éve a temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum lelki vezetője. Vele beszélgetett a 

Határok nélkül munkatársa életéről, hivatásáról. 

Interjú a bosznia-hercegovinai magyarok vezetőjével 

A bosznia-hercegovinai magyarok közössége kis magyar közösség. A közösséget vezető HUM 

magyar polgári egyesület elnökével, Vég Zoltánnal beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Idén is megszervezte szokásos évi magyarságismereti mozgótáborát a kanadai 

Rákóczi Alapítvány 

A kanadai Rákóczi Alapítvány által évek óta szervezett magyarságismereti mozgótábor a 

külhoni magyar középiskolásokkal ismerteti meg az anyaországot. A sok száz jelentkező közül 

pályázat útján választják ki régiónként a legjobbakat, akik 10 napon át utaznak Magyarország 

legszebb tájain, városaiban, és ismerkednek az anyaország múltjával, jelenével, 

történelmével. Az alapítvány alapító elnökével, Ayklerné Papp Zsuzsával beszélgetett a 

Határok nélkül munkatársa.  

 

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-17_18:30:00&ch=mr1
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Kárpát Expressz 

2016. július 17. – M1 

Hungarikum Napok Nagyszebenben 

A dél-erdélyi Nagyszeben egykor az erdélyi szászok kulturális és kereskedelmi fellegvára volt. 

A város közel 100 hektáros szabadtéri múzeumában szervezték meg idén a 7. Hungarikum 

Napokat, amelynek célja a magyar értékek bemutatása és közösségi élmény megteremtése a 

többnemzetiségű térség lakói számára. 

Pozsonyligetfaluban a II. világháború utáni magyarirtásra emlékeztek 

Pozsonyligetfalu – Pozsony egyik városrésze. Az égbenyúló panelházak helyén 70 évvel 

ezelőtt magyarirtás zajlott . Az itt élők semmit nem tudnak arról, mi történt itt évtizedekkel 

ezelőtt. De nemcsak az itt élők, a felvidéki magyar fiatalok jó része sem hallott a 

pozsonyligetfalui mészárlásról. Ártatlan magyar emberek vére folyt a II. világháború után. A 

II. világháborút követő Benes dekrétumok megpecsételték a felvidéki magyarok sorsát. 

Felsőszinevér – látogatás a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen 

Felsőszinevéren tartották meg a 24. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet, ahol Ukrajna 

európai integrációja és a Kárpátalját érintő témák mellett a kárpátaljai magyarság ügyei is 

napirendre kerültek. A Kisebbségekért – Pro Minoritate és a KMKSZ közös rendezvényét 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke nyitotta meg. Az államtitkár arról számolt be, hogy a külhonban eddig több mint 800 

ezren kérvényezték már a magyar állampolgárságot, valamint beszélt a kormány által 

nemrégiben meghirdetett kárpátaljai gazdaságfejlesztési támogatásról is. 

Látogatás a csíksomlyói Szent István Gyermekotthon Mária kertjében 

A csíksomlyói Szent István Gyermekotthon teaházában épp mentás limonédát készítenek a 

bentlakó diákok. A menta a gyermekotthonhoz tartozó, 3 hektáron elterülő Mária kertben 

termett. A 15 udvarból álló meditációs kertet számtalan gyógynövény is színesíti. A 2009-ben 

Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított Szent István Otthonban főleg középiskolás 

diákok laknak, sokan közülük hátrányos helyzetűek. A fiatalok itt szinte játszva tanulhatják 

meg a gyógynövénytermesztés és -feldolgozás alapjait. 

 

Térkép 

2016. július 16. - Duna World 

Az El-Caminóról mindenki hallott már, ez az ősrégi zarándok út adta a gondolatot, ahhoz a 

hazai kezdeményezéshez, amelynek során 23 nap alatt Mariazelltől Csíksomlyóig 

zarándokolnak a résztvevők mintegy 1300 km-en át. Ez a Mária út, amely nem csak 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-07-16-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-07-16-i-adas/
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spirituális értékekkel bír, de mindenki felé nyitott, aki kulturális, lelki vagy természeti 

értékeket keres. 

Minden ami foci. A Nemzeti Válogatott sikerén felbuzdulva mindenki futball rajongóvá vált a 

Kárpát-medencében és a ruhás szekrényből próbáltunk lehetőség szerint piros-fehér-zöld 

szettet összeállítani. 20 éve rajong a labdarúgásért egy székelyudvarhelyi fiatalember, aki 

sportjelvényeket gyűjt és mára Románia egyik legjobb jelvénygyűjtőjének számít. 

Az idei nyár a sportról szól, Európa-bajnokság, Világbajnokság, Olimpia. A labdarúgás 

Székelyföldön is igen népszerű és egyre több gyermek rúgja a bőrt, amit az utánpótlás 

labdarúgó kupa mérkőzései is bizonyítottak.  

Az új erdészeti leltár alapján 300 ezer hektárnyi erdővel van több most Romániában, mint az 

elmúlt években. Az első hallásra jól hangzó adatok hátterében azonban a szakemberek szerint 

az áll, hogy ezúttal az erdőkkel borított legelőket és a parkok faállományát is számba vették. 

Megkönnyíti mindennapjainkat, hiszen jó hatással van ránk ha környezetünk szép és tiszta. 

Székelyudvarhelyen alakult egy csoport, amelynek tagjai patakmedreket, kirándulóhelyeket, 

városrészeket takarítanak önkéntes alapon. Az Utca, azaz az Udvarhelyért teszünk civil 

akciócsoport azt szeretné elérni, hogy gyermekeiknek is olyan környezetet tudjanak átadni, 

amilyenben ők is felnevelkedtek. 

 

Öt kontinens 

2016. július 16. - Duna World 

A Balassi Intézet egyik legfőbb célkitűzése, hogy az egyetemes magyar kultúra a világ minden 

táján elérhető és megismerhető legyen. Az Intézetek igazgatói nemrég egy kétnapos 

konferencián vettek részt Budapesten, a találkozón szó esett az idei évben megvalósuló 

kulturális eseményekről, fesztiválokról.  

A torontói Rákóczi Alapítvány 23. alkalommal rendezte meg Magyarságismereti 

Mozgótáborát. Az Alapítvány tengeren túli adakozóinak jóvoltából már több mint 3100 

határon túli magyar fiatal jutott hazánkba. Az idén is rendkívül nagy volt az érdeklődés a 

fiatalok körében, sokan először jártak Magyarországon.  

A Cote d'azur-i Francia Magyar egyesület 2006-ban jött létre, amelynek egyik különlegességét 

az adja, hogy nem csupán egyetlen városhoz, hanem egy nagy régióhoz köthető. A szervezetek 

életéről Dabis Mercédesz számol be röviden.  

60 éve munkálkodik a magyar hívek lelki gondozásán az Argentínai Magyar Református 

Egyház, amely hivatalosan 1956. június 24-én alakult meg. Komoly karitatív munkát 

végeznek, magyar és spanyol nyelven hirdetik ma is az igét nemcsak Buenos Airesben és 

környékén, hanem Chaco tartományban élők körében is. Alapításakor csaknem 400 tagja 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-07-16-i-adas/
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volt, mára azonban alig 40-en maradtak, de az elöregedés, a hívek fogyatkozása ellenére, erős 

az elhatározás, hogy az egyházközség minél tovább fennmaradjon. 

A Nebuló egy magyar iskola, az ausztráliai Perthben, ahol a gyerekek játékokon, dalokon és 

meséken keresztül őrizhetik, fejleszthetik magyar nyelvtudásukat. Az intézményben két 

hetente kézműves foglalkozásokat is tartanak a nebulóknak.  

Létezik-e olyan fokú elfoglaltság, vagy akkora siker külföldön, amely felmenthet 

magyarságunk megtartása alól? Mennyire fontos a magyar nyelv, illetve a szokások 

megtartása egy Ausztráliában élő család számára? A kérdésekre egy Melbourneben élő 

magyar fiatalember válaszol, aki angol nyelvű környezetben lett sikeres, de ez nem feledtette 

el vele gyökereit. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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