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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kiska és Áder a fővédnöke az 50. nemzetiségi találkozónak 
2016. július 29. – MTI, hirek.sk 

Az 50. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozót és a Magyarországi Szlovákok 20. Országos 

Folklór Fesztiválját rendezik meg szombaton és vasárnap Bánkon; a rendezvény fővédnöke 

Áder János magyar és Andrej Kiska szlovák köztársasági elnök. A Magyarországi Szlovákok 

Szövetségének elnöke, Egyedné Baránek Ruzsenka elmondta: a nemzetiségeknek a 

kultúrához való kapcsolata a legerősebb, és ha azt szeretik, szeretik azt is, hogy a szlovák 

nemzetiséghez tartoznak. Fontos, hogy ott is bemutassák kultúrájukat, ahol otthon vannak, 

Magyarországon, így sikerülhet egymás megismerése, tisztelése és elfogadása. 

 

Balog Zoltán: a Liszt-koncert a magyar kormány ajándéka Bayreuthnak 
2016. július 31. – MTI, Kormany.hu, Híradó.hu,  

A Liszt-koncert a magyar kormány ajándéka Bayreuthnak Liszt Ferenc emlékének, zenei 

örökségének 130 éves ápolásáért - nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere vasárnap 

telefonon az MTI-nek. Balog Zoltán a németországi városban tartózkodik, ahol a 

zongoraművész, zeneszerző, az egyik legismertebb magyar komponista halálának 130. 

évfordulója alkalmából szerveztek megemlékezést, koncertet. Délután megkoszorúzták Liszt 

Ferenc síremlékét, majd misét tartottak, amelyen Balog Zoltán olvasta fel a szentleckét. Este 

ünnepi koncertet ad egy magyar zongoraművész házaspár, Ránki Dezső és Klukon Edit a 

Schlosskirchében. 

 

Lemondott Kiss Sándor az RMDSZ Bihar megyei szervezetének éléről 
2016. július 29. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Lemondott Kiss Sándor a Bihar megyei RMDSZ éléről. Kiss Sándor nem jelent meg a megyei 

választmány ülésén, levelét Biró Rozália szenátor, választmányi elnök olvasta fel. Kiss Sándor 

személyes okokra hivatkozva nem vállalja többé a szövetség Bihar megyei szervezetének 

vezetését. Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök augusztus 31-ét javasolta a tisztújító 

küldöttgyűlés megtartására. Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere az új megyei elnök 

személyére is javaslatot tett, Cseke Attila képviselőt, volt egészségügyi minisztert nevezte 

meg, aki a maga során megtisztelőnek nevezte és elfogadta a jelölést. Cseke Attilát 

támogatásáról biztosította Pásztor Sándor megyei tanácselnök és Szabó Ödön is, aki azt is 

elmondta: mind a staféta átadása, mind annak átvétele nehéz feladat. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20160726143403/Kiska-es-Ader-a-fovednoke-az-50-nemzetisegi-talalkozonak.html
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-liszt-koncert-a-magyar-kormany-ajandeka-bayreuthnak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67693-lemondott-kiss-sandor-a-bihar-megyei-rmdsz-elnoke
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Markó: a nemzetállamok Európája nem szolgálja az erdélyi magyarokat 
2016. július 29. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A technokrata kormány a lehető legveszélyesebb eszköz, a decemberi választáson ezen kell 

változtatni – mondta el Markó Béla RMDSZ-es szenátor az EU Táborban, pénteken. A 

zeteváraljai táborban a volt szövetségi elnök úgy fogalmazott, a populizmus ma nemcsak 

Romániát és a környező országokat jellemzi, hanem a teljes Európát. 

 

Nőtt az érdeklődés a csíkszeredai Sapientia képzései iránt 
2016. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen, mintegy 50 százalékkal többen jelentkeztek a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karára. Van olyan szak, amelyen 

mind a tandíjmentes, mind pedig a tandíjas helyek is beteltek. Egyes szakok az utóbbi 

években azonban kevésbé népszerűek, ezért az egyetem vezetősége beszűntetésüket 

fontolgatja. 

 

Az Emberjogi Bírósághoz fordul Árus Zsolt 
2016. július 30. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Jogorvoslatért fordul az Emberjogi Bírósághoz Árus Zsolt. Az egy évvel ezelőtt általa indított 

három eljárás során ugyanis lelepleződött a román hatóságok Székelyföldhöz való 

viszonyulása, és az ügyek kapcsán kiderült, hogy az igazságszolgáltatás sem objektív. Az 

eljárások közül kettő büntető panasz volt, amelyeket a Mezei János ügyében történt beidézése 

és kihallgatása során elkövetett jogsértések miatt nyújtott be, illetve azért mert a DNA 

információkat szivárogtatott ki a sajtónak. 

 

Aranyosgyéres alpolgármestere: az összevont osztályokban is minőségi magyar 
oktatást kaphatnak a gyerekek 
2016. július 30. – transindex.ro 

Fontos, hogy minden magyar anyanyelvű gyerek a saját településében működő magyar 

tanintézmény keretein belül részesüljön a magyar oktatásban - áll Szabó Róbert-István, 

Aranyosgyéres alpolgármesterének, az RMDSZ helyi szervezetének elnökének 

közleményében. Szabó rámutat, a gyerekek érdekeit előtérbe kell helyezni és nem utaztatni 

minden iskolai napon kilométereket, hogy ugyanabban az anyanyelvű oktatásban részesüljön, 

amit a saját településén is utaztatás nélkül megkaphat. Kiemeli, ha egy iskola elszippantja a 

környező intézmények diákjait, akkor sorozatos iskolabezárások következnek be. Az 

aranyosgyéresi RMDSZ egyik célja, hogy támogassa az aranyosgyéresi magyar tagozat 

fennmaradását, és elítéli a "jól működő marketing/management" név alá rejtett diákok 

elszippantását a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum által. Hiszem, hogy az összevont 

osztályokban is minőségi oktatást kaphatnak a gyerekek, mert nem kételkedem a 

pedagógusok felkészültségét illetően - hangsúlyozza . 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67676-marko-a-nemzetallamok-europaja-nem-szolgalja-az-erdelyi-magyarokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/67695-n-tt-az-erdekl-des-a-csikszeredai-sapientia-kepzesei-irant
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204335&cim=az_emberjogi_birosaghoz_fordul_arus_zsolt
http://itthon.transindex.ro/?hir=43475
http://itthon.transindex.ro/?hir=43475
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Autonómia egy szerpentinen 
2016. július 30. – György Zsombor – Magyar Nemzet 

Akadt némi technikai probléma a tusnádfürdői Quimby-koncerten, az első percekben nem 

szólt jól a basszus, ettől lett Kiss Tibi (a frontquimby) bosszús. Beszéljünk a tényekről. Az 

erdélyi magyarok közel kétharmada – és ez nem kiragadott adat, illeszkedik a tendenciába – 

nem vett részt a közelmúltban zajlott helyhatósági választásokon. A passzivitás és az „árulás” 

(szigorúan idézőjelben) oka sok mindent lehet, családi okok is, de a legfontosabb tényező 

talán a kiábrándultság a képviselőkből, valamint az az érzet, hogy a magyarok úgyis csak 

megfulladnak a nagy román tengerben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. július 30-i számában olvasható 

 

Saját otthonról álmodik a marosludasi magyarság 
2016. július 31. – Krónika, szekelyhon.ro 

Merész tervet dédelget a marosludasi magyarság: közösségi házat szeretne vásárolni vagy 

építeni az elkövetkezendő időszakban. A terv kivitelezése azonban anyagi forrás hiányában 

stagnál. Marosludas 24 százalékos magyarsága egy olyan közösségi házat szeretne építtetni, 

ahol jól megférne egymás mellett az érdekképviseleti szervezet, a táncegyüttes, és székhelyet 

biztosítana több művelődési egyesületnek. Irodákkal, kiállító- és rendezvényteremmel ellátott 

ingatlanról álmodnak. 

 

Régiók Európája versus nemzetállamok Európája - erről is szólt az EU Tábor 
szombaton 
2016. július 31. –maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

"Demokrácia az EU-ban, régiók Európája vs nemzetállamok Európája" - ezzel a címmel 

tartott előadást Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselők az EU Tábor 

harmadik napján. Winkler Gyula EP-képviselő az előadás során kiemelte, hogy a régióknak 

nagyobb szerepet kellene kapniuk az unióban. Nekünk, erdélyi magyaroknak szükségünk van 

az Európai Unióra, fogalmazott az európai parlamenti képviselő. Arra a kérdésre, hogy a 

régiók Európája vagy a nemzetállamok Európája fele kellene tartanunk, Sógor Csaba úgy 

nyilatkozott: első körben a fogalmakat kellene tisztázni. "A nemzetállamok Európája fogalom 

- az angol terminológia miatt is - félreértelmezhető. Ezért tagállamok Európájáról és régiók 

Európájáról szerencsésebb beszélni." Véleménye szerint mindkettőre szükség van, még akkor 

is, ha a válság időszakában kevesebbet beszélünk a régiók Európájáról. 

 

Borboly: a fiatalok kérjék számon a politikusokat 
2016. július 31. – transindex.ro, maszol.ro 

„A fiatalok kérjék számon a politikusokat, többek között engem is, illetve ellenőrizzék, hogy 

dolgozunk-e legalább napi nyolc órát értelmes módon – buzdította beszélgetőtársait Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Zeteváralján zajló idei EU Táborban szombaton, 

július 30-án, az ifjúság foglalkoztatottságának témáját boncolgatva. Az érettségi 

eredményekre vonatkozó kérdésre reagálva azt mondta, sok politikus van tisztségben helyi, 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sajat-otthonrol-almodik-a-marosludasi-magyarsag
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67725-winkler-es-sogor-elhozta-europat-az-eu-taborba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67725-winkler-es-sogor-elhozta-europat-az-eu-taborba
http://itthon.transindex.ro/?hir=43479
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megyei és országos szinten, köztük sok RMDSZ-es, és fel kell tenni a kérdést, vajon mindent 

megtesznek-e azért, hogy ne legyenek minden évben lesújtó kisérettségi és érettségi 

eredmények, vagy csak kétévente közbeszéd tárgyává válik ez a probléma, majd mindenki 

elfelejti. 

 

„Több istennek is áldoz” az EMNP Kolozs megyei elnöke 
2016. július 31. – maszol.ro 

Az EMNP Kolozs megyei elnöke Felek község szociáldemokrata (PSD) polgármesterének 

bizalmasa és fizetett beosztottja, regionális pártigazgatóként közvetve a Fidesz-kormánytól 

kapja a bérét, közben pedig a Fidesz ellenzékéhez tartozó Jobbik egyik szekértolója 

Erdélyben. Még néppártos társai egy részét is felháborítja, hogy „több istennek is áldoz”, ám 

Soós Sándor nem érti a bírálatokat: szerepzavarait az erdélyi magyar politika sajátosságaival 

magyarázza. 

 

Az 1848–49-es szabadságharc hőseire emlékeztek a Nyerges-tetőn 
2016. július 31. – maszol.ro, Bihari Napló 

A nyerges-tetői csata 167. évfordulója alkalmából vasárnap délután megtartották az immár 

hagyományos megemlékezést a történelmi esemény helyszínén. Csíkkozmás polgármestere 

köszöntőjében azt mondta, tisztességes helytállással, kitartó harccal Gál Sándor tábornok 

katonái 1849. augusztus 1-jén megteremtették azt a feltételt, hogy unokáinknak 

megőrizhessük ezt a földet.  

 

Felmérés: erősödnek a liberálisok és a nemzetiek 
2016. július 29. – bumm.sk, hirek.sk 

Ha a parlamenti választások július végén zajlottak volna, 29,9 %-kal a Smer nyerte volna meg 

azokat, így a Nemzeti Tanácsban 50 mandátumhoz jutott volna. A második helyen a 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) végzett volna 17,1 %-kal, ez 28 parlamenti mandátumot 

jelent. A harmadik helyen a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) végzett a szavazatok 14 %-ával, a 

párt 23 mandátumot szerzett volna. A Kotleba-Mi Szlovákiánk Néppárt 11,6 %-kal 19 

képviselői székhez jutott volna. Őket az OĽaNO-NOVA követi 7 %-kal, ez 12 parlamenti 

mandátumot jelent. A parlamentbe 6,3 %-kal bejutott volna a Most-Híd, a pártnak 10 

képviselője lenne. Boris Kollár Család vagyunk mozgalma a szavazatok 5 %-át szerezte volna 

meg, ez 8 mandátumot jelent. Nem jutott volna be a parlamentbe a KDH (4,1 %), a Magyar 

Közösség Pártja (2,8 %) és a Háló (1 %). 

 

Két új kiállítás a Füleki Városi Honismereti Múzeumban 
2016. július 29. – hirek.sk 

A Füleki Vármúzeumban augusztus 5-én nyitják meg a rozsnyói kőedény-manufaktúra 

történetét bemutató, A kőedény költészete című kiállítást. A tárlaton a Rozsnyói Bányászati 

Múzeum, a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum, valamint a Rimaszombati Gömör-kishonti 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/67726-tobb-istennek-is-aldoz-az-emnp-kolozs-megyei-elnoke
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/67741-az-1848-49-es-szabadsagharc-h-seire-emlekeztek-a-nyerges-tet-n
http://www.hirek.sk/belfold/20160729143150/Felmeres-erosodnek-a-liberalisok-es-a-nemzetiek.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160729122553/Ket-uj-kiallitas-a-Fuleki-Varosi-Honismereti-Muzeumban.html
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Múzeum gyűjteményeiből kölcsönzött tárgyakat tekinthetik meg az érdeklődők - közölte a 

vármúzeum az MTI-vel pénteken. 

 

Az új hatalom felállása után rendeződhet Vajdaság pénzelésének kérdése? 
2016. július 30. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt nem lehet elfogadni a köztársasági és a tartományi 

kormány jó együttműködése nélkül, jelentette ki a Dnevnik újvidéki napilapnak nyilatkozva 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági képviselője. Egyes 

optimista várakozások szerint a jogszabály elfogadása már a jövő évi költségvetés 

meghozatala előtt megtörténhet, valójában azonban az új szerbiai kormány megalakulásáig 

nem reális ezzel kapcsolatban becsléseket megfogalmazni, írja a lap. 

  

Emlékünnep az aracsi Pusztatemplomnál 
2016. július 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tizennyolcadik alkalommal hívott ma délután mindenkit a harang az aracsi Pusztatemplom 

emlékünnepére, amelyet a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében tartottak 

meg, s amelyre Vajdaság minden tájáról jöttek a zarándokok, de látogatók érkeztek az 

anyaországból és Romániából is. Az emlékünnepen Hajnal Jenő, az MNT elnöke mondott 

ünnepi beszédet, aki éppen a torony kapcsán fejtette ki: az mutatja, hogy „a magyar élet itt 

ősibb, mint máshol talán, ahol épségben maradtak kastélyok, várak köszöntik a turistákat". 

  

A búcsú igazi ünnep Kishegyesen 
2016. július 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szent Anna templomban celebrált tízórai szentmisét követően igazi népünnepély alakult ki 

a falu központjában, amikor elindult a lovas felvonulás. Soha eddig még nem vonultak fel 

ilyen sokan lóháton, vagy a fogatos járműveken, de a nézők száma is valószínűleg rekordot 

döntött. Mohácsi Zoltán, a helyi közösség tanácselnöke a vasárnap déli lovasbemutatót 

követően elmondta, hogy ilyenkor látszik a közösség ereje és ilyenkor lehet igazán minden 

kishegyesi büszke a falujára. Egyben köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a 

programok szervezésében, melyek között a legkisebbek és a legidősebbek egyaránt találhattak 

nekik megfelelő tartalmakat. 

  

Felszentelték a törökfalui–völgyparti köztemetőben emelt lélekharangot 
2016. július 31. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Magánadományból készült el az a lélekharang, amelyet ma délután ünnepélyes keretek között 

szenteltek fel a törökfalui–völgyparti köztemetőben. A harangot Berze Tibor, a törökfalui 

helyi közösség elnöke és Kormányos Zoltán helyi plébános adták át rendeltetésének. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20423/Az-uj-hatalom-felallasa-utan-rendezodhet-Vajdasag-penzelesenek-kerdese.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20429/Emlekunnep-az-aracsi-Pusztatemplomnal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20427/A-bucsu-igazi-unnep-Kishegyesen.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=283468
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Basahíd – Bikács – szórványlétben 
2016. július 31. – Magyar Szó 

A nagykikindai község legdélebbi települése Basahíd, amely huszon-egynéhány kilométerre 

fekszik Nagykikindától a Nagybecskerekre vezető műút mentén. A faluban nincs magyar 

nyelvű óvoda és iskola, és már magyar lakos is alig van. A magyarság lélekszáma ötven fő 

körül lehet, akik főként Bikácson élnek, ami különálló településrész, és 2,5 kilométerre van 

Basahídtól. Bikács egykoron önálló település volt német és magyar lakossággal. Ma viszont a 

basahídi helyi közösség részét képezi szerb és magyar lakossággal, akik sok esetben vegyes 

házasságban élnek. A magyart már inkább csak az idősebbek beszélik. 

 

Magyarország az elsők között emlékezett meg az ukrán függetlenség 25. 
évfordulójáról 
2016. július 30. – karpatalja.ma 

A magyar Országház épülete előtt énekelték el július 28-án az ukrán himnuszt annak a 

flashmob akciónak a keretein belül, amelyet Ukrajna függetlenné válásának 25. évfordulója 

alkalmából szerveztek. Így Magyarország elsőként vette fel a stafétát a szomszédos Ukrajna 

25 éve kikiáltott függetlenségének emléket állítva – tájékoztat a transkarpatia.net. A magyar 

Országház épülete előtt énekelték el július 28-án az ukrán himnuszt annak a flashmob 

akciónak a keretein belül, amelyet Ukrajna függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából 

szerveztek. Így Magyarország elsőként vette fel a stafétát a szomszédos Ukrajna 25 éve 

kikiáltott függetlenségének emléket állítva – tájékoztat a transkarpatia.net. 

  

Vállalkozásfejlesztési gazdasági fórum Mezőváriban  
2016. július 30. – KárpátInfo 

A nemrég meghirdetett Egán Ede kárpátaljai gazdaságfejlesztési pályázat céljairól, 

tartalmáról, feltételeiről és sok egyéb másról is szó volt azon a tájékoztató jelleggel 

megrendezett szakmai fórumon, amelyet július 21-én, csütörtökön tartottak Mezőváriban. A 

helyi községháza tanácstermében környékbeli vállalkozók gyűltek össze a célból, hogy 

részletesebben is megismerkedjenek a térségünkben első alkalommal kiírásra kerülő, vissza 

nem térítendő gazdaságfejlesztési támogatás pályázati feltételeivel. A házigazda szerepében 

Berki Károly, a KMKSZ Mezővári Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 

majd Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, a KMKSZ Beregszászi Középszintű 

Szervezetének elnöke beszélt arról, hogy az egész program legfőbb célja az, hogy a kárpátaljai 

magyar vállalkozók a szülőföldjükön próbáljanak érvényesülni és megmaradni, itthon 

teremtsenek munkahelyeket a mai, zűrzavaros ukrajnai helyzetben. 

  

Idén is megszervezték a Credo Művészeti Fesztivált Kárpátalján 
2016. július 30. – karpatalja.ma 

Több mint százhúsz résztvevővel indult a Credo Művészeti Fesztivál, melyet július 25–30. 

között rendeztek meg a Kisgejőci Középiskolában. A rendezvény a Credo Alapítvány által 
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http://www.magyarszo.com/hu/3120/hetvege/150776/Basahíd-–-Bikács.htm
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-az-elsok-kozott-emlekezett-meg-az-ukran-fuggetlenseg-25-evfordulojarol/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-az-elsok-kozott-emlekezett-meg-az-ukran-fuggetlenseg-25-evfordulojarol/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/vallalkozasfejlesztesi-gazdasagi-forum-mezovariban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/iden-is-megszerveztek-a-credo-muveszeti-fesztivalt-karpataljan/
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működtetett zeneiskolák (kisgejőci Gyöngykaláris Kórusiskola, Szalókai Nyitnikék 

Zeneiskola, Mezővári Gyermekkórus, Ráti Szent Mihály Gyermekotthon Zenedéje) 

növendékeit gyűjti egybe. A gyerekek népdalokat, néptáncot tanulnak, különböző 

hangszereken (hegedűn, brácsán, nagybőgőn, tárogatón, furulyán, gitáron) játszanak, 

fejleszthetik az eddig megszerzett tudásukat, készségeiket. 

 

Muraszombatban Szlovénia büszkesége, az Expó 2015 szlovén pavilonja 
2016. július 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

Miro Cerar kormányfő és Zdravko Počivalšek gazdasági miniszter ma délelőtt ünnepélyes 

keretek közt a Muraszombati Városi Önkormányzatnak átadta a milánói Expó szlovén 

pavilonját. Az eseménnyel kezdetét vette a Muravidék kapuja projekt megvalósítása, amely a 

régió gazdaságát és idegenforgalmát hivatott fejleszteni, szilárdítani. 

 

Az aratás, tánc és ének ünnepe Domonkosfán 
2016. július 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

Idén az időjárás is kedvez Az aratás, tánc és ének ünnepének Domonkosfán. A nap folyamán 

bemutatták a hagyományos kézi aratást és cséplést, változatos kultúrműsorral készültek, és 

arról is gondoskodtak, hogy senki se maradjon éhes vagy szomjas. Domonkosfán első 

alkalommal látták vendégül a Ptuj melletti Polenšak település vendégeit, akik már több 

évtizede szervezik meg az aratási ünnepélyt. Szőke Kristina járt Domonkosfán. 

 

Liszt Kerékpártúra 2016 
2016. július 31. - Volksgruppen 

Harka Önkormányzata közösen az Nyék/Neckenmarkt Önkormányzatával 2003 óta szervezi 

meg a Liszt Ferenc kerékpártúrát, minden év augusztusának utolsó vasárnapján. 2004-ben 

csatlakozott a rendezvényhez Raiding önkormányzata is, ahol Liszt Ferenc szülőháza 

található. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174418941
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174419074
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2788583/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. július 29. – Kossuth Rádió  

  

Hétfőtől indul az Egán Ede Program 

Hétfőtől indul az Egán Ede Program, a magyar állam által támogatott kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési pályázat. Az elmúlt hetekben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a 

megye több magyar lakta településén tájékoztató fórumot tartott, hogy a felmerülő 

kérdésekre választ kapjanak az érdeklődő vállalkozók, akik még az idén több mint 2 milliárd 

forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.  

 

A községi weboldalak kétnyelvűségét elemzi a Pro Civis polgári társulás 

A Pro Civis polgári társulás - a korábbi gyakorlatához híven - idén is elkészítette a községi 

weboldalak kétnyelvűségét felmérő elemzését. Az adatokból kiderül, hogy komoly 

hiányosságok vannak e téren. A magyarok lakta dél-szlovákiai települések polgármesterei, 

önkormányzatai sok esetben nem tartják fontosnak az anyanyelven történő tájékoztatást.  

  

Beszélgetés a járeki haláltábor kutatójával 

A második világháború végén Jugoszláviában a  járeki haláltáborban hat és félezer ártatlan 

német és mintegy kétszáz ártatlan sajkás-vidéki magyar vesztette életét. Az áldozatok jelentős 

hányada gyermek, asszony és idős ember volt. Máig nem épülhetett méltó emlékmű a járeki 

tömegsírok helyén, mert nem adott rá engedélyt a  temerini községi képviselő testület. Szerb 

részről ugyanis eddig nem volt meg a jó szándék. Ám az  Európai Unióba igyekvő Szerbiának 

most fontos lett, hogy jóban legyen a németekkel. Azaz lesz emlékmű, amely a járeki tábor 

német áldozatainak állítanak, a magyar áldozatok emlékéről egyelőre  nincs szó. Csorba 

Bélával a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével, a temerini képviselő testület 

tanácsnokával, a járeki haláltábor kutatójával készített interjút a Határok nélkül munkatársa. 

 

Öthetes gyakorlaton voltak a kassai diákok a miskolci Andrássy Gyula 

Szakközépiskolában 

A nyár a táborok és szakmai gyakorlatok szezonja. A kassai Szakkay József Szakközépiskola 

diákjai öthetes gyakorlaton voltak a miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában. A Határok 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-29_18:30:00&ch=mr1
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nélkül munkatársa arra kereste a választ, hogy milyen lehetőségek rejlenek ezekben a 

csereprogramokban, és nem utolsó sorban, milyen gyakorlati hasznuk van. 

 

Erdély első világzenei csűrfesztiválja zajlik a hét végén Kalotaszegen 

Erdély első világzenei csűrfesztiválja zajlik a hét végén Kalotaszegen, Mérában. Ma a környék 

zenészeinek szerveznek találkozót, szombat-vasárnap pedig a világzenéé a főszerep. A 

fesztivál a mérai csűrökben fog zajlani. Itt fog zenélni Csík János az Esszencia zenekarral, a 

Tárkány művek, Nikola Parov, Herczku Ágnes, Limberger Csá, a Buda Folk Band, a Nádárá és 

a Fölszállott a Páva műsorát is megtekinthetik a résztvevők. A világzenei csűrfesztivál a 

kalotaszegi település lakóin is segít. A szervezők a méraiak szállásajánlatait népszerűsítik, 

segítve a faluturizmust.  Az egyik szervezőt, Varga Zoltánt Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

A Kő kövön sorozat következő helyszíne: Székelyderzs 

A Kolozs megyei Mérától dél-keletre fekszik a Hargita megyei Székelyderzs. Ide látogatott a 

Határok nélkül stábja. 

  

Határok nélkül 

2016. július 30. – Kossuth Rádió 

  

Sohasem unalmas, mindig képes változni, mégis továbbviszi a nagybányai 

hagyományokat - Véső Ágoston festőművész 85 éves 

A nagybányai festőiskola legidősebb tagjának, Véső Ágoston Munkácsy-díjas festőművésznek 

a tiszteletére nyílt életmű-kiállítás Nagybányán. Barátok és szakmabeliek ünnepelték a 

művészt 85. születésnapján.  Véső Ágoston húsz éve alapította meg a Nagybánya Tájképfestő 

Telepet, és szervez azóta is nemzetközi táborokat. 2000-ben Nagybánya városának 

díszpolgárává választották. A kiállításmegnyitón Véső Ágoston elismerő okleveleket kapott a 

helyi és a Kárpát-medencei magyar kultúra területén végzett kitartó munkájáért.  

  

Tekiának tündöklő virága címmel megjelent Csorba Béla munkája a tekiai csata 

300 éves évfordulójára 

Temerinben az Illés napi rendezvénysorozaton mutatták be Csorba Béla író, a törökkel vívott 

tekiai ütközet 300 éves jubileumának tiszteletére összeállított Tekiának tündöklő virága című 

füzetét. Tekia a csatát követően  évszázadokon át a vajdasági magyarok legfontosabb 

búcsújáró  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-30_18:30:00&ch=mr1
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helye volt (ma a doroszlói búcsújáró hely a népszerűbb az itteni magyarok körében). A 

szerzőt, Csorba Bélát kérdezte a Határok nélkül munkatársa a könyvről, a török felett aratott 

diadalról és a tekiai kegyhelyről. 

  

Citerával, tárogatóval, nagybőgővel is megismerkedhetnek a gyerekek - 

népzenei tábor Kisgejőcön, Kárpátalján 

Az Ungvári járási Kisgejőcön július 25. és 30. között rendezték meg a Credo Művészeti 

Fesztivált népzenei és néptánc táborral összekötve. A foglalkozásokon tánc-, ének- és 

hangszeroktatás várt a gyerekekre, és voltak kézműves foglalkozások is, esténként pedig 

koncertek és táncházak várták az érdeklődőket.  

  

Balatoni "Csillagösvényen"  imádsággal, énekszóval - negyedszer járt missziós 

útján a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus 

Böjte Csaba és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkórus idén júliusban már 4. alkalommal 

járt  misszióskörúton, a Balaton körül, a "csillagösvényen". Az elmúlt héten a Bakonyerdő Zrt. 

támogatásával sikerült megszervezni, hogy Balatonfüred egyik népszerű kirándulóhelye, a 

Koloska-völgy egy szabadtéri szentmise helyszíne lehessen.  

  

Határok nélkül 

2016. július 30. – Kossuth Rádió 

  

Sikeresek a magyar kormány diaszpórát segítő programjai 

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

szervezetépítésben, a magyar öntudat felfrissítésében segítséget nyújtó Kőrösi Csoma Sándor 

Programot, valamint a magyar kormány másik két Programját, a Mikest és a Julianust, 

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

Tusnádfürdőn. A Bálványosi Nyári Szabadegyetemen külön fórumot rendeztek e témakörben, 

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

Határok nélkül munkatársa egy rendezvényen találkozott a Latin-Amerikai Magyar Országos 

Szervezetek Szövetségének elnökével, Kunckelné Fényes Ildikóval és az Egyesült Államokban 

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

ohioi professzort halljuk. 

  

Augusztus 1-től indul az Egán Ede Program 

Augusztus 1-től indul az Egán Ede Program, a magyar állam által támogatott kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési pályázat. Ki volt Egán Ede? A 19. századi Magyarország egyik legkiválóbb 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-07-31_18:30:00&ch=mr1
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mezőgazdasági szakembere, akit 1897-ben Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felkért 

arra, hogy tanulmányozza Kárpátalja gazdasági helyzetét, és készítsen tervezetet a nyomor, az 

éhínség és az ennek következtében fellépő kivándorlás visszaszorítására. Egy évvel később 

elkészült a terv, a Hegyvidéki akció, amely jó minőségű szerszámhoz, vetőmaghoz juttatta a 

helyi gazdákat, hitelszövetkezeteket szervezett, ahol méltányos feltételekkel juthattak 

kölcsönhöz is. 2016-ban az Egán Ede Program előkészületeként, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség a megye több magyarok lakta településén tájékoztató fórumot tart, hogy 

az esetlegesen felmerült kérdésekre választ kapjanak az érdeklődő vállalkozók, akik még az 

idén több mint 2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak. 

  

Ötmillió eurós uniós pályázatból újították fel a nagyenyedi Bethlen Gábor 

kollégiumot 

Ötmillió eurós uniós pályázatból újították fel a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumot. Az 

épület a református egyházé, a benne működő iskola állami.  Az egyház 25 évi bérről mondott 

le a pályázatot lebonyolító önkormányzat javára. 

  

Szeptemberben lesz egy éve, hogy megkezdte működését Újvidéken az Európa 

Kollégium 

Szeptemberben lesz egy éve, hogy Újvidéken megkezdte működését a magyar kormány anyagi 

támogatásával a négyszáz férőhelyes ultramodern Európa kollégium, amely a vajdasági 

magyar fiatalok szülőföldön maradását szolgálja. 

  

Kárpát Expressz 

2016. július 30. – Kossuth Rádió 

  

Visszatért eredeti helyszínére a Gombaszögi Nyári Tábor  

Hosszú évek után újra hazatért a Gombaszögi Nyári Tábor. Gyönyörű táj, kedves magyar 

emberek, érdekes előadások és varázslatos koncertek. Ez jellemezte az idei rendezvényt. A 

Gombaszögi Nyári Tábort már több mint egy évtizede nem sikerült megrendezni eredeti 

helyszínén, idén azonban a szervezők hatalmas munkájának köszönhetően visszakerült a 

rendezvény a gombaszögi völgybe. 

  

25 éve járnak Sóvidékre székely recepteket gyűjteni az egyik kecskeméti 

középiskola diákjai 

A székelyek messzeföldön híres vendégszeretetét dicséri, hogy bármikor bárki bekopoghat 

hozzájuk. A kecskeméti mesterpedagógusnak, Ács Imrének köszönhetően 25 éve minden 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-07-30-i-adas-4/
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nyáron érkeznek a kecskeméti Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 

Szakközépiskolából diákok Sóvidékre, hogy hagyományos székely ételrecepteket gyűjtsenek. 

Az idén márciusban Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett tanár az elmúlt 25 évben több 

mint 500 kecskeméti diákkal ismertette meg a székelyföldi ízeket. 

  

Somoskőújfalu közelében rendeztek nemzeti környezetvédelmi gyermektábort 

A Kárpát-medence minden részéről érkeztek gyerekek a Salgóbányán tartott egyhetes 

nemzeti környezetvédelmi gyermektáborba. A rendezvényt idén tizenhetedik alkalommal 

szervezték meg. 

  

Beszélgetés a kelebiai „gasztro pappal”, Paskó atyával 

Nagy a sürgés-forgás a kelebiai „gasztro pap”, Paskó atya konyhájában. Elsőre furcsának 

tűnhet, hogy Paskó Csaba atyával nem a templomban, hanem a plébánia konyháján 

találkozunk. Az atyának itt van a templom mellett a második otthona. 

 

Térkép  

2016. július 30. - Duna World 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy teljes adást szenteltek a Tusnádfürdői Szabadegyetem 

bemutatására. Az első szabadegyetemeket közel egy emberöltővel ezelőtt, a bálványosi 

kemping romjai közt rendezték meg, ez volt az őskampusz, ahol minden elkezdődött. Aztán 

minden változott a román-magyar párbeszéd elhalkulása miatt a szabadegyetem tanrendje is 

más lett, így 97-től a rendezvény a Hargita megyei Tusnádfürdőre költözött és Tusványos 

néven élt tovább. Az erdélyi magyar fiatalok azóta is szívesen iratkoznak be egy hétre a 

szabadegyetemre, vagyis Tusványosra. Ahogy a mottó is szól, ez lett a világ közepe, ahol a 

magyar fiatalok találkoznak.  

 

A Közszolgálati média tusványosi sátrában szintén előadások váltották egymást, sőt a 

vendégek kipróbálhatták magukat sportkommentátorként is. Az ilyen jellegű 

közönségtalálkozó nemcsak a közönségnek izgalmas, hanem valamilyen módon visszafelé is, 

a személyes találkozások mindig előre visznek. A Duna Televíziós műsorokkal az egyik fő cél a 

civil életet közelebb hozni, a hétköznapi élet történéseit bemutatni, hogyan lehet megmaradni 

a szülőföldön. 

 

A szabadegyetem olyan, mint egy hatalmas olvasztótégely, ahol minden egy helyen van, 

megfér egymás mellett a külhoni magyarság és számtalan tartalom talál magára. A Segway 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-07-30-i-adas-2/
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pálya, Márton Áron kiállítás, székely női magazin szerkesztőinek előadása vagy gazdasági 

szakemberek és nemzetpolitikai képviselői tartanak előadásokat. 

 

A Bethlen Gábor sátorban feltörekvő innovatív és egyszerre tradicionális vállalkozásokról is 

szó esett. A Nemzetpolitikai Államtitkárság ugyanis 2016-ot a külhoni fiatal magyar 

vállalkozóknak szentelte, itt az ideje növekedni és önállósulni, az eddigi eredmények 

mindenki számára biztatóak. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

ismertette a hetekben lezárult pályázat számszerűsített adatait. Összesen 964 benyújtott 

pályázat volt, nagyon széles az a kör ahonnan érkeztek a pályázatok. 

 

A Wekerle-Mikó sátorban gyakorlati információk hangoztak el fiatal vállalkozóknak, ahová a 

koncertek népe éppúgy betért mint a start up generáció. A fiatalok érdeklődnek a 

vállalkozások iránt, cél őket szülőföldjükön megtartani, a Kárpát-medencében, ennek 

alapvető feltétele a gazdasági megerősödés, hogy ezek a fiatalok sikereket könyvelhessenek el 

a saját vállalkozásaikban. 

 

Öt kontinens 

2016. július 30. - Duna World 

 

A kenyér minden keresztény számára szakrális jelentőséggel bír. A magyarok számára pedig 

különösen becses, a haza, az otthon jelképe. A legtöbbet talán azoknak jelenti, akik messze 

élnek szülőföldjükről és számukra felértékelődik ami Magyarországgal kapcsolatos. Nekik süt 

hétről hétre finomságokat, süteményeket, de mindenek előtt kenyeret Filák Magdolna, aki az 

otthon ízeit varázsolja Ausztráliába.  

 

Nincs más haza, csak az anyanyelv - mondta Márai Sándor, akinek szavai a mai napig 

visszaköszönnek a torontói Kaleidoszkóp folyóirat mottójaként. A magyar és angol nyelvű 

folyóirat közel 20 éve szolgálja a magyarságot, öregbíti a magyarság tekintélyét, viszi tovább a 

magyar szellemiséget. A kéthavonta megjelenő lap Dancs Rózsa nevéhez köthető, aki nemrég 

Magyarországon járt. 

 

Volt idő amikor Clevelandet a második legnagyobb magyar városként tartották számon, 

legalábbis a helyi történelmi enciklopédia szerint. Az ohioi városba a legtöbben a 

századforduló környékén az 1870 és 1910-es évek között érkeztek magyarok. Később ők 

segítettek az 1956-os forradalmat követő újabb ezreknek a letelepedésben. A Cleveland-i 

magyarság száma egyre csökken, de ennek ellenére élénk közösségi életük van. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-07-30-i-adas/
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Több mint egy évtizedes szünet után, július 24-én hivatalosan is megkezdte 

működését, Csehország fővárosában a Prágai Magyar Katolikus Lelkészség. Az esemény 

tiszteletére ezen a napon a belvárosi templomban ünnepi szentmisét tartottak a felvidéki 

Ipolyviskről ide helyezett plébános, Balga Zoltán. A magyar nyelvű szentmisék újra indítását 

évek óta kérték a csehországi magyar civil szervezetek, végül sikerrel jártak. Júliustól két évig 

Zoltán atya teljesít szolgálatot. 

 

Idén immár 27. alkalommal rendezték meg a Bálványosi nyári szabadegyetemet és diáktábort 

Tusnádfürdőn. A találkozóra számos országból érkeztek a magyar szervezetek vezetői és egy 

kihelyezett diaszpóra tanács ülés keretében folytattak kerekasztal beszélgetést az eddigi 

eredményekről és a jövőbeni feladatokról.  

 

Kozma László 30 éve él Dél-Afrikában, fiai, Kálmán és Géza már itt születtek, mindketten 

eredményes párbajtőrözők. Édesapjuk meghívta Magyarországról a Vasas ifi vívóit és egy 

edzőtábor keretében közösen készültek a fiúk, a felkészülés egy gálaverseny volt. 
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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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