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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tanúként hallgatta ki Korodit a korrupcióellenes ügyészség 
2016. augusztus 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Tanúként hallgatta ki az Országos Korrupcióellenes Ügyészég (DNA) szerdán Korodi Attilát, 

az RMDSZ parlamenti képviselőjét, aki 2008-ban a Tăriceanu-kormány környezetvédelmi 

minisztere volt. Az RMDSZ-es politikust – a befolyással üzérkedés gyanújával házi őrizetbe 

helyezett – Bogdan Olteanu volt házelnök ügyében idézte be a vádhatóság. Olteanut azzal 

gyanúsítják, hogy 2008-ban egymillió eurós csúszópénzt kért és kapott Sorin Ovidiu Vântu 

üzletembertől, hogy ez utóbbi kívánságának eleget téve kieszközölje Liviu Mihaiu újságíró és 

környezetvédő aktivista kinevezését a Duna-delta kormányzói tisztségébe. Korodi Attila az 

MTI érdeklődésére telefonon kifejtette: minden koalíciós kormányban a pártok elosztják 

egymás között a politikai tisztségeket. A Duna-delta kormányzója államtitkári rangú tisztség, 

amely – a többi politikai tisztséghez hasonlóan – mindig a koalíciós tárgyalások tárgyát 

képezte – magyarázta. „A delta kormányzói tisztsége a Nemzeti Liberális Párthoz (PNL) 

tartozott” – jelentette ki az RMDSZ politikusa. 

 

Mi a székely: megmentésre szoruló szegény nép vagy „szupermagyar”? 
2016. augusztus 10. – transindex.ro 

A régi Tusványosok magas színvonalú vitáit hiányolók számára is megfelelt volna az 

elvárásoknak az idei, 27. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szakmai 

rendezvényei közül néhány. Például ilyen volt a Kós Károly sátorban megszervezett 

Könyvbemutató és szakmai vita a Székelyföld története I-III. kötetekről című program. Ez 

utóbbit korlátozta, hogy csak a szerzők egy része volt jelen és a másfél órán tíz embernek 

kellett osztoznia. 

 

Magyar diákok a rendőrakadémián: még mindig csak csepp a tengerben? 
2016. augusztus 10. – transindex.ro 

A nemzetiségi kisebbségeknek fenntartott helyek száma kevés, csak a kvótával nem javítható 

látványosan az arány. De mégis „gyerekkori álmok” teljesülnek. 

 

Várják a képviselő- és szenátorjelölteket Aradon 
2016. augusztus 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ Arad megyei szervezete várja a jelöléseket vagy jelentkezéseket az év végi 

parlamenti választásokra. A megyei RMDSZ közleménye szerint képviselő- vagy 

szenátorjelölt lehet az a személy, aki tagja az RMDSZ-nek, és a tisztségre valamely 

tagszervezet vagy társult szervezet jelöli. Egyéni jelentkezés is lehetséges, amennyiben a jelölt 
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200 Arad megyei lakhelyű, szavazásra jogosult magyar nemzetiségű személy támogató 

aláírását is mellékeli a pályázatához. 

 

Kettős beszédet folytat az udvarhelyi ortodox pópa? 
2016. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

Sok székely támogatásával sikerült minden, amit Udvarhelyen elért – véli Pavel Puiu, a 

székelyudvarhelyi ortodox egyház papja. Nemrégiben egy interjút készített vele egy országos 

hetilap, amelyben egyebek közt az jelent meg, hogy az udvarhelyi ortodox egyházat Vitéz 

Mihály vajda alapította, hogy lánya kényszerből tanult meg magyarul, és feleségét is arra 

kényszerítették alkalmazásakor, hogy magyarul vizsgázzon az asszisztensnői állásra. 

 

EMI-tábor: nagy dolog a szabadság 
2016. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

„Ilyen nagy dolog a szabadság?” – ez a Márai Sándor-idézet a 12. EMI-tábor mottója. Nagy 

dolog, és ez csak mostanság válik egyre érezhetőbbé – hangzott el a Gyergyószentmiklós 

közelében vasárnapig tartó fesztivál szerdai megnyitóján. „Elkényelmesedtünk, nem 

értékeljük megfelelően a szabadságunkat” – hangzottak Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi 

polgármester szavai a tábornyitón. Kifejtette, az elmúlt másfél évben kellett rájönnie, a Mezei 

János ellen zajló eljárás alatt, hogy mit jelent, ha az ember azt tesz, amit akar, és úgy él, 

ahogyan akar. Mivel egy ideig nem voltak jellemzők a tiltások, jogkorlátozások, 

meghurcoltatások, elfelejtették az emberek, hogy mi is a szabadság értéke. „Azt is 

elfelejtettük, milyen a megtartó erővel bíró, összeforrott közösség. Elbizonytalanodtunk, 

sokszor féltünk határozottan kiállni jogainkért, embertársainkért, barátainkért” – állapította 

meg Nagy Zoltán. 

 

Magyar titkár a Romániai Városok Egyesületénél 
2016. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

Új vezetőséget választott a Romániai Városok Egyesülete a nemrég megtartott rendkívüli 

ülésen. Az egyesület fennállása óta első alkalommal választottak magyar polgármestert a 

vezetőségbe, az egyöntetű szavazás eredményeként Mik József borszéki polgármestere látja el 

a szervezet titkári teendőit. 

 

Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye vezetői közösen lobbiznak Bukarestben 
2016. augusztus 10. – maszol.ro 

Közös állásfoglalásban kérték a romániai és magyarországi határmenti megyék, azaz Arad, 

Bihar, Szatmár és Temes, valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

képviselői, hogy a fejlesztési minisztérium végre gyorsítsa fel a határon átívelő ROHU-

projekteket - mondta szerdán Nagyváradon Pásztor Sándor, a Bihar megyei tanács elnöke. 

Jelenleg a román fél a projektvezető, és bár a támogatási útmutatók elkészültek, egy-másfél 

éve nem történik semmi. Pásztor Sándor szerint az okok bonyolultak, de szerepet játszik az is, 

hogy Bukarestből egyfajta ellenőrzést akarnak gyakorolni a megyei projektek fölött, holott 

ezekről helyben kellene döntést hozni. 
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Mi történik, ha nem lépi át az 5%-os küszöböt az RMDSZ? 
2016. augusztus 10. – transindex.ro 

Illyés Gergely politológus szerint a mandátumok számából jelentősen nem veszítene a 

szövetség, de gyengülnének tárgyalópozíciói abban az esetben sem, ha az RMDSZ nem érné el 

az 5%-os küszöböt, hiszen az alternatív küszöb miatt az RMDSZ bejutása nem kérdés. Azok a 

választási szereplők, amelyek átlépik a bekerülési küszöböt – akár az 5 százalékot, akár az 

alternatív megoldást – részt vesznek a mandátumkiosztási folyamatban. Tehát egy 4,9 

százalékos eredmény alig jelent kevesebbet, mint az 5,1 százalék, az adott szervezet ugyanúgy 

részt vesz a mandátumok elosztásának folyamatában, azaz ez a kimenetel nem azt jelentené, 

hogy nagyságrendileg kevesebb képviselővel és szenátorral rendelkezne az RMDSZ, mint 

akkor, ha hajszállal átlépné az 5 százalékot.  

 

Simon: egy új pártot a földdel tenne egyenlővé a jelenlegi kormány 
2016. augusztus 10. – hirek.sk 

A napokban több szlovák lap és portál foglalkozott Simon Zsolt független honatya, a Most-

Híd vegyespárt volt alelnökének petíciójával és esetleges pártalapítási szándékával. A 

Hospodárske novinyban megjelent interjújában Simon azt gondolja, ha sikerül összegyűjteni 

a 350 ezer aláírást, akkor az emberek a referendum által a változásra szavazhatnak majd. „Ma 

ez a kormány bárkit, aki alternatívaként szóba jöhetne, a földdel tenne egyenlővé. Akár 

rendőrségi vagy titkosszolgálati módszerekkel, de biztosan teljes mértékben a földdel tenne 

egyenlővé. A kormány egyetlen esélye, hogy semmiféle új alternatíva ne formálódjon“ - 

mondta. 

 

Bugárék a Rubiconnál 
2016. augusztus 10. – Új Szó 

A Smer koalíciós partnerei is tudják, hogy ha nem tesznek semmit, ha szabad folyást 

engednek a dolgoknak, akkor Kaliňák gépezete véghezviheti azt, ami ellen ők még Mečiar 

idején oly hevesen harcoltak. Bugár Béla, František Šebej, Lucia Žitňanská, Peter Kresák és 

mások is megélték azt a korszakot, amikor a Mečiar-garnitúra bűncselekmény elkövetésétől 

sem visszarettenő lakájokat csinált az ügyészség vezetőiből. Akkor ellenzéki képviselőként 

foggal-körömmel harcoltak ez ellen. Ha most akár csak a passzivitásukkal hozzájárulnak a 

hasonló praktikákhoz, áthágnak minden határt. Átlépik a Rubicont, és már semmiben sem 

fognak különbözni azoktól, akik kriminalizálásra használják a pozíciójukat és a hatalmukat. 

 

A szürke eminenciás 
2016. augusztus 11. – G. Fehér Péter – Heti Válasz 

Kezd kikopni Szlovákiában a politikai retorikából a magyarellenesség. Ez részben annak 

köszönhető, hogy a száz napja hatalmon lévő kormánykoalícióban szerepel a Szlovák Nemzet 

Párt mellett a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt is. Bár a nem szűntek meg teljesen a 

magyarság elleni kiszólások, de jelentősen mérséklődtek és úgy tűnik már nem sikk a 
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magyarok ellen uszítani. A másik oka valúszínűleg az lehet, hogy a 2012-es választások előtt 

az SNS újonnan megválasztott elnöke felkereste Miroslav Kusy politológus professzort, hogy 

készíts fel a megmérettetésre. A professzor már a független Szlovákia kikiáltása óta igyekezett 

a háttérben politikusokat letéríteni a felvidéki magyarsággal és Magyarországgal szembeni 

politikai útról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. augusztus 11-i számában olvasható.) 

 

Szlovákul szeretni 
2016. augusztus 11. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Durica Katarinával felvidéki magyar írónővel készített interjút a Heti Válasz. A regény célja, 

hogy bemutassa a csehszlovákiai magyar történelmet is. Szerzője elmondta, hogy a neve a 

kisebbségi magyar sors lenyomata. A nagyszülők sírján a Gyurica szerepel családnévként, 

viszont édesapjának már volt hivatalos és személyes vezetékneve. A hivatalos lett a Durica a 

személyes pedig maradt Gyurica. Elmondta, hogy a szlovák iskolákban semmit nem tanulnak 

a szlovákiai magyarokról. A magyar iskolában pedig a szlovák nyelv oktatása gyenge.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. augusztus 11-i számában olvasható.) 

 

Több mint kétezer szabad hely van még az Újvidéki Egyetemen 
2016. augusztus 10. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetemen a beiratkozás második körében 2150 szabad hely van. A legtöbb hely a 

Jogi Karon maradt, szám szerint 301 önköltségen és 3 állami költségvetésen. A következő a 

Műszaki Kar (FTN), ahova még 297-en jelentkezhetnek, az Orvosi Karra pedig 100 elsőéves 

egyetemistát várnak. A legtöbb szabad hely állami költségvetésen a Természettudományi-

matematikai Karon (PMF) maradt, összesen 84. Az Építészmérnöki Karon 52 szabad hely 

maradt állami költségvetésen. 

 

A VMSZ köztársasági parlamenti frakciójának céljai 
2016. augusztus 10. – Pannon RTV 

A megkezdett projektek és az együttműködés folytatása, a politikai és gazdasági stabilitás 

megőrzése – egyebek mellett ezek a céljai a VMSZ köztársasági parlamenti frakciójának. Az 

uniós csatlakozás, infrastrukturális projektek folytatása, illetve befejezése, de a kis- és 

közepes termelők helyzetének javítása is a tervek között szerepel. A VMSZ továbbra is 

támogatja az uniós utat, és az év végéig talán még négy fejezetet megnyithat Szerbia – 

mondta Kovács Elvira. A VMSZ köztársasági parlamenti képviselője hozzátette, Belgrád 

számára a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a további fejezetek megnyitásakor is mindig vissza 

fognak térni a 35-ös, a 23-as és a 24-es fejezetre. 
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A megoldandó gondokról és projektekről szólt Pásztor Bálint a parlamentben 
2016. augusztus 10. – Pannon RTV 

A frakcióvezetők közül elsőként Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség – 

Demokratikus Cselekvés Pártja köztársasági parlamenti frakcióvezetője szólalt fel a szerbiai 

parlamentben. Elmondta, támogatják a kormányt, és a napokban aláírják a koalíciós 

szerződést. Méltatta az előző kormány munkáját. Az előző kabinet legjelentősebb sikere az, 

hogy biztosítani tudta a politikai és gazdasági stabilitást, valamint a csatlakozási fejezetek 

megnyitása. Pásztor Bálint a következő kormánytól ennek fenntartását várja el. Az oktatás 

témáját érintve hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Tanács készen áll a szorosabb 

együttműködésre az illetékes minisztériummal, és be kell fejezni a megkezdett eljárást 

bizonyos általános iskolák alapítói jogainak részleges átruházásáról. Leszögezte, szükséges az 

iskolai tantervek gyökeres megreformálása. 

 

Soha korábban nem látott lehetőség a kárpátaljai magyar vállalkozók előtt 
2016. augusztus 6. – Kárpátalja 

Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány meghirdette 

a kárpátaljai magyar mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatását 

megcélzó, valamint a mezőgazdasági vállalkozások fejlesztését segíteni igyekvő pályázatát. A 

részletekről Berki Mariannát, az alapítvány igazgatóját kérdeztük. 

 

Az ukrán hívek félnek az elmagyarosítástól 
2016. augusztus 6. – Kárpátalja 

Betöltötte 85. életévét Volodimir Margitics atya, a beregszászi görögkatolikus egyházközség 

lelkésze, Milán püspök nyugdíjazta, hisz az egyház állandó gyakorlata szerint ezt már tíz évvel 

korábban meg kellett volna tennie. Az idős pap helyére Demkó Ferenc esperest jelölték ki, aki 

a magyar és az ukrán nyelvet is egyformán jól bírja. Viszont két közismerten magyargyűlölő 

beregszászi közszereplő úgy érezte, hogy ez megengedhetetlen fordulat, nem lehet magyar 

nemzetiségű papja a beregszászi templomnak, mert az elmagyarosítaná a ma már 70%-ban 

ukránok alkotta beregszászi görögkatolikus közösséget. 

 

44 tonna búza az idei összefogás eredménye 
2016. augusztus 10. – Kárpátalja 

Idén 109 kárpátaljai magyar településről ajánlottak fel búzát a Magyarok Kenyeréhez, 

összesen 44 tonna mennyiségben, jelentette be az örömteli hírt a gyűjtést szervező Őrhidi 

László, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékony¬sági Alapítvány elnöke a 

nagy¬dobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon udvarán immár harmadik 

alkalommal megszervezett kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségen. A KMKSZ, a „Pro 

agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány és a gyermekotthon által 

szervezett ünnepség résztvevőit házigazdaként Katona Viktória, a nagydobronyi 

gyermekotthon lelkésze köszöntötte. 
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Halad a városrendezés – tisztább lesz a Vérke – Interjú Orosz Gézával, 
Beregszász alpolgármesterével 
2016. augusztus 10. – Kárpátalja 

Lapunk még februárban készített interjút Beregszász első alpolgármesterével, Orosz Gézával, 

aki akkor arról beszélt, hogy a város legsúlyosabb problémáját az elavult vízvezetékek, a 

fejletlen szennyvízhálózat és a rendkívül rossz állapotban lévő utak jelentik. Akkor elmondta, 

a városi tanács első számú feladata, hogy idén ezeknek a hibáknak egy tetemes százalékát – 

kereteihez mérten – elhárítsa. Az eredményekről és a további városfejlesztési projektekről 

kérdeztük ismét az alpolgármestert. 

 

Hagyományőrzés a nyilazástól a kürtőskalácsig 
2016. augusztus 10. – Kárpátalja 

Idén júliusban immár 21. alkalommal került sor a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborára, amelyet a kárpátaljai diákság 

általában csak Jurtatábor néven emleget. A tábor helyszíne ezúttal is a Karácsfalvai Sztojka 

Sándor Görögkatolikus Líceum volt. Idén megszabott 50 fős kerethez képest 150 százalékos 

volt a túljelentkezés, végül több mint 60 gyerekkel nyílt meg a tábor. 

 

Velünk élő értékeink 
2016. augusztus 6. – Kárpátalja 

Augusztus 6-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagydobronyi Alapszervezete és a 

helyi polgármesteri hivatal Velünk élő értékeink címmel tartott konferenciát. A rendezvény 

célja volt a helyi értéktár bemutatása és annak népszerűsítése szűkebb pátriánkban. Dr. 

Albert József, a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának osztályvezetője a 

Hungarikummozgalomról tartott előadást. 

 

Ellenségkeresés 
2016. augusztus 11. – Dunda György – HVG 

1991. decemberében a Szovjetuniótól való elszakadás mellett Kárpátalján két másik 

kérdésben is szavazott a lakosság. A megye lakosságának 78 százaléka kérte, hogy Kárpátalja 

kapjon autonómiát. Porosenko 2014-es megválasztása előtt tett ígéretet a magyar többségű 

járás kialakítására ezzel nyerve meg a KMKSZ-t a megyei koalíciós többség kialakításához. 

Ezzel szemben Szemen Szemencsenko a Szamopomics párt képviselője szerint komoly 

veszély fenyegeti Ukrajnát a nyugati irányból is. Szerinte ugyanis a kárpátaljai magyarság 

megsegítése egyenes út Kárpátalja elcsatolásához és nehezményezi, hogy az ukrán 

nemzetbiztonsági szervek ezt tétlenül nézik. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. augusztus 11-i számában olvasható.) 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/08/10/halad-varosrendezes-tisztabb-lesz-verke
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/10/halad-varosrendezes-tisztabb-lesz-verke
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/10/hagyomanyorzes-nyilazastol-kurtoskalacsig
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/10/velunk-elo-ertekeink
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Megoldást kell találni a Bánffy Központ működésére 
2016. augusztus 10. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa augusztus eleji rendkívüli ülésén 

az intézet félévi program- és pénzügyi tervének elfogadását hosszas vita előzte meg. A 

legnagyobb gondot továbbra is a Bánffy Kávézó és Könyvesbolt alkalmazottai bérének 

biztosítása jelenti, hiszen évente mintegy húszezer euró hiányzik ahhoz, hogy a Bánffy 

Központ három munkatárssal tudjon működni. 

 

A bor és a perec ünnepe Dobronakon 
2016. augusztus 10. – Népújság 

A Dobronaki Szőlő- és Bortermelők Egyesülete, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség, valamint a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet szombaton szervezte meg 

hagyományosan A bor és a perec ünnepe című rendezvényt, melynek keretében 

megünnepelték a szőlőtermelők egyesületének 20. évfordulóját is. 

Az eseményt borkóstoló kísérte, amelyen a résztvevők megkóstolhatták a Dobronaki Szőlő- és 

Bortermelők Egyesülete, a Lenti Kertbarátkör Egyesület, a Marof borospince és a Cuk Borház 

nemes borait. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Horvat Bojan, a bortermelők 

egyesületének elnöke, valamint Kardinar Marjan, Dobronak Község polgármestere, az 

egyesület eredményes és odaadó munkáját méltatva. 

 

Kultúrák ünnepe Közép-Burgenlandban 
2016. augusztus 10. – volksgruppen.orf.at 

Első alkalommal kerül megrendezésre a Kultúrák Ünnepe elnevezésű rendezvénysorozat 

szeptember 2.-tól 4.-ig Burgenlandban, mely széles körben kívánja ismertetni és 

népszerűsíteni a tartományban élő népcsoportok kultúráját. A programokról szerdán 

Gyiróton/Kroatisch Geresdorfban tartottak sajtótájékoztatót a szervezők. 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/1302-megold%C3%A1st-kell-tal%C3%A1lni-a-b%C3%A1nffy-k%C3%B6zpont-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s%C3%A9re.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1304-a-bor-%C3%A9s-a-perec-%C3%BCnnepe-dobronakon.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2790452/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. augusztus 10. – Kossuth Rádió 

Aggasztó iramban romlik a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum épületének 

állaga 

Aggasztó iramban romlik a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum épületének állaga, a ritka 

relikviákat pedig az egészségre is káros penész támadta meg. Ezt a budapesti Petőfi Irodalmi 

Múzeum nemrég Nagyváradra látogató munkatársai is megerősítették.  

A macedóniai és vajdasági magyarok, illetve a magyar kormány képviselői 

ünnepeltek a múlt héten Krusevóban 

Egy délvidéki magyar-magyar kapcsolatháló újraszövése a következő témánk. A macedóniai 

és vajdasági magyarok, illetve a magyar kormány képviselői ünnepeltek a múlt héten 

Krusevóban. Ez az a macedóniai város, amely az 1956-os magyar menekültek egy részét 

fogadta be, s mostantól ezt emléktábla örökíti meg. Szilágyi Péter helyettes államtitkár avatta 

fel, de ott volt a vajdasági magyar kulturális autonómia-intézményének, a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak a vezetője, Hajnal Jenő is.  

A trianoni magyar-román határvonallal elválasztott Ömböly és Szaniszló majd 

két éve avatta fel európai uniós pénzek felhasználásával az aszfaltutat  

A trianoni magyar-román határvonallal elválasztott Ömböly és Szaniszló majd két éve avatta 

fel európai uniós pénzek felhasználásával az aszfaltutat remélve, hogy a két településen élő 

testvérek, rokonok, barátok simán átruccanhatnak egymáshoz, főleg ha Románia is 

csatlakozik a schengeni övezethez. De nem így történt, így annak is örülnek az emberek, ha 

évente két alkalommal - falunapok keretében - közlekedhetnek rajta. Ma már ez sem így van, 

mert az Ömböly-Szaniszló közötti átlépést a román hatóságok előzetes regisztrációhoz 

kötötték. Ezt sokan nem is tudták, ezért vagy lemondtak az ömbölyi falunapról vagy vállalták 

a kerülőt.  

Testvértelepülési kapcsolat az Ungvári járási Gejőc és a magyarországi Diósd és 

Nagymaros között 

Kárpátalján szinte nincs olyan magyarok lakta falu, amelynek ne lenne egy vagy több 

anyaországi kapcsolata. Az Ungvári járási Gejőc és magyarországi Diósd és Nagymaros erre a 

jó példa. A napokban Kárpátalján fogadták egyhetes üdülésre az anyaországi gyerekeket. A 

Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként Szűcs Pálma gejőci polgármestert 

hallják. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-10_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-10_18:30:00&ch=mr1
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Hazatértek nyolcnapos útjukról a 15-ik Tour de Délvidék kerékpártúra 

résztvevői 

Hazatértek nyolcnapos útjukról a 15-ik Tour de Délvidék kerékpártúra résztvevői, akik idén is 

kiléptek a Kárpát-medencéből, a Dráva folyó mentén karikáztak. Zsoldos Ferenc szervezőt, 

aki az első túra óta aktív tagja a csapatnak, telefonon érte utol a Határok nélkül riportere. 

Tizenhetedik nyári néptánctábor Végváron 

A Temes megyei Végváron több mint másfél évtizede indult újra az autentikus néptánc-

tanítás, a Szeged táncegyüttes oktatói segítségével. Az idei, immár tizenhetedik nyári 

táborban a helybelieken kívül szegedi táncosok vettek részt. A nagyobbak eleki, a kisebbek 

szatmári táncokat tanultak. Egy-egy ilyen tábor szinte a teljes faluközösséget összefogja: a 

táncosok szülei mellett mások is mindent megtesznek, hogy a táborlakók jól érezzék magukat 

- hangsúlyozta a szervező Végvárért  Alapítvány elnöke. 

 


