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Nyomtatott és online sajtó 
 

Meg kell tartani a diaszpórát magyarságában 
2016. augusztus 22. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Kormány.hu, hirado.hu, InfoRádió, 

Magyar Idők, Orientpress, Felvidék Ma, Hírek.sk, Krónika, Magyar Demokrata, Vajdaság Ma 

Fontos gesztusokat tenni a diaszpórának, amelynek megtartása magyarságában a cél - 

mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyette a Kőrösi Csoma 

Sándor- és Petőfi Sándor-program felkészítő hetének megnyitóján. Semjén Zsolt beszédében 

kiemelte, hogy a magyar világnemzet, nem azért, mert erre törekedett volna, hanem mert így 

alakult a történelmünk: az első világháború körüli gazdasági kivándorlás miatt, azért, mert a 

második világháború előtt és után több hullámban sokan kénytelenek voltak elmenekülni, 

továbbá nagy érvágás volt az 1956 leverése utáni menekültáradat, majd a Kádár-rendszer 

alatti disszidálások. Emiatt az egész világon jelen van a magyarság. A küldetés a történelmi 

tragédiákból, a kihívásokból lehetőséget, a negatívumból pozitívumot tudott kovácsolni - 

hangsúlyozta. 

 

Potápi: a nemzetpolitikai államtitkárság segíti a diaszpórában élő magyar 
közösségek megmaradását 
2016. augusztus 22. – MTI, Magyar Idők, Híradó.hu, Webrádió, Kárpátalja.ma, Vajdaság.ma, 

InfoGyőr, Győr+ 

A nemzetpolitikai államtitkárság mindent megtesz azért, hogy segítse a diaszpórában élő 

magyar közösségek megmaradását - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón Győrött, a Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Karán, ahol hétfőtől szombatig rendezik meg a nyugati diaszpórában magyar 

nyelvet tanítók 15. továbbképzését. Potápi Árpád János példaként hozta fel a Petőfi Sándor-

programot és a Kőrösi Csoma Sándor-programot. Ez utóbbi keretében a diaszpóra és az 

anyaország magyarsága közötti kapcsolatot erősítik a program résztvevői, ismeretek 

átadásával és oktatással - mondta. 

 

Életének 104. évében elhunyt Tamás Ilonka néni 
2016. augusztus 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap, HírTV, Pesti Srácok, Orienpress, Magyar Szó, ParameterSk, Mandiner 

Augusztus 22-én, életének 104. évében elhunyt Dr. Tamás Aladárné, Ilonka néni - tudatta 

lánya, Dr. Fehérné Tamás Judit. Ilonka néni a felvidéki magyar közösségben szimbóluma lett 

a tartásnak és a kitartásnak, hiszen Szlovákiában élve jogfosztott magyarként élete végéig 

kitartóan küzdött az igazságtalan döntés ellen. Élete, szívóssága, rendíthetetlen hite példa 

lehet mindenki számára. Búcsúztatására augusztus 25-én, 13 órakor kerül sor a rimaszombati 

temetőben. 
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Semjén: Tamás Ilonka példát mutatott 
2016. augusztus 22. – MTI, Kormány.hu, hirek.sk 

Tamás Ilonka tanári szolgálata a szlovákiai magyarság nevelésében, és a magyar 

állampolgárságáért vállalt bátor kiállása példát állított mindenki elé - közölte Semjén Zsolt. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Tamás Ilonka halálhírére reagálva azt írta, 

hogy a felvidéki magyar nő életműve, áldozatvállalása: nemzeti hitvallás. „Ilonka néni 

életműve a magyarság iránti hűség és a nemzet határok feletti egysége melletti tanúságtétel” - 

hangsúlyozta. Hozzátette, hogy szülőföldje állampolgárságát ugyan elvehették tőle „földi 

hatalmak”, de „mennyei állampolgárságától” soha senki nem foszthatja meg. 

 

Találkoznának a miniszterrel a vásárhelyi bírságok ügyében 
2016. augusztus 23. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Nem éri be a belügyminisztérium semmitmondó, ám ugyanakkor következetes ferdítésre 

épülő válaszával Francois Alfonsi. Az Európai Szabad Szövetség (EFA) elnöke az elmúlt négy 

hónapban két ízben is megpróbált választ találni arra a kérdésére, hogy a román hatóságok 

milyen jogalapon állítottak ki tömeges büntetőjegyzőkönyveket azok ellen, akik március 10-

én részt vettek a Székely Szabadság Napja keretében szervezett tüntetésen. Az autonómia és 

regionalizmus iránt elkötelezett európai pártokat tömörítő EFA vezetője előbb márciusban 

küldött levelet a román tárcavezetőnek, Petre Tobă helyett azonban a belügyminisztérium 

jogi főigazgatóságának vezérigazgatója, Marin Lucian válaszolt. A május 6-ai keltezésű 

levélben a minisztériumi tisztviselő megjegyezte, hogy a tüntetést szervező Siculitas Egyesület 

nem rendelkezett a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal engedélyével. Lucian ugyanakkor a 

törvényesség teljes körű betartását ígérte. Francois Alfonsi május 26-án újabb levélben kért 

magyarázatot, a szerinte jogalap nélküli csendőrségi büntetések kapcsán, és ismételten kérte 

azok visszavonását. 

 

„Kinőtte” helyszíneit a Kolozsvári Magyar Napok 
2016. augusztus 22. – Krónika 

„Részvétel szempontjából rekordot döntött a Kolozsvári Magyar Napok, de sokkal fontosabb, 

hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvénysorozatot tudunk magunk mögött. Az emberek 

láthatóan együtt éltek a fellépőkkel, együttesekkel, programokkal, mindenikről azt 

mondhatni, hogy telt házas volt” – értékelt a Krónikának Gergely Balázs főszervező. 

 

Kolozsvár a célkeresztben 
2016. augusztus 22. – Háromszék, Erdély Ma 

Túl szép lett volna, ha az egyre erősödő Kolozsvári Magyar Napok ellen nem indítottak volna 

nemtelen, aljas támadást. Évek óta látszik ugyanis, hogy a kulturális téren egyre jobban és 
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igényesebben teljesítő rendezvény túllépi a Kincses Város határait, markáns magyar 

sajátossága mellett kelet-közép-európai tekintetben is jelentős, s mindez az erdélyiség 

gondolatával rokonszenvezőknek egyaránt fontos és kedves. Talán a magyarok mellett más 

nemzetiségűek is felfigyelhettek erre a kolozsvári ízre, ami arra is utal(t), hogy sikeresen felül 

lehet kerekedni a kilencvenes évek brutális magyarellenességén. 

 

Perrel válaszol a Beatrice a TVR vádjaira 
2016. augusztus 22. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro, 

Bepereli a Beatrice a román közszolgálati televíziót (TVR) – közölte Nagy Feró, az együttes 

frontembere a Krónikának adott interjúban, amelyben határozottan elutasította, hogy 

önkényuralmat éltető megnyilvánulásai lettek volna a zenekarnak a Kolozsvári Magyar 

Napokon megtartott koncerten. A zenész – aki vasárnap esti székelyudvarhelyi fellépése előtt 

nyilatkozott lapunknak – kijelentette, a román média kiforgatta a XX. század című dalukat. 

 

Rockopera ajándékba: bemutatták az István, a királyt Csíkszeredában 
2016. augusztus 22. – Erdély Ma 

Több mint kétszáz, gyermekotthonokban nevelkedett fiatal ajándékozta meg az István, a 

király című rockoperával a csíkszeredaiakat augusztus 20-án – számol be Péter Beáta a 

kronika.ro-n. A Kárpát-medence magyarlakta vidékeiről érkeztek a fiatalok, akik a Szabadság 

téren előadták Szörényi Levente és Bródy János művét, amelynek egyébként számos 

településen felcsendülnek a dalai a nemzeti ünnepen. A csíkszeredai előadás szereplői között 

voltak a Hargita megyei 2-es és 3-as számú elhelyező központ fiataljai is, az előadás 

fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke volt. 

 

„Megélték” a hagyományokat Szászrégenben 
2016. augusztus 22. – Krónika 

„A hagyományt nem kell ápolni, hisz az nem beteg, és őrizni sem kell, mert nem rab, a 

hagyományokat meg kell élni, hogy megmaradjanak” – hangzott el az Eugen Nicoară 

Művelődési Otthonban tartott nyitóünnepségen, ahol a félig telt teremben a román 

himnusszal vette kezdetét a négynapos rendezvénysorozat. Ezután a magyar nemzeti imádság 

is elhangzott, majd Nagy András, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke szólt a közönséghez, 

csalódását fejezve ki amiatt, hogy míg a román nemzeti ünnepen zsúfolásig meg szokott telni 

a terem, a magyarok ünnepén foghíjasak a sorok, sok régeni magyar ember távolmaradt az 

ünnepségtől. 

 

„Felkeltek” a Partiumi Magyar Napok 
2016. augusztus 22. – Krónika 

Változatos programkínálattal várta és várja a közönséget a Szatmárnémetiben augusztus 19. 

és 28. között szervezett Partiumi Magyar Napok. A jubileumi rendezvénysorozat a Partiumi 

Magyar Napok 15 éve című kiállítás megnyitójával indult pénteken. Az érdeklődők a korábbi 

rendezvények emléktárgyaiból, pólókból, programfüzetekből és fényképekből láthattak 

összeállítást a Szakszervezetek Művelődési Házának előcsarnokában, ahol a szervezők 
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hivatalosan is megnyitották az idei Partiumi Magyar Napokat. A kiállításról, illetve a 

rendezvénysorozat történetéről kiadvány is megjelent, amely betekintést nyújt a szervezés 

kulisszatitkaiba is. 

Kolozsvár az erdélyi magyar kultúra fellegvára? 
2016. augusztus 22. – maszol.ro 

A rendszerváltás óta Kolozsvár az elmúlt időszakban éli aranykorát, de hosszú távon is 

figyelni kell ennek fenntartására – hangzott el a Kolozsvár, az erdélyi magyar kultúra 

fellegvára. Erdélyi interferenciák című beszélgetésen vasárnap a TIFF-házban. A Kolozsvári 

Magyar Napok keretében tartott találkozót Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság Elnöke 

moderálta. 

 

Vincze Loránt: az etnikumközi párbeszéden és a kisebbségi jogok területén 
folyamatosan kell dolgozni 
2016. augusztus 22. – maszol.ro 

A Divers Egyesület meghívásának eleget téve tartotta meg Identitáskeresés: a 

transzilvanizmustól az európai polgárig című előadását Vincze Loránt, az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke a segesvári polgármesteri hivatalban. Az 

előadás az augusztus 18–21. között a segesvári citadellán megrendezett XIV. Pro Etnica 

Fesztivál tudományos-kulturális programjának része volt. Az előadást követő beszélgetés 

moderátora Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke volt. 

 

Tamás Ilonka nénit gyászoljuk 
2016. augusztus 22. – hirek.sk 

Megrendülve vettük tudomásul Tamás Aladárné Szűcs Ilona halálának hírét - olvasható a 

Magyar Közösség Pártja közleményében. Tamás Ilonka rendíthetetlen példájával kiállt a 

felvidéki magyarság jogaiért. „Hisszük, hogy Ilonka néni kitartó küzdelmének meglesz a várt 

gyümölcse. Ilonka néni a szlovákiai magyarok nemzeti szimbólumává vált. Mindnyájan azt 

kívánjuk, hogy küzdelme végül eredményre jusson. Elkötelezettsége, hazaszeretete másoknak 

is erőt sugároz. Életműve azt üzeni számunkra, hogy meg kell maradnunk magyarnak ott, 

ahol születtünk, és őseink is tették, amit kell.” 

 

Gubik László: Tamás Ilonka egy közösség és két évszázad példaképe volt 
2016. augusztus 22. – Híradó 

A 104 évesen elhunyt Tamás Ilonka egy közösség és két évszázad példaképe volt - mondta 

Gubik László, a Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezetének elnöke hétfőn az M1 aktuális 

csatornán. A Via Nova Ifjúsági Egyesület elnöke elmondta: Tamás Ilonka a 20. században 

pedagógiai munkásságával alkotott maradandót, hiszen a szlovákiai Gömörben generációk 

sorát oktatta a “hazaszeretetre, a magyar nyelv és közösség tiszteletére”. Korunkban pedig a 

felvidéki magyar közösség jogkiterjesztő küzdelmeinek egyik emblematikus alakjává vált. 

“Tulajdonképpen korunk hőséről is beszélhetünk” – tette hozzá. 
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Csáky: a nemzet továbbra is össze fog kötni bennünket, ha vállaljuk, ha akarjuk, 
ha nem adjuk fel… 
2016. augusztus 22. – hirek.sk 

A Béres házaspár kezdeményezésének és anyagi támogatásának köszönhetően, a Csemadok 

nánai alapszervezete közreműködésével, illetve a Bethlen Gábor Alap további támogatásával 

történelmi emlékjelet, Turulmadár-szobrot avattak augusztus 21-én a Párkány melletti Nána 

község emlékparkjában. Vitéz Csák Attila szobrászművész alkotásának avató ünnepségén 

annak fővédnöke, Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője 

mondott beszédet, s díszőrséget álltak a Történelmi Vitézi Rend tagjai. 

 

Bugár: megoldódhat a vasúti táblák kétnyelvűsítése 
2016. augusztus 22. – hirek.sk 

„Amennyiben a Híd adja az új közlekedési minisztert, megoldódhat a vasúti táblák 

kétnyelvűsítése” - mondta a Pátria Rádióban Bugár Béla, a Híd elnöke. Mint mondta, ha 

Érsek Árpád kapja a tárcát, akkor a jelenlegi állapotot egy „tollvonással“ megváltoztathatja, és 

fokozatosan elkezdhetik kihelyezni a kétnyelvű táblákat. A közlekedési minisztérium 

megszerzésével gyorsítani akarják a vasutak és a gyorsforgalmi utak kiépítését Dél-

Szlovákiában. 

 

Húszéves a krasznahorkaváraljai honfoglalási emlékmű 
2016. augusztus 22. – hirek.sk 

Mindenki kapott a megszentelt újkenyérből Krasznahorkaváralján, ahol ünnepi szentmisével 

kezdődött a megemlékezés államalapításunkra. A településen a magyar nemzeti ünnep 

mellett arra is emlékeztek, hogy 20 évvel ezelőtt állították a honfoglalási emlékművet. Az 

emlékművet 1996-ban, a millecentenárium évében állították. A mečiari vezetés el akarta 

távolíttatni az emlékművet, ezért három hónapon keresztül, éjjel-nappal szervezetten őrizték. 

 

VárLak fesztivál Füleken 
2016. augusztus 22. – hirek.sk 

Szent István-napja alkalmából először rendeztek Füleken VárLak Fesztivált a VIA NOVA ICS 

füleki csoportja szervezésében. Az ifjúsági csoport helyi szervezete gyermekprogramokkal, 

koncertekkel, tüzijátékkal ünnepelte a magyar keresztény állam megalapításának 

évfordulóját. 

 

Kétnyelvűség lesz a vasúton 
2016. augusztus 23. – Új Szó 

Csütörtökön kellene jóváhagynia a Híd országos elnökségének Érsek Árpád jelölését a 

közlekedési minisztérium élére. A leendő szakminiszter szerint az egyik legegyszerűbb feladat 

a kétnyelvű vasúti táblák kihelyezése lesz. „Ez a projekt már a vége felé közeledik. Nem 

mondom, hogy a táblákat egyszerre mindenütt kihelyezik, de a kétnyelvűsítés a 
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vasútállomásokon rövid időn belül beindulhat” – mondta Érsek azzal, hogy a kétnyelvű 

községtáblák módosításán is dolgoznak úgy, hogy a magyar elnevezések a jelenleginél jobban 

olvashatók legyenek. Nem kizárt, hogy a jövőben a magyar és a szlovák helységnév egy táblán 

lesz feltüntetve. 

 

Szabadka: Neves előadókkal és változatos programokkal ünneplik a város 
napját 
2016. augusztus 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szabadka Város Önkormányzata többnapos ünnepségsorozattal emlékezik meg a város 237. 

születésnapjáról. A főtéren és számos közművelődési intézményben ingyenes programokkal 

várják a látogatókat, a fellépők között lesz Pély Barna énekes és a Budapesti Operettszínház 

sztárjai, a főtéren muzsikál a Szabadkai Tamburazenekar és a Vajdasági Kamarazenekar is. 

Bogdan Laban polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte a városközpontban megrendezésre 

kerülő egész napos programokat, a helyi művelődési egyesületek fellépését és az esti 

könnyűzenei koncerteket, valamint a helyi ízeket felvonultató gasztronómiai kínálatot. 

  

Új darabbal készül az évadra a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata 
2016. augusztus 22. – Pannon RTV 

A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata megtartotta idei évadjának első olvasópróbáját. 

Peter Shaffer Amadeus című darabját a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila 

rendezi. A bemutató október 14-én lesz. A darabban a szabadkai magyar társulat színészei 

mellett Balázs Áron színművész is szerepel. 

  

Tűzijátékkal zárult a Szent István-nap és Újkenyér-ünnep Magyarkanizsán 
2016. augusztus 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Katolikus és pravoszláv kenyérszenteléssel kezdődött, majd gyermekfoglalkozások egész 

sorával folytatódott tegnap a magyarkanizsai Szent István-nap és Újkenyér-ünnep. A főutcán 

felállított dobogón vasárnap délelőtt a budapesti Apacuka együttes szórakoztatta a kicsiket. 

Délután a község művelődési egyesületeinek fellépését követően kiosztották a Legszebb 

kenyér verseny díjait. A civil szervezetek mezőnyében a magyarkanizsai EU-Point Egyesület 

nyert, amely először nevezett be a megmérettetésre. 

  

A vajdasági és az újvidéki hatalom közös projektumokon dolgozik 
2016. augusztus 22. – Vajdasági RTV 

Vajdaság és Újvidék elmélyíti együttműködését a közös érdekű projektumok 

megvalósításában. Ebben állapodott meg a két küldöttség, amelyet Igor Mirović tartományi 

kormányfő és Miloš Vučević polgármester vezetett. A kiemelt tervek között említették a 

Vajdasági Klinikai Központot, a Vajdasági Rádió és Televízió székházát, a Sürgősségi 

Intézetet, valamint az egyetemi város területrendezését. Az első projektumokról hamarosan 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20511/Szabadka-Neves-eloadokkal-es-valtozatos-programokkal-unneplik-a-varos-napjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20511/Szabadka-Neves-eloadokkal-es-valtozatos-programokkal-unneplik-a-varos-napjat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=286589
http://pannonrtv.com/web2/?p=286587
http://rtv.rs/hu/politika/a-vajdas%C3%A1gi-%C3%A9s-az-%C3%BAjvid%C3%A9ki-hatalom-k%C3%B6z%C3%B6s-projektumokon-dolgozik_748794.html
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szándéknyilatkozatot írnak alá. Mirović kormányfő szerint figyelembe veszik azt, hogy 

Újvidéken él a vajdasági lakosság 26 százaléka. 

  

Szenteleky-emléknap Szivácon 
2016. augusztus 22. – Magyar Szó 

A hagyományokhoz híven augusztus 20-án Szivácon az idén is irodalmi emléknapot tartottak, 

amelyen Szenteleky Kornél íróra, a térség magyar nyelvű irodalmi hagyományának kultikus 

szereplőjére, a vajdasági magyar irodalom alapítójára emlékeztek. A megemlékezés 

szentmisével kezdődött, majd a résztvevők virágot helyeztek el Szenteleky Kornél sírján. 

 

Kitüntetéseket adtak át Kárpátalján 
2016. augusztus 23. – Magyar Idők, Magyar Szó, Híradó.hu, Vajdaság.ma 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a kárpátaljai magyar oktatásban, a tudományban és 

hagyományápolásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeknek az augusztus 20-i 

nemzeti ünnephez kapcsolódóan Ungváron és Beregszászon. Magyarország ungvári 

főkonzulátusán Áder János köztársasági elnök nevében Buhajla József főkonzul Mitsa 

Volodimirnek, az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar tannyelvű humán és 

természettudományi kar fizika és matematika tanszéke professzorának a Magyar Érdemrend 

lovagkeresztjét nyújtotta át. A tudós többek között jelentős oktatói eredményei és a magyar 

tannyelvű humán és természettudományi kar létrehozása kapcsán kifejtett tevékenysége 

miatt kapta a díjat. 

 

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Vass Ilona rektorhelyettest 
2016. augusztus 22. – Kárpátalja.ma 

A Magyar Érdemkereszt legfelső fokozatával tüntette ki Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke Vass Ilonát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektorhelyettesét, aki egyben a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskoláért Jótékonysági 

Alapítvány ügyvezetője. Vass Ilona a helyi magyar nyelvű felsőoktatásért végzett 

erőfeszítéseiért, számos oktatási intézményben tett fejlesztő munkája elismeréseként vehette 

át az érdemérmet, melyet Szalipszki Endre, a Beregszászi Magyar Konzulátus vezetője adott 

át augusztus 22-én a főiskola átriumában. 
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http://www.magyarszo.com/hu/3139/vajdasag/151799/Szenteleky-eml%C3%A9knap-Sziv%C3%A1con.htm
http://magyaridok.hu/belfold/kitunteteseket-adtak-karpataljan-939547/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-arany-erdemkereszttel-tuntettek-ki-vass-ilona-rektorhelyettest/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. augusztus 23. 
8 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. augusztus 22. – Kossuth Rádió 

Behálózzuk a világot, bár akaratunk ellenére lettünk világnemzet 

A felkészítő hét után elindul állomáshelyére   50 Petőfi Sándor- és 100 Kőrösi Csoma Sándor-

program ösztöndíjas, hogy kilenc hónapig az adott ország magyarságának megőrzéséért 

tevékenykedjenek. Több mint hétszeres volt a túljelentkezés. Közülük a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság a kinti magyar szervezetek kéréseinek eleget téve választotta ki az 

ösztöndíjasokat, akik sokrétű feladatokat látnak el: magyar nyelvet oktathatnak, táncházat, 

nyári táborokat szervezhetnek, honlapot, újságot, kiadványt szerkeszthetnek, életút-

interjúkat készíthetnek, ünnepségek, megemlékezések szervezésében vehetnek részt - a helyi 

igényeknek megfelelően.  

Egy éve alakult meg a Magyar Mozgalom 

Egy évvel ez előtt alakult meg a Vajdasági Magyar Szövetségből kiváltak által létrehozott 

Magyar Mozgalom civil szervezet Palicson. Az áprilisi szerbiai választásokon egy képviselőjük 

bejutott a vajdasági tartományi parlamentbe, és több, magyar szempontból fontos  

önkormányzatban is jelen vannak tagjaik.  

HUNG- 2015 

HUNG- 2015 - ez a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésére kiírt pályázat címe. A pályázat egyik célja az volt, hogy határon túli 

magyar lakta területekkel együttműködjenek. Révkomáromban volt a programzáró 

rendezvény, ahol Komárom-Esztergom  Megye önkormányzata, az Értéktár-bizottság és a 

Csemadok Komáromi Területi Választmánya közösen értékelte a projektet. 

A hétszázát! - Nagy siker volt! 

Tegnap este ért véget a 7. Kolozsvári Magyar Napok. Egy hét alatt több mint ötszáz 

rendezvényt tartottak az idén városi rangra emelésének hétszázadik évfordulóját ünneplő 

kincses városban. 

Életének 104. évében elhunyt Tamás Ilonka néni 

Életének 104. évében otthonában csendesen elaludt Tamás Ilonka néni, a Balog-völgy tanító 

nénije, akinek évszázadnyi küzdelmes életére hálaadással gondolunk. Akkor halt meg, amikor 

a magyar állampolgárságot nyíltan vállaló felvidéki jogfosztottak nevében írt petícióját 

befogadta az Európai Parlament szakbizottsága. Ilonka néni példamutató kiállása mérce az 

egész magyar nemzet számára. Tamás Aladárné, Ilonka néni búcsúztatása augusztus 25-én 13 

órakor lesz  a rimaszombati temetőben. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-23_04:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-18_21:05:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-23_04:30:00&ch=mr1http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-18_21:05:00&ch=mr1

