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Nyomtatott és online sajtó 
 

Martosi Szabadegyetem: A kisebbségpolitikában nincs alternatívája a 
közösségépítésnek 
2017. július 8. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Már hagyomány, hogy a külhoni térségek pártelnökei értékelik a nemzetpolitika Martostól 

Martosig eltelt időszakának legfontosabb történéseit, az elért eredményeket, a magyar 

közösségek törekvéseit, azokat a meghatározott terveket és lehetőségeket, amelyek a határon 

túli magyarság fejlődését szolgálják. Idén az egy cél - egy akarat Wass Albert-i gondolat 

jegyében értékelte az elmúlt egy évet Kelemen Hunor, Pásztor István, Brenzovics László és 

Menyhárt József a Martosi Szabadegyetemen. Menyhárt József elmondta: a tavalyi tisztújítás 

után pártja „a magyar társadalom szövetének erősítése” érdekében megerősítette a 

párbeszédet a helyi magyar közösségi szervezetekkel, a civil szférával és az egyházakkal, 

illetve tettek lépéseket a Híd irányába is, a magyarságot érintő kérdésekben megindítandó 

együttgondolkodás céljával. A nemzetpolitika eszköztárának kibővítésével és megerősítésével 

kapcsolatban kiemelte: gazdaságilag meg kell erősíteni a helyi magyarságot, amit elmondása 

szerint az is fontossá tett, hogy az utóbbi évtizedekben a magyarok lakta régiók tudatos 

elszegényítése zajlott Szlovákiában. Ebben rendkívül fontos eszköznek nevezte a megújított 

Baross Gábor tervet (a Felvidék gazdaságfejlesztési terve), amelyet még idén augusztusban 

társadalmi vitára bocsátanak. 

 

A Kárpát-medencei magyar oktatás helyzetéről tanácskoztak a XXV. Kárpátaljai 
Nyári Szabadegyetemen 
2017. július 7. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma, Vajdaság Ma, Webrádió, M1 

Híradó, Határok nélkül 

A nemzet felemelkedéséhez, megerősítéséhez hatékony politikai, oktatási és kulturális 

intézményrendszerekre van szükség; a célunk az, hogy minél több gyermeket tudjunk 

megtartani a magyar identitásban, amihez magyar bölcsődékre, óvodákra és iskolákra van 

szükség - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára pénteken Felsőszinevéren, a XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Kárpát-

medencei magyar oktatással foglalkozó fórumán. A Magyar nyelvű oktatás helyzete a Kárpát-

medencében címmel tartott kerekasztal-beszélgetést megnyitó előadásában Potápi Árpád 

János kifejtette: a határon túli magyar oktatási rendszerekben folytatódnak azok a trendek, 

amelyek egy évvel ezelőtt is megfigyelhetők voltak. Mi továbbra is azon az állásponton 

vagyunk, hogy "a nemzet felemelkedéséhez, megerősítéséhez hatékony politikai, oktatási és 

kulturális intézményrendszerekre van szükség; a célunk az, hogy minél több gyermeket 

tudjunk megtartani a magyar identitásban, amihez magyar bölcsődékre, óvodákra és 

iskolákra van szükség" - mondta. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/09/karpat-medencei-korkep-martoson
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/09/karpat-medencei-korkep-martoson
http://magyaridok.hu/kulfold/karpataljai-szabadegyetem-karpat-medencei-oktatas-helyzeterol-tanacskoztak-1922326/
http://magyaridok.hu/kulfold/karpataljai-szabadegyetem-karpat-medencei-oktatas-helyzeterol-tanacskoztak-1922326/
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A V4-ek és Ukrajna együttműködését vitatták meg a XXV. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetemen Felsőszinevéren 
2017. július 7. – MTI, Webrádió, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A visegrádi négyek és Ukrajna együttműködésének a kérdéseit tekintették át, különös 

tekintettel a V4-ek magyar elnökségére, magyarországi és szlovák politikus és diplomaták 

pénteken Felsőszinevéren, a XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem külpolitikai fórumán. A 

V4-ek + Ukrajna címmel tartott kerekasztal-beszélgetést megnyitó előadásában Keskeny 

Ernő, kijevi magyar nagykövet a V4-ek magyar elnöksége kapcsán hangsúlyozta, hogy a 

visegrádi országok együttműködése talán még soha nem volt olyan fontos, mint most, 

örvendetesnek nevezve, hogy az Európai Unión belül markáns, erős visegrádi együttműködés 

formálódik, aminek köszönhetően a csoport erőteljesebben tudja érvényesíteni saját 

álláspontját. Előadásában Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke azt 

hangsúlyozta, hogy a magyar elnökség irányításával a V 4-eknek közös gondolkodást és 

álláspontot kell Ukrajnával kapcsolatban kialakítani. 

 

A határon túli területek gazdasági fejlesztéséről tanácskoztak az IKSZ kisvárdai 
táborában 
2017. július 7. – MTI, szon.hu, Kárpátalja.ma, Pannon RTV 

Az identitásmegőrzés mellett Erdély, Felvidék, a Vajdaság és Kárpátalja magyarlakta 

területeinek gazdasági fejlesztési programjairól, a fiatalok szülőföldön tartásának 

lehetőségeiről tanácskoztak a magyar kormány és a határon túli magyar szervezetek vezetői 

az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nyári táborában a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Kisvárdán pénteken. Az Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Akadémia című rendezvény 

péntek délelőtti szekcióülésén a fiatalok szülőföldön való boldogulásáról tartottak 

kerekasztal-beszélgetést, délután pedig a határon túli területek gazdaságfejlesztési 

programjainak jelenlegi állásáról számoltak be a külhoni magyar politikusok a több mint 170 

résztvevőnek.  

 

Az RMDSZ elnöke Martoson: 2016 az újrakezdésről szólt az erdélyi magyar 
közösségben 
2017. július 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az építkezés évszázada áll a magyar közösség mögött, de az elmúlt esztendő is az 

újrakezdésről szólt, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök szombaton, a felvidéki V. 

Martosi Szabadegyetemen megszervezett Kárpát-medencei körkép című nemzetpolitikai 

kerekasztal-beszélgetésen. „Talpon kell maradni, ez száz esztendeje így van Erdélyben, és ez 

most is így kell legyen, amikor közösségünk identitásának megőrzéséről, újrateremtéséről van 

szó. Talpon kell maradni gazdasági, szociális, társadalmi értelemben is, mert senkinek nem 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2017/07/08/v4-ek-es-ukrajna-egyuttmukodeset-vitattak-meg-xxv-karpataljai-nyari-szabadegyetemen
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/07/08/v4-ek-es-ukrajna-egyuttmukodeset-vitattak-meg-xxv-karpataljai-nyari-szabadegyetemen
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/07/07/hataron-tuli-teruletek-gazdasagi-fejleszteserol-tanacskoztak-az-iksz-kisvardai-taboraban
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/07/07/hataron-tuli-teruletek-gazdasagi-fejleszteserol-tanacskoztak-az-iksz-kisvardai-taboraban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83075-az-rmdsz-elnoke-martoson-2016-az-ujrakezdesr-l-szolt-az-erdelyi-magyar-kozossegben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83075-az-rmdsz-elnoke-martoson-2016-az-ujrakezdesr-l-szolt-az-erdelyi-magyar-kozossegben
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lehet az a célja, hogy magyarként szegényebb legyen, mint a szász vagy a sváb, a román, a 

szerb vagy az ukrán szomszédja” – hangsúlyozta. 

 

A jólét is fontos a szülőföldön maradáshoz Kelemen Hunor szerint 
2017. július 9. – maszol.ro, transindex.ro,  

„Itthon, szülőföldön, magyarul, de jólétben – ezt tekintjük a következő években is politikánk 

alappillérének!” - mondta Kelemen Hunor Kisvárdán, az Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség (IKSZ) kerekasztalán. „A nemzetpolitikában az a radikális szemléletváltás, ami jó 

néhány évvel ezelőtt megtörtént, ma már azok számára is szükséges szemléletváltásnak tűnik, 

akik ezt az elején kritizálták. Budapestről nézve, a Magyarország határain túl élő magyar 

közösségek megmaradását és fejlődését tekintve mindenki számára egyértelmű kell hogy 

legyen: az identitás-megőrzésen túl vannak olyan kérdések, amelyek a nemzetpolitika részét 

kell hogy képezzék. 

 

Vincze Loránt: a Minority SafePacket Európa valamennyi kisebbsége támogatja 
2017. július 9. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Minority SafePack kezdeményezés hatalmas erőssége, hogy Európa minden kisebbsége 

támogatja, mögötte áll – mondta el Vincze Loránt a POLITEIA Romániai Magyar 

Politikatudományi Egyesület torockói nyári táborában. „Az uniós szintű jogalkotás kisebbségi 

ügyekben nemcsak a kisebbségi jogok bővítését eredményezheti ott, ahol azok nem teljes 

körűek, hanem azokat a közösségeket is erősíteni tudja, amelyek jó helyzetben vannak. 

Minden politikus és kisebbségvédő tudja, hogy a megszerzett jogok is csorbíthatóak, így ők is 

érdekeltek egy európai szintű garanciában jogaik biztonsága érdekében. A Kárpát-medencei 

magyar közösség és a romániai magyarság mindenképp a kezdeményezés nagy nyertesei 

között lehet” – mondta el a FUEN elnöke pénteki előadásában. 

 

Ekkora összegből gazdálkodott tavaly az RMDSZ 
2017. július 9. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az RMDSZ 2016-ban összesen 27 603 323 lejből gazdálkodott, amiből 22 877 630 lej a román 

államtól kapott támogatás, tagdíjakból, adományokból 4 360 246 lej gyűlt, 365 447 lej pedig 

az egyéb bevételből származó összeg – derül ki a szervezet pénteken közzétett tavalyi 

pénzügyi jelentéséből. Az RMDSZ közlése szerint a kisebbségi alapból elköltött összeg 32,43 

százaléka közösségszervező programok finanszírozását jelenti. További 49,42 százalék a 

szövetség működésére előirányzott összeg, beleértve a Szövetségi Elnöki Hivatalt, Ügyvezető 

Elnökséget, Szövetségi Képviselők Tanácsát, a Communitas Alapítványt, a megyei és területi 

szervezeteket, Nőszervezetet, Kulturális Autonómia Tanácsot, platformokat. Költségvetésük 

1,69 százalékát a Kós Károly Akadémia Alapítvány, 3,32 százalékát a Maszol, 13,12 százalékát 

pedig az Erdély FM és Erdély TV kapja. 

 

Már ősztől könnyebb lesz az ötödikeseknek a román nyelv elsajátítása 
2017. július 9. – maszol.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83051-a-jolet-is-fontos-a-szul-foldon-maradashoz-kelemen-hunor-szerint
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83026-vincze-lorant-a-minority-safepacket-europa-valamennyi-kisebbsege-tamogatja
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83015-ekkora-osszegb-l-gazdalkodott-tavaly-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/83020-mar-szt-l-konnyebb-lesz-az-otodikeseknek-a-roman-nyelv-elsajatitasa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 10. 
4 

Hamarosan lezárul az ötödikesek számára készült alternatív román tankönyvek kiértékelése, 

így ősztől ezekből tanulják a kisdiákok a románt - mondta a Maszolnak a kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkárság munkatársa, Nagy Éva. Az RMDSZ törvénymódosításának 

köszönhetően négy év múlva ezek a diákok már alternatív román tételekből 

képességvizsgázhatnak.Novák Csaba Zoltán, a szenátus tanügyi bizottságának alelnöke 

emlékeztetett, a 2011-es tanügyi törvény új folyamatot indított el azzal, hogy törvényes szintre 

emelte: a magyar nemzetiségű gyerekeknek jogukban áll speciális tanterv alapján tanulni a 

román nyelvet. 

 

A sepsiszentgyörgyi román központ vezetője szerint diszkriminálják a 
székelyföldi románokat  
2017. július 9. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Kovászna és Hargita megyében élő román közösségek vezetői az utóbbi 25 évben egy 

bizonyos stratégiát követtek történelmük, kultúrájuk, nemzeti identitásuk és ortodox vallásuk 

megőrzése érdekében, de több támogatásra van szükségük a román állam részéről - jelentette 

ki az AGERPRES hírügynökségnek Ioan Lăcătuşu, a Kovászna és Hargita megyei Európai 

Tanulmányi Központ igazgatója. „Továbbra is diszkriminálnak bennünket, és hatalmas 

különbség van aközött, amit a magyar állam tesz ezekért a megyékért (Hargita és Kovászna 

megyéért - szerk. megj.), valamint aközött, amit a román állam tesz, jobban mondva nem tesz 

ezért a térségért". 

 

Lassítanák a nyelvváltást: kiterjesztenék a csángó oktatást 
2017. július 9. – Krónika 

A kisgyerekeket is bevonná moldvai oktatási programjába a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége, hogy a lurkók még a szótárrobbanás előtt, első nyelvként sajátíthassák el a 

magyart. A csángóföldi pedagógusok szerint a program szélesebb alapokra helyezése 

lassíthatná a nyelvváltás folyamatát. A kisebbek számára idén kísérleti jelleggel három Bákó 

megyei településen beindított iskolán kívüli foglalkozásokat a 2017/2018-as tanévtől újabb 

helységekre terjesztenék ki, így érve el, hogy a kicsik még a szótárrobbanás előtti időszakban 

(1,5-2 éves korban, amikor a gyerek szókincse nagyon hirtelen megnövekszik) találkozzanak, 

ismerkedjenek a magyar nyelvvel – mondta el a Krónika kérdésére Márton Attila 

programfelelős. 

 

Új óvoda épül Krasznán a magyar kormány támogatásával 
2017. július 9. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Óvodát épít a Szilágy megyei Krasznán a Szilágysomlyói Református Egyházmegye, a 

létesítmény alapkövét szombaton tették le, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 

szervezett Egyházmegyei Gyülekezeti Napon. A létesítmény megvalósítása érdekében a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület a magyar kormány által indított és 

finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében pályázott támogatásra. 

Az intézményt az egyházmegye, a krasznai önkormányzat és a helyi iskola közösen működteti 

és tartja majd fent.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=47846
http://itthon.transindex.ro/?hir=47846
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lassitanak-a-nyelvvaltast-kiterjesztenek-a-csango-oktatast
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-ovoda-epul-krasznan-a-magyar-kormany-tamogatasaval
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Kétszer több helyre lenne szükség a kolozsvári kisdedóvókban 
2017. július 10. – Krónika 

Rendszeresen óriási a túljelentkezés a kolozsvári bölcsődékben, amelyekben a mostanihoz 

képest legalább kétszer ennyi helyre lenne szükség az igények kielégítéséhez – nyilatkozta a 

Krónikának Oláh Emese alpolgármester. A probléma a magyar és a román közösség esetében 

is fennáll. Az önkormányzat által működtetett öt magyar csoportban összesen 108 hely van, 

az alpolgármester szerint pedig legalább 250-re lenne szükség. A polgármesteri hivatal 

nehezen talál megfelelő ingatlant, üresen álló telekből pedig még kevesebb van. 

 

Soltész: a közös emlékek ápolása segít begyógyítani a történelmi sebeket 
2017. július 9. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Két egymásra utalt nemzet számára rendkívül fontos, hogy ápolják közös emlékeiket, mert 

ezzel segítik a történelmi sebek begyógyulását – jelentette ki Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára vasárnap Zborón, ahol részt vett II. Rákóczi Ferenc szobrának ünnepélyes 

leleplezésén. A szoborállítás előzményei tavalyra nyúlnak vissza, amikor Borsiban II. Rákóczi 

Ferenc születésének 340. évfordulóján együttműködés kezdődött a magyar kormány, magyar 

civil szervezetek, illetve Sátoraljaújhely és Zboró önkormányzatai között. Utóbbi település 

már hosszabb ideje kiemelt feladatként tekint a Rákóczi család emlékének ápolására és a 

hozzájuk kötődő történelmi emlékek megtartására. 

 
Erősíti kapcsolatait a Híd a gömöri régióval 
2017. július 7. – bumm.sk, Új Szó 

Szorosabbra fűzi kapcsolatait a Híd a gömöri régió önkormányzataival. Ravasz Ábel, a párt 

alelnöke, romaügyi kormánybiztos többször is járt az itteni településeken, hogy a romák 

integrációjával kapcsolatos kérdésekről tárgyaljon az illetékes önkormányzatok képviselőivel. 

Ennek köszönhetően több előrelépés is történt, és az együttműködés következő lépéseként 

most Radnót, Martonfalva, Cakó és Bárca polgármestere, valamint Jéne alpolgármestere 

támogatását is magáénak tudhatja a párt. Bari Aladár, Radics Jenő, Bari Károly, Szajkó 

Richárd és Berky Géza a Híd tagjainak sorába lépett. 

 

Gyűjtés indult a somorjai kitelepítési emlékműre 
2017. július 8. – Felvidék Ma 

A Via Nova Somorja, a Vest Music & Culture, a Somorja Hangja Polgári Társulás, a Csemadok 

somorjai alapszervezete és a Magyar Polgári Kör emlékhelyet létesít a 70 évvel ezelőtt 

kitelepített több száz somorjai család emlékére. A pénzt nyilvános gyűjtés útján szeretnék 

előteremteni, ezért a Vest Music & Culture PT a belügyminisztérium jóváhagyását kérte a 

gyűjtés indítására, melyet június 14-én meg is kapott. A gyűjtés a jóváhagyás napjától 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170709174818/Soltesz-a-kozos-emlekek-apolasa-segit-begyogyitani-a-tortenelmi-sebeket.html
http://ujszo.com/online/regio/2017/07/07/erositi-kapcsolatait-a-hid-a-gomori-regioval
http://felvidek.ma/2017/07/gyujtes-indult-a-somorjai-kitelepitesi-emlekmure/
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december 31-ig tart, augusztus 14-től 27-ig pedig mozgó urna segítségével valósul meg több 

helyszínen is.  

 

Viszály az érsekkétyi egyházi óvoda körül 
2017. július 8. – Új Szó 

Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskolát és Óvodát jelenleg 66 gyerek látogatja (15 óvodás és 51 

iskolás). Fenntartója az Érsekkétyi Református Egyházközség. Az intézmény közös 

igazgatással, két épületben működik. Ezeket a református egyház az önkormányzattól bérli. A 

határozatlan időre szóló bérleti szerződéseket a 2014-ben megválasztott polgármester, 

Molnár Péter felmondta. Az intézkedés bizonytalan helyzetet, számtalan félreértést és viszályt 

eredményezett. 

 

Átadták a felújított Ráday-kriptát Losoncon 
2017. július 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A reformáció 500. és Ráday Pál születésének 340. évfordulójának évében a magyar kormány 

és a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatásával átadták a felújított Ráday-kriptát 

Losoncon. A rendezvény a reformáció emlékévének fő felvidéki eseménye volt. 

 

 

Új elnököt kapott a 25 éves VMMSZ 
2017. július 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Huszonöt éves fennállását ünnepelte szombaton a palicsi Vigadóban a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség. Az ünnepi műsorban Dudás Károly, a szövetség tiszteletbeli elnöke 

emlékezett meg az elmúlt időszakról, valamint magyarországi, erdélyi és szlovákiai 

meghívottak is felszólaltak. Az esten köszöntötték a szövetség új elnökét, Sutus Áront is. Az 

egybegyűltek ünnepi műsort láthattak Negyed évszázad a délvidéki magyar kultúra 

szolgálatában címmel. 

 

Lezárult a 15. Vajdasági Szabadegyetem 
2017. július 7. – Pannon RTV 

Előadások, kerekasztal-beszélgetések, csoportmunka, csapatjátékok, buli, ez jellemezte a 

Vajdasági Szabadegyetemet. A 15. Szabadegyetemet a fiatal értelmiség és a 21. századi 

karrierutak témái köré szervezték. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés 150. évfordulójára 

emlékezve, az idei rendezvény mottója: “Lehet-e diákból Deák?” volt. 

 

Könyvet adományozott a Rákóczi Szövetség a szórványban született magyar 
babáknak 
2017. július 8. – Pannon RTV 

Tegnap este megkapták első magyar nyelvű könyvüket a vajdasági szórványban idén született 

magyar gyermekek. A Rákóczi Szövetség Gólyahír programjának a részeként elkészült Első 
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http://ujszo.com/online/regio/2017/07/08/viszaly-az-ersekketyi-egyhazi-ovoda-korul
http://www.hirek.sk/itthon/20170709145806/Atadtak-a-felujitott-Raday-kriptat-Losoncon.html
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11996/Uj-elnokot-kapott-a-25-eves-VMMSZ.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=342912
http://pannonrtv.com/web2/?p=342831
http://pannonrtv.com/web2/?p=342831
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könyvem című kötetet 14 törökbecsei és beodrai szülői vehette át.   Ünnepi műsorral mondtak 

köszönetet Törökbecsén a Jókai Mór Művelődési Egyesületben a Rákóczi Szövetség és a 

Magyar Nemzeti Tanács képviselőinek a gyerekek. 

 

Átadták az Aranytoll-díjakat 
2017. július 7. – Pannon RTV 

Hetedik alkalommal osztották ki az Aranytoll-díjat, amely az újságírói szakma egyik 

legrangosabb tartományi kitüntetése. A Vajdasági Újságírók Egyesülete hat nyugállományban 

levő, de még mindig aktív kollégát tüntetett ki.   A díjazott újságírók közül az egyetlen magyar 

ajkú Gallusz László, az Újvidéki Rádió munkatársa. Pályafutása során az agrárújságírásban 

jeleskedett. 

 

Tartományi forrásból újítják fel több vajdasági falu vízvezeték-hálózatát 
2017. július 7. – Vajdaság Ma 

Tizenhárom helyi közösség nyert pénzeszközöket a tartományi mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási és erdészeti titkárság pályázatán a vízvezetékek újjáépítésére. A 

támogatásnak köszönhetően Bogyán (Bođani), Vajszka, Antalfalva (Kovačica), Zentagunaras, 

Adorján, Péterréve, Sajkásszentiván (Šajkaš) és Pincéd (Pivnice) az elkövetkező időszakban új 

vízvezeték-hálózatot kap. A pályázat keretében megvalósítandó projekt összértéke mintegy 

280 millió dinár. A titkárság körülbelül 190 millió dinárral járul hozzá, ami a beruházás 

összértékének 68 százalékát jelenti” – jelentette ki Vuk Radojević tartományi mezőgazdasági 

titkár. 

 

Bácskossuthfalva: Megkezdődtek a Nyári Táborok 
2017. július 9. – Vajdaság Ma 

Bácskossuthfalván tegnap délután megkezdődtek a Nyári Táborok. Ezúttal is az Id. Kovács 

Gyula Általános Iskola udvarát, termeit vették birtokukba a táborozók. Az altáborok 

tekintetében most zajlik a 18. Játék-, a 24. MIT-, és a 13. Kamasz tábor, mintegy 270 fiatal 

részvételével. A besegítők, önkéntesek, animátorok száma pedig mintegy 70-re tehető, 

ugyanis ők mindannyian arra összpontosítanak, hogy a gyerekek - mint az előző években is -, 

igazi, felejthetetlen élményben részesüljenek. 

 

Negyed évszázada kezdődött  
2017. július 7. – Kárpátalja 

Huszonöt éve minden nyáron megszervezi a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet a 

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 

erre emlékeztek az idei tábor résztvevői a rendezvénynek sok éve helyt adó felsőszinevéri 

üdülő udvarán öt évvel ezelőtt felállított életfánál, amely Pocsai Vince református lelkész 

alkotása. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=342846
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21570/Tartomanyi-forrasbol-ujitjak-fel-tobb-vajdasagi-falu-vizvezetek-halozatat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21575/Bacskossuthfalva-Megkezdodtek-a-Nyari-Taborok.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/08/negyed-evszazada-kezdodott
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Az alapítók egyike, Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke azon kevesek 

közé tartozik, aki mind a 25 szabadegyetemen részt vett. Visszaemlékező beszédében felidézte 

a tábor első éveit. 

 

A magyar ifjúságpolitikáról tanácskoztak a XXV. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetemen 
2017. július 7. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei magyar ifjúságpolitika időszerű kérdéseit vitatták meg határon túli 

magyar és magyarországi ifjúsági szervezetek vezetői és politikusok szombaton 

Felsőszinevéren, a XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem zárónapján. A magyar 

ifjúságpolitikai panel keretében tartott vitaindító előadásában Illés Boglárka, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (EMMI) ifjúságpolitikáért és esélyegyenlőségért felelős 

helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyar kormány álláspontja szerint az 

ifjúságpolitika elválaszthatatlan a családügytől. Utalva az európai népesség rohamos 

elöregedésére, fontosnak nevezte annak elérését, hogy a magyarság képes legyen az 

önreprodukcióra. Reménykeltőnek mondta, hogy egy idei kutatás adatai szerint a magyar 

fiatalok túlnyomó többségükben családban képzelik el a jövőjüket. 

 

A műemlékvédelem fontosságát is vitatták a XXV. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetemen  
2017. július 7. – Kárpátalja 

Várak, kastélyok, kúriák, műemlékek és azok védelme volt a témája a július 6-i esti 

kerekasztal beszélgetésnek a XXV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen Felsőszínevéren. A 

műemlékek védelme, azok visszaszolgáltatása Ukrajnában a legkevésbé gyakorolt szokás, ám 

nagy harcok árán működik ez más elcsatolt egykori magyar területeken is. 

 

 Szülői öszefogással táboroztak a Délibáb gyerekei 
2017. július 9. – volksgruppen.orf.at 

A héten ért véget a Délibáb Kultúregyesület néptáncosainak gyermektábora, amelyet ezúttal 

Bécsben rendeztek meg. A kétnapos összejövetelen már az őszi 70 éves jubileumi gálára 

készültek a koreográfiák. A rendezvény sikerében nagy szerepet játszottak a szülők is, akik 

nem csak elkísérték a gyerekeiket a táborba, hanem közösen főztek is rájuk. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/magyar-ifjusagpolitikarol-tanacskoztak-xxv-karpataljai-nyari-szabadegyetemen-1925917/
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/07/muemlekvedelem-fontossagat-vitattak-xxv-karpataljai-nyari-szabadegyetemen
http://karpataljalap.net/?q=2017/07/07/muemlekvedelem-fontossagat-vitattak-xxv-karpataljai-nyari-szabadegyetemen
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2853888/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. július 7. – Kossuth Rádió 

  

Gazdasági fellendülés Közép-Kelet Európában címen tartottak kerekasztal 

beszélgetést a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen 

Gazdasági fellendülés Közép-Kelet Európában címen tartottak kerekasztal beszélgetést a 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem második napján. A fórumon a szakemberek és politikusok 

megvitatták többek között a magyar kormány által indított vajdasági, és kárpátaljai 

gazdaságélénkítő programokat is. A Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként 

Berki Mariannt az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Jótékonysági Alapítvány igazgatóját, majd 

Grezsa István kormánybiztost hallják. 

 

Összefoglaló a Martosi Szabadegyetem harmadik napjáról 

A kárpátaljai Felsőszinevér után a következő helyszín a Felvidék. A Martosi Nyári 

Szabadegyetem harmadik napjáról küldött összefoglalót a Határok nélkül riportere. 

 

Tavaly alakult meg a Vajdasági Magyar Jogász Egylet – az elkövetkező 

időszakban az utánpótlás biztosítása lesz a kiemelt feladatuk 

Tavaly alakult meg a Vajdasági Magyar Jogász Egylet. Az elkövetkező időszakban az 

utánpótlás biztosítása lesz a kiemelt feladatuk, hiszen a Délvidéken szükség van magyar 

jogászokra, de sokszor nincs elég, megfelelő szakember. Nyilas Mihállyal, az egylet elnökével 

beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

 

A román oktatási minisztérium csütörtökön tette közzé honlapján az idei 

érettségi vizsga eredményeit 

A román oktatási minisztérium csütörtökön tette közzé honlapján az idei érettségi vizsga 

eredményeit. Országos viszonylatban a végzős diákok több, mint háromnegyede vizsgázott 

sikeresen. A temesvári Bartók Béla líceum diákjai jóval az átlag felett teljesítettek az idén, a  

csaknem 97 százalékos megfelelési arány a megye elit iskolái közé emelte a magyar 

középiskolát. Ez cáfolja egy nemrég megjelent kutatás eredményeit is, miszerint a magyar 

érettségizők gyengébb eredményeket érnek el román társaiknál. A Bartók Béla líceumban 

elért siker az iskola és a magyar nyelv rangját is emeli, ezért olyan diákok befogadására is  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-07_18:30:00&ch=mr1
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készülnek, akik nem magyarul kezdték tanulmányaikat - mondta el, a többi között, Erdei 

Ildikó igazgató.  

 

Előadások, kirándulások és kötetlen beszélgetések szerepeltek a Kárpát-

medencei református általános iskolák 4. találkozójának programjában 

Előadások, kirándulások és kötetlen beszélgetések szerepeltek a Kárpát-medencei református 

általános iskolák 4. találkozójának programjában, amit Pécsett rendeztek. Veress Edit, a 

Péterfalvai Református Líceum tanára szerint nagy összetartó erőt jelentenek ezek az 

együttlétek. 

 

 Kerékpárokat kaptak a kárpátaljai nagycsaládosok a Máltai Szeretetszolgálattól 

A nyári szünidőben már vígan bringázhatnak a gyerekek azokon a kerékpárokon, amelyet 

csütörtökön kaptak a kárpátajai nagycsaládosok a Máltai Szeretetszolgálattól. A beregsurányi 

ajándékozáson a Határok nélkül munkatársa is ott volt. 

 

Július 8-tól egy héten át tart Csíkszeredában a Régizene Fesztivál 

Július 8-tól egy héten át tart Csíkszeredában a Régizene Fesztivált, az erdélyi régizene 

legszínvonalasabb  eseménye, európai rangú zenei rendezvénye.  

 

Határok nélkül 

2017. július 8. – Kossuth Rádió 

  

Bemutatták Domonkos László új könyvét 

1944-45-ben tudatos, módszeres magyarirtás zajlott az egész Kárpát-medencében a Vörös 

Hadsereg assziszálásával – állította Botlik József történész Domonkos László új könyvének, a 

Goli otok, a pokol-sziget – Tito gulágja című műnek a bemutatóján. 

  

Tavaly ünnepelték a délvidéki magyar színjátszás 200 éves jubileumát 

Tavaly ünnepelték a vajdasági magyar színjátszás 200 éves jubileumát. A két évszázad több 

korszakra osztható. Voltak benne hullámvölgyek és hegyek. A további kutatásokat segítheti a 

vajdasági színháztörténeti lexikon. 

  

Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon címmel jelent meg Balázs D. Attila 

történelmi albuma 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-08_18:30:00&ch=mr1
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Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon címmel jelent meg még a nagyváradi Szent 

László-napokon Balázs D. Attila legújabb, szép kiadású történelmi albuma, amelyben közel 

150 képeslap szerepel, többek között az 1942-es Szent László-ünnepségről is. 

  

Bányai András élete történetét meséli el könyvében 

Bányai András Az Immigráns – Egy erdélyi család Kanadában című könyvében élete 

történetét meséli el. Hogyan küzdött magyarként a kommunista elnyomás idején állandó 

hátrányban román kollégáival szemben, hogyan elégelte ezt meg és választotta új hazául 

Kanadát, és hogyan sikerült ott megkapaszkodnia. 

  

Temesvárra is eljutott a Huszár Gál alakját bemutató előadás 

A Reformáció emlékévében Temesvárra is eljutott a Huszár Gál reformátor, nyomdász, 

énekszerző alakját és életútjának főbb állomásait bemutató előadás, Dinnyés József és Nagy 

Sándor Tamás tolmácsolásában. A belvárosi református templomban a daltulajdonos 

kobozkísérettel megszólaltatott néhány zsoltárt is. 

  

Határok nélkül 

2017. július 9. – Kossuth Rádió 

  

A Délvidék gazdag múltját és átalakuló jelenét mutatta be a Kiss Lajos Néprajzi 

Társaság vándorkonferenciáján 

Amikor a termékeny bácskai és bánáti terület üresen maradt, szívesen telepedtek le németek 

és szlovákok, de magyar családok is választották újabb lakóhelyként ezt a vidéket a 18-19. 

században. A Délvidék ezzel etnikailag és vallásilag is sokszínűvé vált. Sorra épültek az 

imaházak, majd templomok. A 20-21. század eseményei azonban jelentősen rombolák ezt a 

képet. A vajdasági Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöksége e vidék gazdag múltját és átalakuló 

jelenét kívánta bemutatni azon a vándorkonferencián, amelyet az elmúlt héten szerveztek a 

Reformáció 500. évfordulója alkalmából. Még ma is tapasztalhatjuk, hogy az ott élő 

protestánsokat sem mélység, sem magasság nem rettenti. 

 

Térkép 

2017. július 8. - Duna World 

 

Egy kárpátaljai kis település magyar ajkú lakói mertek nagyot álmodni. Elhatározták, hogy 

építenek egy református templomot, hogy anyanyelvükön hallgathassák az istentiszteletet. Az 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-09_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-07-08-i-adas-2/
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újakliak összefogtak és ma már a félig elkészült templomban gyűlnek össze. Közben több 

helyről is érkezett segítség, a kecskeméti reformátusoktól például a harangot kapták 

ajándékba.  

 

A Felvidék déli részén van egy csodálatos fekvésű völgy, amely az ott élő magyarok találkozó 

helye és kulturális szigete. Egy felvidéki házaspár kezdte összehozni 5 évvel ezelőtt 

közösségépítő szándékkal. Az ötlet annyira megtetszett az ottaniaknak, hogy számos önkéntes 

segíti őket munkájukban. Mára már berendezték a vendégházat és a könyvtárat is, 

természetesen adományokból.  

 

A Reformáció terjedése és megszilárdulása Kárpátalján címmel jelent meg egy könyv a 

Reformáció 500. évfordulója kapcsán, a kiadványhoz a kiváló történész, a kárpátaljai magyar 

főiskola pár éve elhunyt rektorának kéziratai szolgáltak. A nemrég megjelent kötet árulásából 

befolyt összeget fiatal kutatók támogatására fordítják.  

 

Királyi hetet rendeztek Nagyváradon, a városalapító Szent László király tiszteletére, akinek 

ebben az évben ünnepeljük trónralépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulóját. A 

nagyváradi Szent László Egyesület, amely a Nagyváradot alapító lovagkirály kultuszának 

ápolását és népszerűsítését vállalta fel, immár ötödik alkalommal rendezte meg a Szent 

László napokat. 

 

A Petőfi Sándor Programot annak érdekében indították el, hogy a magyar 

szórványközösségeket támogassák és erősítsék az anyaországgal való kapcsolattartást. 

Kárpát-medence szerte számos Petőfi ösztöndíjas tevékenykedik. Az Ung vidéken Horti Réka 

oktatott néptáncot kilenc hónapon keresztül. Neki köszönhető, hogy a Felvidék ezen 

régiójában fellendült a néptánc csoportok munkája.  

 

Kárpát-medencei magyar középiskolások találkozhattak a héten, abban a füleki táborban, 

amelynek fő célkitűzése a kultúra megismerése, valamint az egymás iránti tisztelet 

elmélyítése.  

 

A magyarság történetében ősidők óta kulcsszerepet játszik a ló és a lovaglás. A lótenyésztés 

ma is nagyon fontos dolog Magyarországon és része a nemzeti önképnek. Ezt erősíti a 

Nemzeti Vágta, az ország legnagyobb lovas fesztiválja. Az előfutamok mára javában zajlanak a 

Kárpát-medencében, ahonnan a legjobbak részt vehetnek a szeptemberi Nemzeti Vágtán.   

 

Öt kontinens 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-07-08-i-adas/http:/www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-07-08-i-adas/
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Igazi oázisra lelnek Buenos Airesben a magyar kultúra kedvelői. Haynalné Keserű Zsuzsanna 

40 évvel ezelőtt megalapította a Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyv és levéltárat. 

Ezzel az ötletével az volt a célja, hogy az Argentin fővárosban élő kb. 1000 magyar 

leszármazott megőrizhesse magyar anyanyelvét. 

 

Iskola, iskola, ki a csuda jár oda - szól a régi gyermekének, amelyre Washingtonban persze 

más a válasz, mint az Óhazában, mert a vasárnapi magyar iskola a távolban senkinek sem 

kötelező, mégis egyre több magyar származású szülő érzi úgy, hogy gyermekének ott a helye. 

Az oktatás vasárnaponként délután 3 órakor kezdődnek, két tanóra van és utána néptánc 

oktatás a Rózsafa táncegyüttes és Seres Zsuzsa segítségével. 

 

Kevesen tudnak magyarul és a többségük még sosem járt itt, mégis magyarnak vallják 

magukat és azért jöttek, hogy alaposabban is megismerjék azt az országot ahonnan szüleik, 

nagyszüleik származnak. Immár hatodik éve nyílik lehetősége az Észak-Amerika-i 

kontinensen élő fiataloknak arra, hogy a ReConnect Hungary program keretében 

megismerkedjenek Magyarország történelmével, kultúrájával és kapcsolatba kerüljenek az itt 

élő emberekkel. 

 

A szentegyházi kórus is részt vett a Kanada függetlenségének 150. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségsorozaton. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia, azaz a Fili, a Magyar 

Kormány anyagi támogatásával 12 alkalommal adott koncertet Kanada szerte. 

 

A kanadai Rákóczi Alapítvány idén is, immár 25. alkalommal hirdette meg pályázatát olyan 

eredményes, tehetséges, talpraesett középiskolások számára, akik érdeklődnek magyar 

történelmünk, kultúránk, hagyományaink, értékeink után és az anyaországtól távol élnek. A 

Magyarságismereti Mozgótábor hosszú évek óta nagy népszerűségnek örvend a különböző 

turisztikai, kulturális és történelmi programjaival, így volt ez idén is. 

 

 
 


