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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán az európai jövővel összefüggő dilemmáit osztja meg a Tusványoson 
2017. július 14. – Krónika, MTI, Magyar Idők, ő444.hu, korkep.sk, Magyar Narancs 

Idén 28. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort, 

„Tusványos, a biztos pont” mottóval. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően jövő 

szombaton felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón kiemelte: a keddtől 

vasárnapig tartó rendezvényen 28 sátorban tartják a programokat. „Tusványos a 

legkomolyabb erdélyi fesztivál, a szabadegyetemek szabadegyeteme" – tette hozzá a fideszes 

politikus. Németh Zsolt közölte: a bálványosi szabadegyetemen a hagyományoknak 

megfelelően szombaton felszólal Orbán Viktor, várhatóan megosztja az európai jövővel 

összefüggő dilemmáit. 

 

Kövér László: az utókor számára minden háborús emberi életáldozat ok a 
főhajtásra 
2017. július 16. – MTI, Magyar Idők, 888.hu, Híradó, Inforádió 

Az utókor számára minden háborús emberi életáldozat ok a főhajtásra, az emlékezésre és a 

tanulságok levonására - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke vásárnap a 

modrejcei katonatemetőben az I. világháború tizenkét isonzói csatájának sorát záró 

hadművelet, a caporettói áttörés századik évfordulója alkalmából rendezett központi 

megemlékezésen, a nyugat-szlovéniai Most Na Sociban. Kövér László és Milan Brglez, a 

szlovén Nemzetgyűlés elnöke beszédet mondott a katonatemetőben, ahol mintegy 1600, a 

tolmeini hídfőnél elesett osztrák-magyar katona nyugszik. Az eseményen közös szlovén-

magyar katonai ünnepséggel és koszorúzással tisztelegtek a hősök emlékének. 

 

Varga Mihály: a magyar kormány mindig tekintettel van a kárpátaljai magyarok 
érdekeire 
2017. július 16. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátalja 

A magyar kormány mindig külön gondolt és gondol a kárpátaljai magyarokra, tudva, hogy 

milyen nagy gondokkal kell szembenézniük, de tudniuk kell, hogy a kormány mindig 

tekintettel van az érdekeikre - jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 

szombaton a kárpátaljai Tiszapéterfalván, a IV. Turul Expo kiállítást megnyitó beszédében. 

Varga Mihály hangsúlyozta, a Turul Expo nemcsak kiállítás, hanem olyan nemzeti találkozó, 

amelyre eljöttek mindazok, akik nap mint nap tenni akarnak azért, hogy a magyarok egymást 

segítve boldoguljanak a Kárpát-medencében. Hozzátette: a rendezvény fővédnökeként és a 

magyar kormány gazdasági minisztereként mindig is úgy gondolta, a nemzetgazdaság az 

egész magyar nemzet gazdaságát jelenti, s "a Kárpát-medence nem fal, hanem lehetőség".  
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Kelemen szerint megkésett Johannis székelyföldi látogatása 
2017. július 14. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Megkésettnek tartja Klaus Johannis székelyföldi látogatását Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, 

aki szerint jövő heti körútjával az államfő annak látszatát kelti, hogy a 2019-es 

államfőválasztásra készül. A szövetségi elnök a margittai Szabadság Feszten pénteken tartott 

előadásában elmondta, amikor évente kétszer-háromszor alkalma nyílik az államelnökkel 

beszélni, mindig elmondja, milyen gondokkal szembesül a magyar közösség. Kelemen 

emlékeztetett, 2015-ben azt javasolta Klaus Johannisnak, hogy Románia valamennyi politikai 

szereplője írjon alá egy többség-kisebbségi együttműködési paktumot, amelynek szerepe 

kivonni a kisebbségi kérdést a hatalmi harcokból. Az RMDSZ-elnök szerint az államelnök ezt 

a kérést azóta is tanulmányozza. Kelemen ismét bírálta Johannist amiatt, hogy berlini 

látogatása során modellértékűnek nevezte Romániát a kisebbségi kérdés tekintetében, 

Brüsszelben pedig óva intette a román kormánypártokat, hogy etnikai autonómiáról 

tárgyaljanak az RMDSZ-szel. 

 

Potápi: kötelesség '56 hőseinek bemutatása 
2017. július 15. – MTI, Magyar Idők, Híradó, OrientPress, Erdely.ma, Gondola.hu, Webrádió 

Kötelesség az '56-os hősök emlékének ápolása, mert a mai szabadság nekik köszönhető - 

mondta a Miniszterelnökség államtitkára az újiregi Büszkeségpont avatásán szombaton. 

Potápi Árpád és a kevesebb mint ötszáz lelkes Tolna megyei település, Újireg polgármestere, 

Pethes József (független) leplezte le a faluháza mögött állított '56-os emlékművet. Az 

államtitkár emlékeztetett arra, hogy az 1956-os budapesti tüntetések hulláma október 26-án 

érkezett meg Tolna megyébe. Bonyhádon zajlott az első nagy tömegeket megmozgató 

tüntetés, majd számos településen voltak kisebb-nagyobb megmozdulások. 

 

Szilágyi Péter: felelősek vagyunk egymásért és hazánkért 
2017. július 15. – MTI, kormany.hu, Vajdaság Ma, OrientPress, zaol.hu, Felvidek.ma 

Felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk szülőföldünkért és hazánkért - hangsúlyozta 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken 

a XXII. Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozóján Búcsúszentlászlón.  A helyettes 

államtitkár kiemelte: a 940 évvel ezelőtt trónra lépő Szent László király alakja összeköti a 

nemzetet és egységet teremt azok között, akik Szent László nevét viselő településeken élik 

mindennapjaikat. Szilágyi Péter úgy fogalmazott: a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-re 

azzal a céllal hirdette meg a Szent László-évet, hogy a nemzet emlékezetében megújítsuk azt, 

amit a lovagkirály ránk örökül hagyott: hogy felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk 

szülőföldünkért és hazánkért.   

 

A külhoni magyar kultúrát támogató pályázatokat hirdet az Emmi 
2017. július 16. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma 
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Meghívásos pályázatokat hirdet Irodalmi Karaván és Művészeti Karaván elnevezéssel a 

külhoni magyar kultúra támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért 

Felelős Államtitkársága. Az államtitkárság szombati közleménye szerint a tízmillió forint 

keretösszegű pályázatok célja a nemzeti összetartozás és a határon túli, magyarok lakta régiók 

egymás közötti kapcsolatainak erősítése, a külhoni magyar írószervezetek, közművelődési 

intézmények, egyesületek programjainak bővítése. 

  

Tusványos – Németh Zsolt: a rendezvény sajátos keveréke a szabadegyetemnek 
és a fesztiválnak 
2017. július 16. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

A 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) sajátos keveréke a 

fesztiválnak és a szabadegyetemnek – mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes 

elnöke az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában. Németh Zsolt úgy fogalmazott, 

Tusványos “a legkomolyabb fesztivál és a leglazább szabadegyetem a Kárpát-medencében”. 

Mint mondta, a rendezvénnyel kapcsolatban magasak az elvárások, több tízezer vendéget 

várnak. Számos miniszter és Orbán Viktor miniszterelnök is elmegy majd el a rendezvényre, 

de a szellemi, gazdasági, társadalmi élet meghatározó szereplői, határon túli vezetők, 

pártelnökök, nemzetközi meghívottak is ellátogatnak Tusnádfürdőre – tette hozzá. 

 

A „kényes témákkal” is szembesítik majd Székelyföldön Klaus Johannis államfőt 
2017. július 14. – maszol.ro 

Nem akarják kerülni a kényes témákat a székelyföldi önkormányzati vezetők az államfővel 

tervezett keddi, csíkszeredai találkozón. A Maszol által kérdezett Kovászna és a Hargita 

megyei elöljárók elmondták, hogy melyek azok a magyar közösséget foglalkoztató 

legfontosabb problémák, amelyeket mindenképp felvetnek Klaus Johannisnak. 

 
Biró: mondjanak le a Maros megyei tanfelügyelőség vezetői! 
2017. július 14. – Krónika 

Lemondásra szólította fel Ioan Macarie Maros megyei főtanfelügyelőt és Illés Ildikó 

főtanfelügyelő-helyettest Biró Zsolt. A Magyar Polgári Párt (MPP) országos elnöke a volt 

oktatási miniszter álláspontjára hivatkozva azt állítja: egyértelmű, hogy a tanfelügyelőség 

diszkriminálja a magyar diákokat. A parlamenti képviselő korábban levelet küldött az 

oktatási tárca vezetőjének, melyben arra hívta fel a miniszter figyelmét, hogy a 

tanfelügyelőség idén sem gondoskodott arról, hogy minden nyolcadikos magyar gyermek 

anyanyelvén tanulhasson tovább. Ezzel szemben a román gyermekek részére több helyet 

irányoztak elő, mint ahányra szükségük lenne. Pavel Năstase leköszönt miniszter 

válaszlevelében azt írta, nem az oktatási tárcán, hanem a Maros megyei tanfelügyelőségen 

múlott, hogy a magyar diákok hátrányba kerültek. 
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Harmadjára lett magyar állampolgár a Temesváron élő Zalutchi Margit 
2017. július 14. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ünnepélyes, kihelyezett eskütétel keretében lett harmadjára is magyar állampolgár a 99 éves, 

kárászteleki születésű Zalutchi Margit. Magyarország kolozsvári főkonzulátusának pénteki 

tájékoztatása szerint idős korára való tekintettel Margit néni temesvári otthonában vette át 

Csulák Péter konzultól a honosítási okiratot.  

 

Tüntetést szervez az autópályáért a Néppárt 
2017. július 14. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szeptember 9-től tiltakozást szervez az erdélyi 

autópályáért - jelentette be pénteken Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei 

szervezetének elnöke. „Tiltakozunk, mert az észak-erdélyi autópálya munkálatait ismét 

felfüggesztették, most azért, mert áthalad egy Natura 2000-es területen Almásfegyvernek 

(Fegernic) közelében” - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az EMNP politikusa. 

Elmondta, az ügynek az ad aktualitást, hogy a magyar fél éppen ezen a héten jelentette be, 

hogy elkezdték a Berettyóújfalut a határral összekötő autópálya építését. 

 

Először szerveznek magyar napokat Segesváron 
2017. július 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Első alkalommal szervezik meg a hétvégén a Segesvári Magyar Napok elnevezésű kulturális 

rendezvénysorozatot a Homo Novus Egyesület kezdeményezésére. Mérföldkőnek tartják a 

háromnapos ünnepet. Pénteken kezdődik és vasárnapig tart a helyi Homo Novus Egyesület 

által első alkalommal megszervezett Segesvári Magyar Napok, amelyet „Magyar hangulat! 

Magyar kultúra! Magyar ízek! Jelen vagyunk!” mottóval hirdettek meg. 

 

Minta: fogadják székely zászlókkal Johannist! 
2017. július 14. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Arra kérte a székelyeket a Minta, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ifjúsági szervezete, 

hogy Klaus Johannis elnök keddre tervezett székelyföldi látogatására tűzzék ki házaikra a 

székely zászlót. Az MTI-hez eljuttatott felhívás szerint ezzel a gesztussal egyfelől a székely 

vendégszeretetről üzenhetnének az államfőnek, másfelől pedig azt mutathatnák meg, hogy 

Székelyföld igenis létezik, a székelyek autonóm közösségként a szülőföldjükön akarnak jövőt 

építeni maguknak. A felhívás német nyelven üzeni az erdélyi szász Klaus Johannis elnöknek, 

hogy „Isten hozta Székelyföldre”. 

 

Az RMDSZ elnöke Sorosról: egyetlen ember nem képes rendszereket 
megdönteni 
2017. július 14. – maszol.ro, transindex.ro 

Nem hiszi Kelemen Hunor, hogy egyetlen ember képes lenne rendszereket megdönteni és 

globális problémákat okozni, ahogyan azt sokan Soros Györgyről állítják. Erről az RMDSZ 

elnöke csütörtökön nyilatkozott a RFI-nek. A politikust annak kapcsán kérdezték, hogy Liviu 

E
rd

é
ly

  

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/harmadjara-lett-magyar-allampolgar-a-temesvaron-elo-zalutchi-margit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tuntetest-szervez-az-autopalyaert-a-neppart
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/eloszor-szerveznek-magyar-napokat-segesvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/minta-fogadjak-szekely-zaszlokkal-johannist
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/83341-az-rmdsz-elnoke-sorosrol-egyetlen-ember-nem-kepes-rendszereket-megdonteni
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Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke több alkalommal bírálta az általa „gonosz 

személyiségnek” tartott üzletembert. Soros Györgyről többek között azt is állította, hogy az 

ellene indított sajtótámadások hátterében áll. 

 

A medveproblémára keresték a megoldást Csíkszeredában 
2017. július 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Biodiverzitás, környezetvédelem, vadászat: együtt vagy külön? címmel, a medvék 

túlszaporodásával kapcsolatban tartottak pénteken workshopot Hargita Megye Tanácsa 

szervezésében, a csíkszeredai megyeházán. A szakértők előadásai után vita is kibontakozott a 

különböző álláspontokat képviselő felek között. A tanácskozást eredményesnek ítélték meg. 

 

Nem csak szórványban épülhetnek új óvodák a magyar ajkú kicsik számára 
2017. július 14. – szekelyhon.ro 

A magyar kormány 17 milliárd forintos forrásból Kárpát-medencei óvodaépítési és fejlesztési 

programot indított, ebből 2,9 milliárd forintot az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) 

fektethet óvodafejlesztésbe, illetve építésbe. Olyan tömbmagyar települések is kaphatnak új 

óvodát, mint például Backamadaras. 

 

A tusványosi gondolatiság megtartóereje 
2017. július 15. – Csinta Samu – Erdély Ma, Háromszék 

Tusványos egyik alapítója, Németh Zsolt minden évben kellemes izgalommal várja a 

szabadegyetem és diáktábor közeledtét. A politikussal kockázatokról és elvárásokról, 

valamint az RMDSZ-nek a magyar–magyar párbeszéd világába való visszatérési kísérletéről 

egyaránt beszélgettek. 

 

A délutáni foglalkoztatásban rejlő lehetőségek 
2017. július 15. – Nyugati Jelen 

Király András leköszönt oktatási államtitkárral dióhéjban megpróbálják összefoglalni az 

Oktatási és Nevelési Minisztériumban eltöltött közel nyolc évet, illetve az Arad megyei 

anyanyelvű oktatásnak a jelenét, a jövőbeli kilátásait teszik mérlegre. 

 

A magyar gyerekeknek szóló új román tankönyv szerzőjével beszélgettek 
2017. július 15. – szekelyhon.ro 

Megjelent Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő ötödik osztályos gyereknek szóló 

román nyelv és irodalom tankönyve. A kiadvány úttörő, hiszen a magyar anyanyelvű 

gyereknek szól, akiknek az ősztől érvénybe lépő új kerettanterv szerint már nem anyanyelvi 

szinten kell tanulniuk a román nyelvet. 

 

Nagyváradon is bemutatná a teljessé vált Seuso-kincset az EMNP 
2017. július 15. – Krónika 
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https://kronika.ro/kultura/nagyvaradon-is-bemutatna-a-teljesse-valt-seuso-kincset-az-emnp
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A nagyváradi várban is kiállítaná a Seuso-kincs néven ismert, késő római ezüstkészletet az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete. Csomortányi István, a politikai 

alakulat Bihar megyei elnöke pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy ez ügyben már 

meg is kereste a magyar kormány illetékes intézményeit. 

 

Visszacsalogatná a kivándorolt románokat a kormány 
2017. július 16. – Krónika, transindex.ro 

Komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a külföldre vándorolt románok jelentős része 

hazatérjen Romániába, nyilatkozta szombaton Andreea Păstîrnac, a külhoni románokért 

felelős miniszter. Fontos, hogy az elvándorolt emberek vagy a második, harmadik generációs 

kivándorlók közül sokan visszatérjenek Romániába.Tíz napja indítottuk el a Start-up 

Diaszpóra programot, amely egy 76 millió eurós program. És reméljük, hogy a távol élők 

közül egyre többen fogják úgy gondolni, hogy Románia befektetési lehetőségekkel is 

rendelkezik” - nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek a miniszter, aki Sulinán vett részt az 

ARC kormányzati programon. 

 

Helyszíneken jártunk: melyik hétvégi román-magyar határátkelő állandósul? 
2017. július 16. – maszol.ro 

A megnyitás óta eltelt négy és fél hónapban közel 31 ezren használták a román–magyar 

határon megnyitott tíz ideiglenes határátkelőt. A helybéliek hétvégenként előszeretettel 

közlekednek ezeken, de még mindig nem tudják, melyeket állandósítják. Ezért megkérdezték 

az illetékeseket. 

 

Kulcsár-Terza kész egyedül is beterjeszteni az autonómia-statútumot 
2017. július 16. – Krónika 

Cáfolja Kulcsár-Terza József, hogy a Sepsiszéki Székely Tanács tisztújításán őszig kapott 

haladékot az autonómiatervezet benyújtására. A Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei 

elnöke közölte, a sajtóból értesült az állítólagos számonkérésről, illetve arról, hogy a tanácstól 

őszig kapott újabb haladékot a statútum benyújtására. „Ez valótlanság, ilyen beszélgetésre 

nem került sor, és vita sem volt. A tisztújításon valóban felszólaltam, és kifejtettem a 

véleményemet, miszerint minél előbb be kell nyújtani a tervezetet, konszenzusra kell jutni a 

kérdésben, de ezt önként tettem” – szögezte le a politikus. Kulcsár-Terza ugyanakkor 

emlékeztetett: az SZNT nem támogatta, hogy a Magyar Polgári Párt (MPP) két politikusa az 

RMDSZ színeiben indult a tavalyi parlamenti választásokon. A kampányban ugyan Gazda 

Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke kiállt mellette, de hangsúlyozta, hogy ezt 

magánemberként teszi. 

 

Johannis segítségét kéri a néppárt autonómiaügyben 
2017. július 16. – Krónika, transindex.ro 

Az autonómiáról folytatott őszinte párbeszéd kezdeményezésére és moderálására kéri Klaus 

Johannis államfőt Szilágyi Zsolt EMNP-elnök. Szilágyi levelébe leszögezi: a föderális 

Románia sokkal hatékonyabb lenne. A néppárt elnöke nyugat-európai példákkal érvel 

E
rd

é
ly

  

https://kronika.ro/belfold/visszacsalogatna-a-kivandorolt-romanokat-a-kormany
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/83400-helyszineken-jartunk-melyik-hetvegi-roman-magyar-hataratkel-allandosul
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulcsar-terza-kesz-egyedul-is-beterjeszteni-az-autonomia-statutumot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-segitseget-keri-a-neppart-autonomiaugyben
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amellett, hogy HIRDETÉS az autonómia stabilitást, jólétet, a különböző nemzeti közösségek, 

valamint a többség és kisebbség közti egyetértést eredményez”. Mint kifejti: olyan 

modellekről van szó, amelyek több száz éves hagyományra tekintenek vissza a térségben. 

 

Tarthatatlanná vált a helyzet a fürdővárosban és környékén a bejáró 
anyamedvék miatt 
2017. július 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismeretlen tettesek megrongálták a Tusnádfürdőhöz közeli erdőben egy természetfotós által 

kialakított medvelest. Állítólag sokan nem nézik jó szemmel a létesítmény működtetését, 

amely azonban a működtetők szerint épphogy a környék jó hírét terjeszti. 

 

Kassa megyében a Most-Híd indít megyeelnök-jelöltet, az MKP még nem 
döntött 
2017. július 14. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd csütörtökön bejelentette, hogy Nagyszombat megye után – ahol Rigó Konrád 

kulturális államtitkárt jelöli – Kassa megyében is saját megyeelnök-jelöltet állít Pataky 

Károly, Királyhelmec jelenlegi polgármestere személyében. A Magyar Közösség Pártja eddig 

még nem határozott ebben a kérdésben, várhatóan a jövő héten születik meg a döntés. Az 

MKP-t meglepte a bejelentés, mert a két párt pénteki határidőt szabott meg a támogatásról 

szóló állásfoglalásra. 

 

Nem ismétlődött meg a múlt: vegyespárti újságíró kerül a Kisebbségi Kulturális 
Alap élére 
2017. július 14. – Körkép 

Öt évvel ezelőtt, 2012 júniusában  meglepetés erejével hatott, hogy az egyszínű Fico kormány 

az akkor még ellenzéki oldalon álló Most-Híd elnökségi tagját, A. Nagy Lászlót nevezte ki a 

szlovák kormány kisebbségi biztosának. Robert Fico akkor azt nyilatkozta, hogy a kabinetnek 

fontos a nemzetiségi kérdés, ezért adják a volt miniszterelnök-helyettes jogköreit a Most- Híd 

által kiválasztott kormánybiztosnak. Ismerve az előzményeket, a felvidéki magyar-magyar 

pártviszályt, a vegyespárt hatalomkapzsiságát, most senki sem várt újabb kegyet a kormány 

részéről, valami olyasmit, hogy teljesen pártatlan jelölt, esetleg a magyar párt, az MKP jelöltje 

tölthesse be az Alap élén az igazgató tisztséget. De most már Fico nincs abban a helyzetben, 

hogy egyedül dönthessen, befolyásolják őt koalíciós partnerei, ebben az esetben Bugár Béla, a 

vegyespárt elnöke. Nem is történt csoda: Molnár Norbertet, a Most-Híd napilapjának, az Új 

Szónak a főszerkesztő-helyettesét (aki előtte 11 évig főszerkesztette az újságot), a szlovák 

kormány kisebbségi kormánybiztosát nevezik ki pályázati úton erre a tisztségre. 

 

Mi lesz a Kisebbségi Kulturális Alap igazi szerepe? 
2017. július 17. – Felvidék Ma 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170713143405/Kassa-megyeben-a-Most-Hid-indit-megyeelnok-jeloltet-az-MKP-meg-nem-dontott.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170713143405/Kassa-megyeben-a-Most-Hid-indit-megyeelnok-jeloltet-az-MKP-meg-nem-dontott.html
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/07/14/nem-ismetlodott-meg-a-mult-vegyesparti-ujsagiro-kerul-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-elere
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/07/14/nem-ismetlodott-meg-a-mult-vegyesparti-ujsagiro-kerul-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-elere
http://felvidek.ma/2017/07/mi-lesz-a-kisebbsegi-kulturalis-alap-igazi-szerepe/
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A kulturális támogatások körül kialakult helyzet volt a téma Gombaszögi Nyári Tábor 

kerekasztalánál. Finta Márk újságíró beszélgetőtársai Rigó Konrád kulturális államtitkár, Őry 

Péter, az MKP alelnöke, Vasik János, a Pátria rádió munkatársa és Tokár Géza újságíró, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője voltak. 

 

Befejeződött a Pedagógusszövetség XXVI. Jókai Mór Nyári Egyeteme 
2017. július 15. – hirek.sk 

Július 14-én ért véget a Tiszti Pavilon amfiteátrumában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége által rendezett XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetem kiértékeléssel egybekötött 

záróünnepsége. A pedagógusok ötnapos összmagyar szakmai továbbképzésén idén első 

alkalommal hiánytalanul képviseltette magát valamennyi Kárpát-medencei 

pedagógusközösség. Megvalósulását a magyar kormány és a komáromi önkormányzat 

támogatta. 

 

Parázs vita a szlovákiai magyar sajtóról 
2017. július 15. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Indulatoktól sem mentes vitát hozott az Új Szó főszerkesztője, Szalay Zoltán és a hirek.sk 

portált vezető Molnár Judit beszélgetése a Gombaszögi Nyári Táborban. Molnár Judit 

hangsúlyozta, szerinte létezik kisebbségi újságírás, amelynek elsődleges feladata, hogy 

közösséget formáljon. Ezért, bár ellenőrző feladata is van a kisebbségi sajtónak, néha 

cizelláltabb megfogalmazást kell választania. „Ha egy iskoláról kijelentjük, hogy rossz, az azt 

eredményezheti, hogy ott esetleg nem a magyar iskolába adják a szülők a gyereküket” – 

magyarázta Molnár Judit. Szalay számára fontos, hogy az Új Szó minden szlovákiai magyar 

napilapja lehessen, ezért is szeretne teret adni különféle nézőpontoknak. „A szlovákiai 

magyar közösség a kapacitásai okán nem képes arra, hogy két nyomtatott napilapot is 

fenntartson egészséges finanszírozás mellett” – fogalmazott Szalay, hozzátéve, hogy a nem 

egészséges finanszírozás, a tőkeinjekciók alaposan veszélyeztetnék a függetlenséget. 

 

Kövér László a Körképnek: Az emberek többsége mögöttünk van 
2017. július 15. – Körkép 

Az interjúban többek között a beszélgetés helyszínét adó Martosi Szabadegyetemről, a 

nemzeti konzultáció tétjéről, Brüsszel és Budapest viszonyáról, az ország keleti és a déli 

nyitásáról, valamint a „renitens” országok együttműködéséről, a V4-ekről és azon belül 

Magyarország céljairól kérdezte a portál Kövér Lászlót. Martos kapcsán elmondta: „A Martosi 

Szabadegyedem azoknak a gyülekező helye a Felvidéken, akik a nemzeti összetartozásban, 

együttműködésben gondolkodnak. Az elején egy kedves, kedélyes „kézműves” tábornak tűnt, 

mostanra pedig már az új és területileg is kiterjedtebb helyszín és a táborlakók növekvő 

száma is jelzi, hogy egyre nő a rendezvény ismertsége és súlya. Ez egy jó kezdeményezés, s 

örülök, hogy itt lehetek. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170714234116/Befejezodott-a-Pedagogusszovetseg-XXVI-Jokai-Mor-Nyari-Egyeteme.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/15/parazs-vita-a-szlovakiai-magyar-sajtorol
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/07/15/kover-laszlo-a-korkepnek-az-emberek-tobbsege-mogottunk-van
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Lehetőség a könyvtárnak 
2017. július 15. – Magyar Szó 

Pénteken délelőtt a Kishegyesi Könyvtár épületében Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke és Szűgyi István, a kishegyesi községi képviselő-testület elnöke aláírták a Kishegyesi 

Könyvtár alapítói jogainak részbeni átruházásáról szóló szerződést. Ennek értelmében az 

MNT ezentúl a könyvtár társalapítója. Az aláírási ünnepségen jelen volt Kerekes Zoltán, 

Kishegyes község alpolgármestere, Mohácsi Zoltán, a kishegyesi helyi közösség tanácsának 

elnöke és Linka B. Gabriella, az MNT tagja. 

 

A hegyesi csatára emlékeztek a helyiek 
2017. július 15. – Pannon RTV 

A hegyesi csata 168. évfordulójára emlékeztek tegnap este a kishegyesi Nyugati temetőben. 

Elhelyezték a kegyelet virágait a csatában elesett katonák tiszteletére emelt emlékműnél. Az 

1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc utolsó győztes csatáját Kishegyesnél a 

magyar honvédek ’49. július 14-én vívták meg a túlerőben levő Jellašić bán hadseregével 

szemben. 

 

Emlékművet állítottak Haug Antal plébánosnak Csonoplyán 
2017. július 15. – Pannon RTV, Vajma.info 

Emlékművet állítottak az ártatlanul elítélt majd kivégzett egykori plébános, Haug Antal 

tiszteletére Csonoplyán. Az emlékhelyet a helyi Mindenszentek Római Katolikus Templom, a 

szegedi székhelyű Délvidék Kutató Központ kezdeményezésére és segítségével emelték a 

templomkertben. 

 

Vajdasági úszók a budapesti vb-n 
2017. július 15. – Pannon RTV 

Vajdasági úszók is megmérettetik magukat a budapesti vizes világbajnokságon. Szabó 

Szebasztián és Szilágyi Csaba a szerb válogatott színeiben ugranak majd a vízbe. A két 

vajdasági magyar úszó azt reméli, hogy a közönség hazaiként örül majd a sikereiknek. 

 

Helyi közösségi választások Újvidéken 
2017. július 16. – Pannon RTV 

Helyi közösségi választásokat tartanak ma Újvidéken, 25 helyen. A polgárok többek között 

Veterniken, Futakon, Kamancon és Péterváradon választhatják meg a tanácsok és a 

bizottságok tagjait. 

 

Topolya polgármestere fogadta a helyi Vuk-diplomásokat 
2017. július 16. – Pannon RTV 

Összesen 49 tanuló kapott Vuk-diplomát idén a topolyai község területén működő oktatási 

intézményekben. Az általános iskolákban 23 magyar, valamint 15 szerb nyelven tanuló 

nyolcadikos lett Vuk-díjas. Emellett a Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3419/vajdasag_kishegyes/168100/Lehet%C5%91s%C3%A9g-a-k%C3%B6nyvt%C3%A1rnak.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=344124
http://pannonrtv.com/web2/?p=344308
http://pannonrtv.com/web2/?p=344133
http://pannonrtv.com/web2/?p=344414
http://pannonrtv.com/web2/?p=344147
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a Sinkovics József Műszaki Iskola, a Mezőgazdasági Iskola és a topolyai Alapfokú Zeneiskola 

növendékei közül is többen végig színkitűnő eredményt értek el. 

  

Kárpátalja magyarsága a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájára 
emlékezett Tiszaújlakon 
2017. július 16. – MTI, Webrádió, Kárpátalja 

Tiszaújlak, 2017. július 16., vasárnap (MTI) - Kárpátalja magyarsága a Rákóczi-szabadságharc 

első győztes csatájának 314. évfordulójáról emlékezett meg a hagyományos Turul-ünnepség 

keretében vasárnap a határ menti Tiszaújlakon, az egykori ütközet helyén emelt 

turulmadaras emlékműnél. A kárpátaljai magyarság legnagyobb tömegrendezvényének 

számító ünnepségen mondott beszédében Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az anyaországnak segítenie kell a kárpátaljai magyarok 

boldogulását, szülőföldön történő megmaradását, hiszen a kárpátaljai magyarság 

boldogulása, jobb léte garanciája és jele a mindenkori összmagyarság megmaradásának és 

jólétének. Utalva a 150 ezres kárpátaljai magyarságra kiemelte, "számunkra százötvenezer 

indoka van Ukrajna boldogulásának, jobb létének".  

  

Őseink hajléka a mi hajlékunk – véget ért a XXII. jurtatábor 
2017. július 15. – karpatalja.ma 

Immáron 22-dik alkalommal rendezték meg idén július 10–14. között a Mikes Kelemen 

Hagyományőrző Alkotótábort, ismertebb nevén a Jurtatábort a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség támogatásával. A 22 év alatt olyan népszerűvé vált a tábor a gyerekek és 

a fiatalok körében, hogy ebben az évben idejekorán lezárták a jelentkezést a túljelentkezés 

miatt. Ezúttal is több mint ötven kárpátaljai, túlnyomórészt magyar nemzetiségű iskolás 

táborozott Karácsfalván, a görög katolikus líceum területén. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. július 14.  

  

Tusványos, a biztos pont címmel szervezik meg a 28. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemet és Diáktábort 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/karpatalja_magyarsaga_a_rakoczi-szabadsagharc_elso_gyoztes_csatajara_emlekezett_tiszaujlakon
http://webradio.hu/hirek/kulfold/karpatalja_magyarsaga_a_rakoczi-szabadsagharc_elso_gyoztes_csatajara_emlekezett_tiszaujlakon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/oseink-hajleka-a-mi-hajlekunk-veget-ert-a-xxii-jurtatabor/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-14_18:30:00&ch=mr1
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Tusványos, a biztos pont - címmel szervezik július 18- 23-a  között a 28. Bálványosi Nyári 

Szabadagyetem és Diáktábort a székelyföldi Tusnádfürdőn. A rendezvényen anyaországi, 

erdélyi , román, lengyel, albán, szlovák és osztrák politikusok is részt vesznek.  A ma délelőtti 

sajtótájékoztatón járt a Határok nélkül riportere. Interjú Tárnok Máriával, a Kisebbségekért-

Pro Minoritate Alapítvány elnökével, Toró T. Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető 

elnökével és Németh Zsolttal, a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettesével, a 

szabadegyetem alapítójával. 

 

Marek Madaric szlovák kulturális miniszter átadta megbízólevelét a Kisebbségi 

Kulturális Alap igazgatójának, Molnár Norbertnek 

Marek Madaric szlovák kulturális miniszter átadta megbízólevelét a Kisebbségi Kulturális 

Alap igazgatójának, Molnár Norbertnek. Jövőre már a 8 millió eurós keretösszeggel 

létrehozott alap finanszírozza a 13 nemzeti kisebbség kulturális életét Szlovákiában. Az összeg 

felére a számbelileg legnagyobb, magyar közösség jogosult.  

  

A vajdasági magyar fiatalok kivándorlásáról, hazatérési, illetve otthoni 

megélhetési lehetőségeikről tartott tanácskozást az MNT 

A vajdasági magyar fiatalok kivándorlásáról, hazatérési, illetve otthoni megélhetési 

lehetőségeikről tartott tegnap tanácskozást a Magyar Nemzeti Tanács. Szociológusok és 

közgazdászok ismertették kutatásaik eredményét, illetve az ifjúsági szervezetek vezetői 

mondták el saját meglátásaikat. 

 

Hétfő óta tart az Apáczai Akadémia Újvidéken 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének a szervezésében hétfő óta tart Apáczai 

Akadémia, Újvidéken. A továbbképzés négy szekciójáról az egyik szervezőt Ternovácz István 

kérdezte. 

 

Első alkalommal rendeznek Magyar Napokat Segesváron 

Első alkalommal rendeznek Magyar Napokat Segesváron, ahol a magyarság részaránya alig 

éri el a 20%-ot. A ma este kezdődő 3 napos rendezvény szervezője a segesvári Homo Novus 

Egyesület. A helyi és a környékbeli  szórvány-magyar közösségek életében  mérföldkőnek 

számít ez az esemény - mondja Szakács László főszervező. 

 

A temesvári római katolikus püspökség Marienheim központjában tartotta 

tánctáborát a nagyszentmiklósi Kék ibolya csoport 
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Csütörtöktől vasárnapig a temesvári római katolikus püspökség Marienheim központjában 

tartotta tánctáborát a nagyszentmiklósi Kék ibolya csoport. Bartók Béla és Lepus Enikő 

vezetésével, szegedi oktatók segítségével zajlott a tábor, amelyen a gyerekek dél-alföldi táncot 

tanultak. De a csapatépítés szempontjából is fontos a tábor, hiszen Nagyszentmiklóson öt éve 

megszűnt a magyar felső tagozat, és a tánccsoport tagjainak döntő többsége román iskolába 

jár, a családon kívül a magyar tánc az egyetlen kapocs számukra a magyar nyelvvel és 

kultúrával.  

  

Még mindig napirenden a medvekérdés Székelyföldön 

Még mindig napirenden a medvekérdés Székelyföldön, hiszen a miniszteri intézkedést 

közvitára bocsátották, életbe lépése pedig a Román Akadémiai Bizottság éleményezézésétől 

függ. A Hargita megyeiek átfogó rendezést sürgetnek.  

  

Határok nélkül 

2017. július 15. – Kossuth Rádió 

  

Majláthfalván a múlt héten rendezték meg a 8. kézműves tábort 

A Bánság és Partium határán, de még Arad megyéhez tartozó határ menti településen, 

Majláthfalván a múlt héten rendezték meg a 8. kézműves tábort. Több mint félszáz helybéli, 

vagy a faluban nyaraló gyerek sajátíthatta el a fafaragás, a bútorfestés és agyagozás alapjait. A 

székelyföldi oktatóktól megtanulhatták a népi motívumok jelentéseit, ismerkedhettek az 

autentikus néptánccal, népzenével. A szervezők szerint - az alföldi és székelyföldi 

közreműködéssel megvalósult - táborban egész életre szóló élménnyel gazdagodtak a 

gyerekek, akikben a magyarságtudatot is sikerült erősíteni.  

 

Június utolsó hetében tartották meg Horgoson Délvidék egyik legnagyobb 

néptánc- és népzenei táborát 

Június utolsó hetében tartották meg Horgoson Délvidék egyik legnagyobb néptánc- és 

népzenei táborát, amelyen mintegy 200-an vettek rész, nemcsak a Vajdaságból, hanem az 

anyaországból is. A szervező most is a szabadkai Talentum Tehetséggondozó Művészeti 

Egyesület és a Juhász zenekar volt. Elsőként Brezovszki Roland szervezőt, a Talentum 

vezetőjét hallják. 

 

Beszélgetés a Kátai-család három tagjával 

A mondás szerint: ,,Minden rosszban van valami jó!" A kishegyesi Kátai-tanya úgy vált a 

Vajdaság egyik kulturális központjává, hogy a kilencvenes években, a délszláv  háború idején 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-15_18:30:00&ch=mr1
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Kátai Géza és a barátai nem vihették gyermekeiket a tengerre nyaralni. Így a közeli Krivaja 

patak völgyében szerveztek egy sátortábort. Ez a gazdag programoknak köszönhetően olyan 

jól sikerült, hogy utána évről évre egyre többen érkeztek oda a térségből, majd távolabbi 

vidékekről is. A Kátai-tanya ma már fogalom a Kárpát-medencében.  A Kátai-család három 

tagjával beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

 

Különleges gyökérszobrokból nyílt kiállítás a partiumi Székelyhídon 

Különleges gyökérszobrokból nyílt kiállítás a partiumi Székelyhídon. A jelenleg 

Magyarországon élő Fazakas Sándor alkotásai különböző természetrajzi, mitológiai, 

történelmi és társadalmi témákat dolgoznak fel. Iskolai tanulmányait Székelyhídon végezte a 

művész, aki fontosnak tartja a kapcsolattartást szülőföldjével. Ezt bizonyítja a mostani 

kiállítás és az is, hogy egy Szent László szobrot ajándékozott Székelyhíd városnak.   

 

Már az 50-es évek elejétől búcsújáró hely volt a Debrőd közelében fekvő Szent 

László tisztás 

A Partiumból menjünk el a Felvidékre, ahol már az 50-es évek elejétől búcsújáró hely volt a 

Debrőd közelében fekvő Szent László tisztás, amelyhez számos legenda fűződik.  Az erdő 

sűrűjében, a falutól 3 km-re lévő tisztáson a 13. században épült az a  templom, 

amelynek  romjai helyén 10 évvel ezelőtt Növénytemplomot emeltek.  

 

 

Határok nélkül 

2017. július 16. 

  

Véget ért a Gombaszögi Nyári Tábor 

Véget ért a Gombaszögi nyári diáktábor, a felvidék, de a Kárpát-medence legnagyobb 

tradicióval bíró rendezvénye. A gombaszögi tábor  méz- és virágporkóstolóját Majoros Jácint 

tartotta, aki bár fiatal vállalkozó, de nagyon tapasztalt gömöri méhész. Vele beszélgetett a 

Határok nélkül riportere. 

  

Rendhagyó monográfia jelent meg Partium egyik szórványtelepüléséről 

Rendhagyó monográfia jelent meg Partium egyik szórványtelepüléséről, a Nagyváradtól 

mindössze néhány kilométerre fekvő Élesd városkájáról. A szerzők hangsúlyt fektettek a 

településhez kötődő történetekre, legendákra, és a helyi szokásokra is. Élesden a magyar 

lakosság számaránya az utóbbi 50 évben drasztikusan csökkent, mára az összlakosság 

mindössze 15%-a magyar ajkú.  
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Látogatás a frissen felújított Ráday Pál kriptájának ünnepélyes átadásán a 

losonci temetőben 

A felvidéki Losonc népesebb város, mint a partiumi élesd, de a 20. századi népességalakulás 

kisértetiesen azonos. 50 évvel ezelőtt  Losonc is többségében magyarok lakta város, volt, ma 

csak 15 %-a magyar a lakosságnak. Tarnócz László kollégánk a hétvégén a frissen felújított 

Ráday Pál  kriptájának ünnepélyes átadásán volt a losonci temetőben. II. Rákóczi Ferenc 

titkárának végső nyughelyét a magyar kormány, a Dunamelléki Református Egyházkerület és 

Losonc város önkormányzata támogatásával újították fel. A reformáció emlékévének felvidéki 

fő eseményét a reformáció 500. és Ráday Pál születésének 340. évfordulóján szervezték. 

 

A Heti Új Szó Baráti Köre 2001-ben alakult 

A Heti Új Szó Baráti Köre 2001-ben alakult, elsősorban vállalkozókból, a temesvári magyar 

hetilap megjelenésének támogatására. Azóta a tagság több százasra bővült  - közöttük, a 

helyiek mellett szép számmal vannak anyaországi támogatók is  -  évente egyszer, változó 

helyszíneken találkoznak, ahol megismerkednek a vendéglátó településsel, az ottani magyar 

közösség hagyományaival, kultúrájával. 2008 óta az első temesvár magyar lap 

főszerkesztőjéről, Pesty Frigyesről elnevezett díjat is átadnak. Az idén a Temesvár melletti 

egykori telepes község, Újszentes volt a baráti köri találkozó helyszíne.  

 

Beszélgetés az Aracs folyóirat főszerkesztőjével 

Aracs a Bánság szerbiai részén, a Törökbecse és Basahíd közötti határban álló monumentális 

romtemplom.  Nevét viseli a negyedévente megjelenő folyóirat, melynek főszerkesztőjével 

beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

  

Kárpát Expressz 

2017. július 16. – M1 

  

Aklihegyi cseresznyefesztivál 

A megkövült tengerként hullámzó Avas hegyvonulatában csodálatos természeti környezetben 

fekszik Aklihegy, Kárpátalja egyetlen magyarlakta szórvány, hegyi települése. Itt rendezték 

meg a cseresznyefesztivált. 

 

A Martfeszten járt a Kárpát Expressz stábja 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-07-16-i-adas-7/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 17. 
15 

Vár egy új világ – ez volt a mottója az ideje, 5. Alkalommal megrendezett Martfesztnek. A 

fesztivál évről évre nagyob népszerűségnek örvend. A rendezvény kiemelt célja, hogy a 

fiatalok – a buli mellett – aktuális közéleti témákkal is megismerkedjenek. 

  

Látogatás Lendván 

A festői szépségű Muravidék központjában, Lendván járunk. A város lakóinak majdnem fele 

még mindig magyar, akik hűen őrzik kultúrájukat, magyarságukat. A települseén 

megrendezett Járd ki lábam járd ki most nevű bentlakásos tábor immár kilencedik alkalomal 

várta a fiatalokat. 

  

A kaszáló kalála hagyományát elevenítették fel Felsőháromszék testvérfalui 

A kézdialmási és a lemhényi férfiak Cserei Lázár kaszálójába vonulnak, ahol dűson suhog a 

fű. Felsőháromszék testvérfalui fölött járunk, Székelyföld keleti határán, ahol néhány család a 

régen hagyományos kaszáló kalákát eleveníti fel.  

 

 

Térkép 

2017. július 15. - Duna World 

 

A strandon, a vízparton néha jól esne egy-egy kedvenc költőnk művét olvasni, de sokan féltik 

kivinni a könyveket. De mint mindenre, erre is van megoldás. Néhány napja, Arany János 

születésének 200. évfordulója kapcsán útnak is indítottak a költő életművét bemutató Arany 

200 autóbusz tárlatot, amelynek egyik állomása a felvidéki Gombaszögi Nyári Tábor volt.  

 

Néha hónapokig, akár évekig halogatunk egy-egy döntés vagy elhatározás megvalósítását, 

pedig ahogy a következő Szatmárnémeti történetből is kiderül olykor bátran kell nagyot lépni. 

A lendület és az elszántság pedig átragad a körülöttünk élőkre is és el lehet érni az 

elérhetetlennek tűnő dolgokat is. Szatmárnémetiben egy olyan közösségi ház jött létre, ahol 

összegyűlhet a helyi magyarság, ahol népi mesterségeket is tanulhatnak, de ahol kulturális 

programokat is szervezhetnek, azóta már eltelt két év, nézzük a folytatást. 

 

A Kárpát-medencei magyar anyanyelvű hallgatók számára idén is megrendezték a nyári 

egyetemet az ELTE-n. A korábbi négy: jogtudományi, humán-tudományi, 

természettudományi és informatikai szekció mellett három új kurzussal gazdagodott a nyári 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-07-15-i-adas/
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egyetem programja. A hét szekció lehetőséget kíván teremteni arra, hogy Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja, Délvidék, valamint a diaszpóra magyar ajkú hallgatói anyanyelvükön képezhessék 

tovább magukat szaktárgyuk egy-egy speciális területén. 

 

Életre szóló élményekkel tért haza a szentegyházi Gyermekfilharmónia a két hetes kanadai 

körútjáról. A székelyföldi gyermekkórus Erdélyt és Magyarországot, de egész Kelet-Európát 

képviselte a 150. születésnapját ünneplő Kanadában. A magyar, angol, francia és román 

dalokat is éneklő erdélyi kórus osztatlan sikert aratott. 

 

Öt kontinens 

2017. július 15. - Duna World 

 

A magyar nemzeti öntudat ápolását a közösségeken keresztül lehet a leghatékonyabban 

megvalósítani - vallja a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége. Folyamatosan azon 

dolgoznak, hogy segítsék a kanadai diaszpórában élő magyarság identitásának megőrzését, 

kultúrájának, történelmének és népi hagyományainak ápolását. Ebben a munkában Vaski 

Gábornak is jelentős szerepe van. 

 

Két éve működik Portugáliában a Magyar Egyesület, amelynek célja, az emigrációban 

kényszerültek, valamint az újonnan kiérkező magyar családokat közelebb hozni 

egymáshoz.  Az előbbieket megismertetni a modern Magyarországgal, az utóbbiakat pedig a 

magyar kultúrkörben tartani. Ezen kívül további céljuk hidat képezni Portugália és 

Magyarország között. 

 

A fehér ember - az első '56-os emlékmű, a Keszthelyen felállított gipsz szobrot egy ma már Új-

Mexikóban élő férfiról, Oravecz Istvánról mintázták. Az alkotás történetéből film is készült, az 

Akik holnap halnak meg a szabadságért, a keszthelyi fehér ember történetének készítője és a 

Los Angeles-i magyar főkonzul otthonában látogatta meg a fehér embert. 

 

Ausztriában is élének él a magyar kultúra és öntudat a kivándorolt magyarok körében. Az 

Ausztriai Magyarok Szervezete és Központi Szövetsége eredetileg 21 ausztriai magyar 

szervezet csúcsszervezeteként alakult meg 1980-ban. 

 

A brüsszeli magyarok építetek egy kicsiny Magyarországot, ahol ápolhatják a hagyományokat, 

foglalkozásokat tarthatnak, vagy éppen a vallást gyakorolhatják. A Magyar Ház épülete egy 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-07-15-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 17. 
17 

egykori palota, a Belgiumban élő magyaroknak lehetőséget ad az olvasásra, az emlékezésre, 

vagy éppen arra, hogy legyen hová menniük, ha éppen kulturális programokra vágynak. 

 
 


