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Nyomtatott és online sajtó 
 

Korszerű tanműhely szolgálja a tanulók felkészítését 
2017. július 30. – szekelyhon.ro, Marosvásárhelyi Rádió 

A Nyárádmenti Napok rendezvénysorozat az egész folyóvölgyet egyesítette azáltal, hogy az 

ünnepség helyszínén, Nyárádszeredában jelen volt a régió csaknem valamennyi településének 

képviselete a hagyományos termékek vásárán. Backamadaras község is ekkorra időzítette a 

községi napot, amelyet az idén Szentgericén rendeztek meg. Mindkét helyszínen jelen volt 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. 

Pénteken délután a Bocskai István Középiskola dísztermében autószerelő tanműhelyt adtak 

át, amelynek megvalósításához a magyar kormány 35 millió forinttal, a helyi önkormányzat 

30 ezer euróval járult hozzá. Potápi Árpád államtitkár elmondta, Magyarországon megújult a 

szakképzési rendszer, s ebbe bevonták a gazdasági élet képviselőit is, hiszen ők a 

legérdekeltebbek abban, hogy a vállalkozásokat jól képzett szakemberekkel töltsék fel. 

 

Minden magyar felelős a magyarság egészéért 
2017. július 29. – MTI, Krónika, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

A magyarság egésze minden magyar emberért felelős, de minden magyar ember felelős a 

magyarság egészéért is – hangoztatta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szombaton a székelyföldi Nyergestetőn 

tartott megemlékezésen. “A magyarság egészét ma Magyarország testesíti meg, hiszen 2010 

óta nem egy határok által körbezárt terület, hanem minden magyar közössége, hiszen minden 

magyar megkaphatja a magyar állampolgárságot. Magyarország immár nemcsak erkölcsileg, 

hanem jogilag is felelős minden magyar emberért” – jelentette ki az államtitkár. Az 1848-

1849-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi csatájának helyszínére a 

történelmi esemény 168. évfordulója alkalmából a csíkkozmási önkormányzat szervezett 

zarándoklatot. 

 

Krónika: az erdélyi magyar vezetők többsége elítéli a székelyek magyarországi 
honos népcsoporttá nyilvánítását 
2017. július 28. – MTI, Krónika, maszol.ro, Erdely.ma, pestisracok.hu, Webrádió 

Természetellenesnek, meggondolatlannak és nevetségesnek tartja a romániai magyar pártok 

és szervezetek vezetőinek többsége azt a polgári kezdeményezést, miszerint a székelységnek 

külön népcsoportot kellene alkotnia Magyarországon - írta pénteki számában a Kolozsváron 

megjelenő Krónika. Az erdélyi lap arra reagáltatott több pártvezetőt és közéleti személyiséget, 

hogy a budapesti Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi ülésén hitelesítette a székelyek 

honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezést. "Székely vagyok, 

de a magyar nemzeten belül nem vagyok kisebbség. A kezdeményezést nem támogatom" - 

hangsúlyozta a Krónika érdeklődésére Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke. Az RMDSZ minden egyes népszámlálás alkalmával arra kérte a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/korszeru-tanmuhely-szolgalja-a-tanulok-felkesziteset
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/minden-magyar-felelos-a-magyarsag-egeszeert/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-kernek-a-megosztottsagbol-elitelik-a-szekelyek-honos-nepcsoportta-nyilvanitasat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-kernek-a-megosztottsagbol-elitelik-a-szekelyek-honos-nepcsoportta-nyilvanitasat
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magyarokat, így a székelyföldieket is: vállalják magyarságukat "székely öntudatuk" mellett, 

hiszen a magyar közösség valós létszámától függ több olyan alapvető jog is, amely például az 

anyanyelv-használathoz kapcsolódik - részletezte a szövetség sajtószolgálata a lap 

megkeresésére 

 

Rétvári: az egységes táborozásban is megmutatkozik a magyar nemzet 
összetartozása 
2017. július 28. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, karpatalja.ma 

Az egységes oktatási térben és nyári táboroztatásban is megmutatkozik a magyar nemzet 

összetartozása - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 

parlamenti államtitkára pénteken, kárpátaljai magyar és magyarul tanuló Erzsébet-táboros 

gyerekek fogadásakor az Országházban. A kormány képviselője úgy fogalmazott, a kárpátaljai 

gyermekek magyarországi táborozása megerősítése annak, hogy minden magyar számíthat 

egymásra éljen bárhol a világban. 

 

Polgári és néppárti elnökök egy asztalnál 
2017. július 29. – szekelyhon.ro 

Biró Zsolt MPP-elnök és Szilágyi Zsolt EMNP-elnök foglalt helyet szombat délben az előadók 

asztalánál az EMI-táborban. A beszélgetés során többször is barátjának szólította Biró 

Szilágyit – e megszólítás viszonzatlan maradt. Számos kérdésben nem értettek egyet az 

elnökök, ám azt egyformán gondolják, hogy az autonómiatervezetet be kell nyújtani. A tavaly 

decemberi választások voltak elsőként terítéken. Erre reflektálva Biró Zsolt – az RMDSZ és az 

MPP választási megállapodásának eredményeként a szövetség jelöltlistáján bejutott 

parlamenti képviselő – kifejtette, a választópolgárok őket igazolták, és a negatív spirált 

sikerült megfordítani. 

 

Izsák Balázs szerint kétség nem fér ahhoz, hogy lesz-e autonómia Székelyföldön 
2017. július 29. – szekeyhon.ro 

„Egy közösség, amelyik kitart a céljai mellett, annak a sikere garantált. Lesz székely 

autonómia” – fogalmazott Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke az EMI-tábor 

meghívottjaként. A feltett kérdésekre válaszolva kitért az autonómiatörekvés száz évére, a 

romániai viszonyulás változásának szükségszerűségére is. Szintén a kerek évforduló során 

beszélni kell arról, hogy meddig jutott, mit ért el a székely autonómiaküzdelem, az 

önrendelkezési jog fejlődése is téma kell legyen, illetve megoldást kell találni, ellenlépést a 

székely zászló kiszorításával szemben – emelte ki.  

 

Ingyenes honosítás Kászon községben 
2017. július 28. – szekelyhon.ro 
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/az-egyseges-taborozasban-is-megmutatkozik-a-magyar-nemzet-osszetartozasa
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/az-egyseges-taborozasban-is-megmutatkozik-a-magyar-nemzet-osszetartozasa
https://szekelyhon.ro/aktualis/polgari-es-nepparti-elnokok-egy-asztalnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-balazs-szerint-ketseg-nem-fer-ahhoz-hogy-lesz-e-autonomia-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyenes-honositas-kaszon-kozsegben
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Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve honosítási 

kiszállást szervez Kászon községbe. Az érdeklődők július 31-én, augusztus 3-án és augusztus 

7-én 10 és 12 óra között a kászonaltízi Miklós Márton könyvtárban, míg 12 és 14 óra között a 

kászonújfalvi kultúrotthonban adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat 

 

Beke István és Szőcs Zoltán: terroristának bélyegezve 
2017. július 29. – szekelyhon.ro 

„A román hatalom kriminalizálni akarja az autonómiaügyet. Erről szól a Beke–Szőcs-

történet” – így látszik ez kívülről, Szilágyi Zsolt szemével. Akik benne vannak, 

megfélemlítésről, meghurcoltatásról beszélnek, és arról, hogy a hatalom elérte célját: ők 

terroristák lettek. Az EMI-táborban Beke István és Szőcs Zoltán mellett jelen volt Kiss Júlia 

ügyvéd is.  

 

Kulcsár-Terza József ősszel benyújtja az autonómiatervezetet 
2017. július 29. – szekelyhon.ro 

Ha más nem is, ő benyújtja szeptemberben az autonómiastatútumot – ígérte az RMDSZ és az 

MPP választási megállapodásának eredményeként a szövetség jelöltlistáján bejutott MPP-s 

parlamenti képviselő, Kulcsár-Terza József. Hozzátette, „nem fogják napirendre tűzni, de 

ország-világ tudja meg, van akaratunk, mert amelyik gyerek nem sír, nem kap enni”. 

 

Építkezhet a margittai magyar iskola: megszavazták a telekkisajátítást 
2017. július 29. – Krónika 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) frakciójának rég várt támogatása révén harmadik nekifutásra 

elfogadta a margittai tanács a Horváth János Gimnázium fejlesztéséhez szükséges 

telekkisajátítást. Harmadik nekifutásra megszavazta a margittai Horváth János 

Gimnáziumnak szánt telek kisajátítását a Bihar megyei város helyi tanácsa, a csütörtöki 

ülésen már a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatta az erre vonatkozó 

határozattervezetet, mondta a Krónikának Árkosi Antal, az RMDSZ-frakció vezetője. 

 

Elhelyezték az Apáczai líceum új szárnyának alapkövét 
2017. július 30. – maszol.ro, transindex.ro 

Új szárnnyal bővül a valamikori Kolozsvári Református Leánygimnáziumnak, ma az Apáczai 

Csere János Elméleti Líceumnak helyet adó épület. Az Erdélyi Református Egyházkerület 

által visszaigényelt és visszakapott ingatlan bővítését, valamint a régi épület felújítását a 

közelmúltban kezdték el, az új szárny alapkövét szombat délelőtt helyezte el Kató Béla erdélyi 

református püspök és Vörös Alpár, az iskola igazgatója.  

 

Megbírságolták az Orbán Viktort kifütyülő nőt és a hajhúzó fotóst 
2017. július 29. – Krónika, maszol.ro 

Ötszáz lejre büntette a Hargita megyei csendőrség az Orbán Viktor miniszterelnököt kisípoló 

lövétei nőt rendzavarásért. Hasonló bírságot kapott bántalmazásért a tiltakozót a hajánál 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/beke-istvan-es-szocs-zoltan-terroristanak-belyegezve
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-jozsef-osszel-benyujtja-az-autonomiatervezetet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/epitkezhet-a-margittai-magyar-iskola-megszavaztak-a-telekkisajatitast
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84034-elhelyeztek-az-apaczai-liceum-uj-szarnyanak-alapkovet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megbirsagoltak-az-orban-viktort-kifutyulo-not-es-a-hajhuzo-fotost
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fogva a földre rángató fotós is. A budapesti Hír TV beszámolója szerint a román hatóságok 

500 lejre büntették a nőt, amiért a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor últ 

szombati zárónapján a sípjába fújva nyilvánított politikai véleményt a miniszterelnök beszéde 

alatt. A csatorna információi szerint ugyanennyit kell fizetnie az őt földre rántó fotósnak is. 

 

A Maros megyei prefektus a magánterületekről is eltávolítaná a székely zászlót  
2017. július 28. – Erdely.ma 

Az elmúlt hetekben Lucian Goga prefektus valóságos hadjáratot folytatott a székely zászló 

ellen, és akaratának a legtöbb esetben sikerült érvényt szereznie, hiszen megyeszerte számos 

város- és községházáról levették a zászlót. Úgy tűnik azonban, hogy a prefektus nem éri be 

ennyivel, és most már egyházakat és pártszervezeteket is a székely zászló eltávolítására szólít 

fel. Ezek viszont magánterületek, a prefektusnak pedig nincs hatásköre eljárni ilyen 

ügyekben. Többek között a makfalvi református egyházközséget is célba vette Lucian Goga, 

de a lelkész úgy nyilatkozott, esze ágában sincs eltávolítani a székely zászlót a templom 

udvaráról, hiszen az az egyház magántulajdona. 

 

Huszárok vonták magasba a magyar országzászlót 
2017. július 30. – szekelyhon.ro 

Hagyományőrző huszárok vonták fel hétvégén a magyar országzászlót a városfalvi 

világháborús emlékműveknél, ahogyan azt a második bécsi döntés után az anyaországi 

honvédek is megtették 1940-ben. A falunapok részeként megtartott ünnepségen egy 

turulszobrot is felavattak. „A határőr székelyek mindig ott voltak a harctéren, ha szükség volt 

rájuk, és eleget tettek kötelezettségeiknek. Nemcsak az életüket feláldozó katonák emléke, de 

szelleme is kiirthatatlanul megmaradt az emberekben” – fogalmazott az I. és II. világháborús 

emlékműveknél mondott beszédében Jakab Lázár városfalvi falubíró, a helyi közbirtokosság 

elnöke. 

 

Vajdasági szakmunkásokkal pótolnák a munkaerőhiányt 
2017. július 28. – Nyugati Jelen 

A Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara keresi a megoldásokat a 

Temes megyében hiányzó szakképzett munkaerő pótlására. Egy ilyen kezdemányezés a 

Románia–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg – IPA CBC) 

forrásaiból megvalósuló LaborNet pályázat, amelynek célja a munkaerőmobilitás elősegítése 

a határ menti térségben.  

 

Súlyos gondok az Új Szónál – Hidas pártpropagandára tartós 
példányszámcsökkenéssel reagálnak az olvasók 
2017. július 28. – Új Szó 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=207475&cim=a_maros_megyei_prefektus_a_mag%C3%A1nteruletekrol_is_elt%C3%A1vol%C3%ADtan%C3%A1_a_szekely_z%C3%A1szl%C3%B3t
https://szekelyhon.ro/aktualis/huszarok-vontak-magasba-a-magyar-orszagzaszlot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vajdasagi_szakmunkasokkal_potolnak_a_munkaerohianyt.php
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/07/28/sulyos-gondok-az-uj-szonal-hidas-partpropagandara-tartos-peldanyszamcsokkenessel-reagalnak-az-olvasok
http://www.korkep.sk/cikkek/media/2017/07/28/sulyos-gondok-az-uj-szonal-hidas-partpropagandara-tartos-peldanyszamcsokkenessel-reagalnak-az-olvasok
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Akkora mértékű példányszámcsökkenés van az Új Szónál, melyre nem volt még példa a 

napilap történetében. A zuhanás ráadásul az elmúlt 7 hónapban folyamatosan tart, amire 

szintén nem volt még példa az Új Szó történetében.  

 

Smer–SNS–Híd- koalíció is lehet Nyitra megyében 
2017. július 28. – Új Szó 

Várhatóan a Smerrel és az SNS-szel köt koalíciót a Híd Nyitra megyében, a tárgyalásokat 

várhatóan augusztus első felében fejezik be, állítja Tibor Glenda, a Smer nyitrai kerületi 

szervezetének elnöke. „Még mindig folynak a tárgyalások, mi Nyitra megyében a 

kormánykoalíció pártjaival tartjuk a legfontosabbnak az együttműködést” – jelentette ki 

Tibor Glenda. A koalíció azonban még nem olyan biztos. Bastrnák Tibor, a Híd megyei elnöke 

elismerte, hogy tárgyalnak a Smerrel, és az SNS-sel, de mellettük más pártokkal is. „Egyelőre 

még azt sem tudom kizárni, hogy egyedül indulunk a választásokon” – mondta Bastrnák. 

Szerinte a legfontosabb, hogy a ĽSNS előretörését megállítsák a megyében. 

 

Másodszor hirdet felvételt a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2017. július 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium felvételt hirdet a 2017/2018-as akadémiai évre. A 

szakkollégiumba az intézmény honlapján található online kérdőív kitöltésével lehet 

jelentkezni augusztus 14-ig.  

 

Tiszta hittel, erős kézzel – Szent Lászlóra emlékeztek a Zoboralján 
2017. július 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A felvidéki magyar családokért imádkoztak a hívek a Nyitrán megrendezett Szent László 

Emlékmisén. Lovagkirályunk halálának évfordulóján minden évben összegyűlik a zoboraljai 

magyarság, de távolabbi régiókból is érkeznek hívek, hogy leróják tiszteletüket az egykor 

Nyitrán elhunyt László király előtt. 

 

Szent László életműve a bátor kiállásra emlékeztet 
2017. július 30. – hirek.sk 

Csillagok között fényességes csillag címmel zajlott ünnepi megemlékezés Szent László 

királyról trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából július 29-

én, halálának napján Komáromban, az Újvár felújított Lőporos-termében. 

 

Megyerendszer: senkinek sem tetszik 
2017. július 30. – Új Szó 

Robert Fico hármat akar belőle. Simon Zsolt egyenesen 18-at. Miroslav Beblavý pedig 

egyetlen egyet sem. A megyerendszer kérdése tipikusan olyan téma, amelybe minél 

mélyebbre merülünk, annál több kérdés merül fel, és annál kevesebb válasz születik. A 

jelenleg érvényes megyerendszer tulajdonképpen senkinek sem felel meg, mindenki 

megváltoztatná, de az elmúlt évtizedben mégsem nyúlt hozzá az egyik kormány sem. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/28/smer-sns-hid-koalicio-is-lehet-nyitra-megyeben
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http://www.hirek.sk/itthon/20170729232358/Szent-Laszlo-eletmuve-a-bator-kiallasra-emlekeztet.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/07/29/megyerendszer-senkinek-sem-tetszik
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Fennállásának 800. évfordulóját ünnepli Csallóközcsütörtök 
2017. július 30. – hirek.sk 

Fennállásának 800. évfordulóját ünnepli Csallóközcsütörtök. A település polgármestere, Őry 

Péter kiemelte, nemcsak házakat, hanem közösséget is kell építeni, amelyet őrizni és tartani 

kell. Csallóközcsütörtök az utolsó magyar település az ország fővárosa előtt, így nincs könnyű 

helyzetben a Pozsonyból történő kivándorlást illetően. „Ez egy érdekes helyzet, hiszen mást 

jelent mondjuk Komárom környékén lakóparkot nyitni, és megint mást jelent nálunk. Ez 

nemcsak a fejlődés-nem fejlődés kérdése, hanem annak is a kérdése, hogy megtartjuk-e a 

helyi közösséget abban a formában, amelyben az előző száz évben – vagy akár nyolcszáz 

évben – működött, vagy módosítunk ennek a közösségnek a mibenlétén. Én úgy gondolom, 

hogy ezt a közösséget őrizni és tartani kell“ – vallja a település polgármestere, Őry Péter. 

  

Ösztöndíj 270 elsőévesnek 
2017. július 31. – Magyar Szó, Pannon RTV 

270 ösztöndíjat oszt ki az elsőévesek között a 2017/18-as tanévben a Magyar Nemzeti Tanács. 

Az ösztöndíjat 10 hónapon keresztül folyósítják, havi 90–től 150 euró dinár ellenértékében. 

Pályázni szeptember 15-ig lehet. Az első kör után a második pályázati körben a felsőbb 

évesek, illetve azok az elsőévesek jelentkezhetnek ösztöndíjra, akik a második felvételi körben 

jutottak be egy felsőoktatási intézménybe. Az újvidéki Európa Kollégiumban az elsőévesek 

számára 150 helyet biztosítanak. Ide augusztus hónap folyamán lehet pályázni.  

 

Látványos és tömeges Anna-napi felvonulás Kishegyesen 
2017. július 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A falu legjelentősebb eseményének számít Kishegyesen a búcsú, amit a templom névadója, 

Szent Anna napjához (július 26-a) legközelebb eső vasárnap tartanak. Ilyenkor 

hagyományosan hazatérnek azok, akik itt születtek, de már nem itt élnek. A Szent Anna 

templomban celebrált tízórai szentmisét és az annak keretében megtartott kenyérszentelőt 

követően igazi népünnepély alakult ki a falu központjában, amikor elindult a lovas felvonulás. 

Korábban még soha nem vonultak fel ilyen sokan lóháton és a fogatos járműveken. 

 

Hogyan kell regisztrálni ahhoz, hogy szavazhassunk a magyarországi 
választásokon? 
2017. július 28. – Pannon RTV 

Továbbra is kérhetik a magyarországi választási névjegyzékbe való felvételüket a külhoni 

magyar állampolgárok. Ezt megtehetik elektronikus úton, elküldhetik postán, vagy akár 

személyesen is lehet kérni a konzulátus munkatársainál. A vajdasági kettős állampolgároknak 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának a munkatársai is segítenek. Arról, hogy miként 

kérvényezhetik a regisztrációt, és hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az igénylőknek, 

Magyarország szabadkai főkonzulja, Babity János nyilatkozott. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170730162310/Fennallasanak-800-evfordulojat-unnepli-Csallokozcsutortok.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=346798
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21621/Latvanyos-es-tomeges-Anna-napi-felvonulas-Kishegyesen.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=346727
http://pannonrtv.com/web2/?p=346727
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25 millió dinár támogatás a vajdasági önkormányzatoknak 
2017. július 29. – Pannon RTV 

Vissza nem térítendő támogatást ítélt meg összesen 25 millió dinár értékben vajdasági 

önkormányzatoknak a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárság. A 

pénzt községi urbanisztikai és védett övezetek rendezésének tervdokumentációira kapják. 

Többek között Topolya és Szabadka is támogatásban részesült. 

 

Emléknap az aracsi pusztatemplomnál 
2017. július 31. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében tegnap 19. alkalommal tartottak 

emléknapot a zarándékhellyé vált aracsi pusztatemplomnál. A program szentmisével 

kezdődött, majd Vajda János, az Aracs Hagyományápoló Társaság elnöke mondott köszöntőt. 

Ünnepi beszédet Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke mondott, aki többek között 

arról szólt, hogy az egyetemes magyarság egyik kiemelt jelentőségű műemlékének a sorsa 

olyan, mint népének a sorsa: megmaradt a küzdelmek ellenére is. Az ünnepségen a Magyar 

Nemzeti Tanács tisztségviselői, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői és a szabadkai 

magyar konzulátus munkatársai is részt vettek. 

 

Kiállítással zárták a Művészet és műemlékvédelmi művésztelepet Zentán 
2017. július 29. – Pannon RTV 

Rendkívüli kiállításmegnyitóval zárták a hatodik alkalommal megtartott, 10 napos Művészet 

és műemlékvédelmi művésztelepet Zentán. Augusztus 4-ig tekinthető meg az alkotási 

folyamat eredményeként létrejött tárlat. A kiállításmegnyitó két helyszínen zajlott. 

 

 

Megelevenedett történelem: Bercsényi Miklós ad ünnepséget az ungvári 
várban 
2017. július 29. – karpatalja.ma 

Kivételes névnapi ünnepélyre invitálja Önöket a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 

augusztus 5-én, a megyeszékhelyen. Gróf Bercsényi Miklós, Ung vármegye főispánja felesége, 

Csáky Krisztina tiszteletére rendez mulatságot az ungvári várban. A rendezvény közép-

európai idő szerint 14.00 órától ökumenikus ifjúsági istentisztelettel veszi kezdetét, majd 

15.00 órától a gróf és bájos felesége invitálja a résztvevőket a hivatalos megnyitóra. 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2017. július 28. – karpatalja.ma 

Csütörtökön, július 27-én Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke ismét szomorú hírrel kezdte a 

Kárpátaljai Megyei Tanács hetedik ülésszakának harmadik plenáris ülését: az elmúlt 

időszakban megyénk négy derék szülöttje – Volodimir Bricsak, Balázs Zoltán, Szerhij Hladkij, 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=346780
http://pannonrtv.com/web2/?p=347152
http://pannonrtv.com/web2/?p=346861
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/megelevenedett-tortenelem-bercsenyi-miklos-ad-unnepseget-az-ungvari-varban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/megelevenedett-tortenelem-bercsenyi-miklos-ad-unnepseget-az-ungvari-varban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ulesezett-a-karpataljai-megyei-tanacs-4/
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Olekszij Kalabiska – vesztette életét az ATO-ban. Ezután a testület gyors ütemben 

megvizsgálta a több mint 40 napirendi kérdést, köztük a képviselői beadványokat is. 

 
 

Az idén is népszerű a Ferenczi alkotótábor 
2017. július 29. – volksgruppen.orf.at 

Július 27. és augusztus 5. között közel 80 amatőr és képzett művész vesz részt a 26. Ferenczi 

József Nemzetközi Alkotó- és Művésztáborban Sarródon. A 10 napos workshopra 

Magyarország különböző részeiről, Ausztriából, Németországból és Szlovéniából is érkeztek 

alkotni vágyók. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. július 28. 

 

Egy délvidéki felmérés segítségével szeretnének a szakemberek választ kapni 

arra, hogy mely életkorban, és minek a hatására döntenek a fiatalok arról, hogy 

elhagyják a szülőföldjüket 

Egy délvidéki felmérés segítségével szeretnének a szakemberek választ kapni arra, hogy mely 

életkorban, és minek a hatására döntenek a fiatalok arról, hogy elhagyják a szülőföldjüket,  

milyen a jövőképük, és van-e hazatérési szándékuk?  Ágyas Réka fiatal délvidéki szociológust, 

a Magyar Nemzeti Tanács szakmunkatársát a felmérés eredményeiről kérdezte a Határok 

nélkül szabadkai munkatársa.  

 

A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat Karácsfalván 40 gyermek számára 

szervezett tábort. 

A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat Karácsfalván 40 gyermek számára szervezett 

tábort. A fiatalok között mozgássérült és egészséges gyermekek egyaránt vannak. A szervezők 

nem titkolt célja, hogy  már gyerekkorban közelebb hozzák egymáshoz a sérült és az 

egészséges fiatalokat, hogy felnőve könnyebb legyen az elfogadásuk és a beilleszkedésük a 

társadalomba.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2857695/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-07-28_18:00:00&ch=mr1
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Sikeres a Rákóczi Szövetség Gólyahír programja 

A kis családban boldogság, a nagyobb, azaz a magyar közösségek számára öröm, ha újszülött 

érkezik. A mindenütt tapasztalható népességfogyás különösen értékessé teszi születésüket, de 

fontos az is, hogy az anyaország határán kívül is magyarként nevelkedjenek a gyermekek. A  

Rákóczi Szövetség többféle programmal segíti ezt az igyekezetet. Legújabb kezdeményezésük 

a Gólyahír program, mely kiterjed minden olyan magyarlakta területre, ahol beiratkozási 

programjuk már működik, így a vajdasági szórvány területekre is. A program Közép-bánáti, 

begaszentgyörgyi állomásán a Határok nélkül tudósítója elsőként Csáky Csongort, a szövetség 

főtitkárát kérdezte. 

 

Beszélgetés az Erdélyi Mária Rádió műsorigazgatójával 

Az Erdélyi Mária Rádió majdnem egyidős a magyarországi és a vajdasági Mária Rádióval, 

2006-tól sugároz. A Mária Rádió egyik alapvető tulajdonsága, hogy  főként önkéntes 

munkatársak segítségével működik. De mi is a cél, ki a munkatárs és ki a hallgató? Erről 

beszélgetett a rádió műsorigazgatójával, Karácson Tiborral, a Határok nélkül riportere. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr Főkapitányság közel húsz éve 

szervezi meg a megye és a határ túl oldalán a szomszédos megyék tanulóinak a 

közlekedésbiztonsági tábort 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr Főkapitányság közel húsz éve szervezi meg a 

megye és a határ túl oldalán a szomszédos megyék tanulóinak a közlekedésbiztonsági tábort.  

A vendégeknek ez kuriózum, hiszen az országukban nincs ilyen. Mindezek mellett a szervezők 

arra is figyeltek, hogy megismertessék a megye természeti és történelmi nevezetességeivel a 

táborlakókat. Zsoldos Barnabás riportja. 

 

Magyarok lakta település fája lehet 2017-ben az Év Fája Szlovákiában 

Magyarok lakta település fája lehet 2017-ben az Év Fája Szlovákiában. Az Ekopolis Alapítvány 

által kiírt versenybe 12 fa került be, és szavazás útján választják ki a győzteseket. Három 

magyar település, Zselíz, Pozba és Jóka jelölt idős, gyönyörű fákat. A több mint 350 éves, 

hatalmas jókai keleti platán alatt beszélgetett a fát jelölő Ravasz Violával a Határok nélkül 

riprotere. 

 

Határok nélkül 

2017. július 30. – Kossuth rádió 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-07-30_20:30:00&ch=mr1
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Nagyvára, Bécs, Sopron, Bukarest, csak pár helyszín, ahol a Bánffy Miklós 

emlékkiállítás megfordult 

Nagyvára, Bécs, Sopron, Bukarest, csak pár helyszín, ahol a Bánffy Miklós emlékkiállítás 

megfordult. A 140 esztendeje Kolozsváron született művész-politikusra, mint a 20.  

századi Erdély kultúrtörténetének főszereplőjére tekintünk. A vándorkiállítás Bánffy Miklós 

művészpályáját állítja középpontba, de a politikus, a diplomata, az arisztokrata Bánffyra is 

ráirányítja a figyelmet. a figyelmet.  

 

Felsőszeli községben egy családi házban működik a felvidék egyik különleges 

könyvtára, a Bibliotheca Pro Patria 

Felsőszeli községben egy családi házban működik a felvidék egyik különleges könyvtára, a 

Bibliotheca Pro Patria. Oros László 40 évvel ezelőtt kezdte gyűjteni a dedikált magyar 

könyveket, illetve olyan dokumentumokat, amelyekvalamilyen módon kapcsolódnak a 

Felvidék múltjához és jelenéhez. Munkásságát a napokban a Szlovákiai Magyar Írók 

Szövetsége is díjjal jutalmazta.  

 

A következő történet főhőse Putnik Tibor, aki Magyarországon szerb 

kisebbségben élő gazdálkodó családba született 

A következő történet főhőse Putnik Tibor, aki Magyarországon szerb kisebbségben élő 

gazdálkodó családba született. Életéről szóló könyv előszavában Putnik Lázár ezt írja: a 

Putnik család Magyarországon nem lehetett megbecsült magyar, Jugoszláviába kényszerítve 

viszont nem találta otthonát.  

 

Beszélgetés a fehértemplomi papköltővel, Bogdán József plébánossal 

Fehértemplom bánsági kisváros a Kárpátok déli lejtőinél, a Nera folyó völgyében a szerb-

román határtól 2 km-re. Valamikor Temes megye része volt, most Szerbiához tartozik. 

Magyar már nem él itt, az  utolsót  nemrégiben temette el Bogdán József plébános. A 

papköltőt a magány kínozza sokszor. A déli végek hétköznapjairól beszélt a Határok nélkül 

munkatársának. 

 

Kárpát Expressz 

2017. július 31. 

 

Látogatás a felvidéki Várhosszúréten 

Az Andrássyak ősi fészkének, Krasznahorka várának lábánál fekszik a festői szépségű 

Várhosszúrét. A falu egykor a grófi család birtoka volt. Lakói ma is magyarok, akik hűen őrzik 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-07-30-i-adas-6/
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hagyományaikat és történelmüket. Erről tanúskodik – többek között – a templomkertben álló 

emlékmű, ami az itt elesett magyar katonáknak állít emléket. 

 

Beszélgetés Kovács Zsuzsával, aki Anglia helyett szülőföldjét, Székelyvarsádot 

válaszotta 

Székelyvarság Udvarhelyszék legnagyobb tanyatelepülése. Pár évvel ezelőtt erről a gyönyörű 

tájról indult el szerencsét próbálni Kovács Zsuzsa. Úgy gondolta, Angliában több pénzt 

kereshet. Reményei azonban nem váltak valóra, ezért úgy döntött, hazatér: édesapja mellé áll 

és kistermelővé válik. 

 

Illés-napi menet Temerinben 

Mint oly sok délvidéki települést, Temerint sem kerülték el a történelem viharai. A középkori 

eredetű város a török időkben teljesen elnéptelenedett, majd a 18. sz. végén tért vissza 

fokozatosan a magyar élet. A településen idén is megrendezték az Illés-napi menetet. 

 

25. születésnapját ünnepelte a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

Nem akármilyen rendezvénnyel ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség. Az első kárpátaljai Erzsébet-tábor keretében szervezték meg a 

cserkészek jubileumi nagytáborát. 

 

Térkép 

2017. július 29. - Duna World 

 

A Tusnádfürdői szabadegyetem már 28 éve biztos pont, egyfajta origó, ahol megfordul szinte 

az egész világ, pontosabban a Kárpát-medencében és a nagy világban élő magyarság. A 

Térkép Tusványos különkiadása a 2017. július 29-i adásban tekinthető meg, Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral készült interjú 16:25 perctől látható. 

 

Öt kontinens 

2017. július 29. - Duna World 

 

Az élethez szerencse is kell, de az embernek azt magának kell alakítania - állítja az agykutatás 

máig élő professzora. Szent-Györgyi Albert egyetlen, még élő tanítványa, az Magyar 

Tudományos Akadémia külső tagja mindmáig dolgozik. Gyakran látogat haza, szülőföldjére 

és a mai napig tökéletesen beszél magyarul. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-07-29-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-07-29-i-adas/
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Fodor-Lengyel Zoltán Gábor nemzetközi Goya-nagydíjat és számtalan művészeti-díjat kapott 

Európa-szerte. A magyar képzőművészt még a cádizi Királyi Szépművészeti Akadémia 

Akadémikusnak is megválasztották és Arany Érdemrenddel is kitüntették. Jelenleg 

Spanyolországban él és dolgozik, ám időnként hazajár. Legutóbb a Magyarország Barátai 

Alapítvány meghívására érkezett Budapestre. 

 

Otthon az iskolapadban. Dóczy Ilona férje hat évvel ezelőtt kapott állást Brüsszelben, lányuk 

akkor 10 éves volt. Pedagógusként úgy gondolta attól, hogy más országban élnek lányuk 

beszélje az anyanyelvét is, így otthon tanította. Rájött, hogy nincs ezzel egyedül, elhatározta, 

hogy segít a hasonló helyzetben lévő családoknak és házhoz jár tanítani. 

 

Rendkívül aktív a mintegy 100 fős macedóniai magyar közösség. A Macedóniai Magyarok 

Teleházát hivatalosan 2003-ban jegyezték be. Az Egyesület tagjai azóta is rendszeresen 

összejárnak, mert fontosnak tartják, hogy beszélgessenek, vagy magyar filmeket nézzenek 

közösen. Sokan sok helyről érkeztek, egy dolog azonban közös bennük, megdobban a szívük, 

ha meghallják a magyar himnuszt. 

 

  


