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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„A legnagyobb hiba az lenne, ha 2018-ban beburkolóznánk sündisznóállásba” 
2017. augusztus 4. – Nyugati Jelen, Szabadság 

A mai Románia létrejöttének 2018-as centenáriumára készülésről Kelemen Hunor RMDSZ 

elnök a kolozsvári Szabadságnak úgy nyilatkozott: hiba lenne, ha beburkolóznánk 

sündisznóállásba, és egész évben csak siránkoznánk, félnénk, rettegnénk. Ezt el kell kerülni, 

így ugyanis nem lehet építkezni. Ebből a meggondolásból döntöttek úgy, hogy jövőre az 

őszinte beszédet választják: Ezer év Erdélyben, száz év Romániában mottóval arra 

törekednek, hogy megmutassák, mi, magyarok az elmúlt száz évben mit tettünk, mivel 

járultunk hozzá Romániához, tehát az értékalkotás és értékalkotók bemutatása lesz az egyik 

cél. Az RMDSZ szövetségi elnökével készített interjúnkban arra is rákérdeztünk: hogyan 

értékelik az együttműködést a parlamenti pártokkal az eltelt fél év után, Klaus Iohannis 

székelyföldi látogatása kapcsán arra voltunk kíváncsiak, várnak-e változást az államfővel való 

kapcsolatban. Kelemen Hunor azt is megemlítette, ismét javasolta a kisebbség-többség 

paktum megkötését. 

 

„Érje meg végre magyarnak lenni a Kárpát-medencében!” 
2017. augusztus 6. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

 Fontos célokért küzd a magyar nemzetpolitika Kárpátalján, a legveszélyeztetettebb 

elszakított területen. Az egyszerűsített honosítással az orosz-ukrán testvérharc elől menti a 

budapesti kormány a magyarokat, eközben a helyi ukrán többséget is sikerrel nyeri meg, 

Kijev kétarcú politikáján pedig nagyvonalúsággal, valamint közös múltunk, értékünk és 

érdekeink hangsúlyozásával próbál felülemelkedni. Grezsa Istvánnal, a Miniszterelnökség 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosával beszélgettünk. 

 

Indul a 28. bukovinai Folklórfesztivál Bonyhádon 
2017. augusztus 4. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, gondola.hu, Webrádió 

Hagyományőrző csoportok fellépésével, kiállításokkal elkezdődött pénteken a 28. Bukovinai 

Találkozások Folklórfesztivál Bonyhádon. A háromnapos eseményt az egykor Bukovinában 

élt nemzetiségek folklór együtteseinek részvételével rendezik meg a völgységi városban. A 

fesztivál megnyitóján Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: 

a rendezvény ünnepi alkalom, lehetőség arra, hogy a bukovinai népek tudjanak egymással 

találkozni azokon a vidékeken, ahol most élnek és az óhazában is. 

 

Magyarul tanuló ukrán gyermekeket fogadtak az Országházban 
2017. augusztus 4. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ezer_ev_erdelyben_szaz_ev_romaniaban.php
http://magyarhirlap.hu/cikk/94763/Erje_meg_vegre_magyarnak_lenni_a_Karpatmedenceben
http://magyaridok.hu/belfold/megkezdodott-bukovinai-folklorfesztival-bonyhadon-2046946/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szabo-tunde-hataron-tuli-gyermekeket-fogadott-az-orszaghazban
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Szabó Tünde 220 magyarul tanuló ukrán gyermeket köszöntött a kormány nevében az 

Országházban, akik az elmúlt hetet a Zánkai Erzsébet táborban töltötték magyar társaikkal 

együtt. „Nagy öröm számunkra, hogy az Erzsébet táborokban nehéz körülmények közül 

érkező határon túli gyermekeket is fogadhatunk, és számukra is tartalmas, izgalmas 

táborozást biztosíthatunk. A magyar nyelv és kultúra értékei ugyanis, a közös élményeken 

keresztül válhatnak leginkább a magyar és az ukrán gyermekek közös kincsévé” – fogalmazott 

a sportért felelős államtitkár. 

 

Németh Zsolt: várni kell még a teljes magyar-szlovák megbékélésre 
2017. augusztus 5. – MTI, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Kézzel foghatóan javultak a magyar-szlovák kapcsolatok a rendszerváltás óta eltelt 27 évben, 

de a teljes megbékélésre még várni kell – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a Békés megyei Tótkomlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 70. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Németh Zsolt kifejtette, a kitelepítettek 

magyarországi kárpótlása „még lóg a levegőben”, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is sok 

még a tennivaló. Ám szerinte ahogyan a magyar-szerb kapcsolatokban a két államelnök 2013. 

júniusi, közös főhajtása a délvidéki magyar és szerb áldozatok részére elhozta a katarzist, úgy 

az a magyar-szlovák kapcsolatok terén is elérhető. 

 

Szervezkedő amerikás székelyek: a tengerentúlról származik a honossá 
nyilvánítás ötlete 
2017. augusztus 4. – Krónika 

Magyarországon kívül más országokban – többek között Romániában –, továbbá az ENSZ-

ben is őshonos népcsoportként ismertetné el a székelyeket az Amerikában működő Székelyek 

Világszövetsége. Noha a budapesti Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB) a Székely Gárda 

alapítója, az Avram Iancut ábrázoló bábut felakasztó csíkszeredai Csibi Barna terjesztette be a 

kezdeményezést, valójában az Egyesült Államokban élő székelyek által létrehozott civil 

szervezettől ered az ötlet, hogy a székelységnek külön népcsoportot kellene alkotnia az 

anyaországban. 

 

A sepsiszentgyörgyieké lesz-e a stadion?  
2017. augusztus 4. – transindex.ro 

Gátolja a Kovászna megyei prefektus, Sebastian Cucu, hogy a városban található stadion az 

állam tulajdonából a városéba kerüljön. Cucu nem volt hajlandó aláírni a sportbázis átvételét 

indítványozó kormányhatározat-tervezetet, így patthelyzet alakult ki: a város nem ruházhat 

be a stadion bővítéséért, addig meg a Sepsi OSK nem játszhat Liga 1-es mérkőzéseket hazai 

pályán, míg a fejlesztések nem történnek meg.  

 

Gond a magyar házasságkötéssel 
2017. augusztus 4. – Bihari Napló 
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http://www.hirek.sk/magyarvilag/20170805122407/Nemeth-Zsolt-varni-kell-meg-a-teljes-magyar-szlovak-megbekelesre.html
https://kronika.ro/kulfold/szervezkedo-amerikas-szekelyek-a-tengerentulrol-szarmazik-a-honossa-nyilvanitas-otlete
https://kronika.ro/kulfold/szervezkedo-amerikas-szekelyek-a-tengerentulrol-szarmazik-a-honossa-nyilvanitas-otlete
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26771
http://www.erdon.ro/gond-a-magyar-hazassagkotessel/3573067
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Borzási Kinga váradi lakos augusztus elején köt házasságot vőlegényével, Zsolttal. Úgy tűnik, 

hogy az illetékesek figyelmetlensége miatt, bár időben kérték, mégsem tudják anyanyelvükön 

kimondani a boldogító igent. 

 

Johannis is felszólalt a „szép Erdélyünk történelmi szász fővárosában” zajló 
ünnepen 
2017. augusztus 5. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Klaus Johannis részt vett szombaton az erdélyi szászok találkozóján. Az államfőt minden 

mondata után megtapsolták a nagyszebeni Nagypiac téren, az erdélyi szászok 1990 után 

szervezett legnagyobb találkozóján. „Meg vagyok hatódva: a Nagypiac tér nem elég nagy 

ahhoz, hogy mindenkit befogadjon. Nagyon örvendek, hogy az idősek mellett sok gyereket is 

látok” – mondta az államfő, aki korábban Nagyszeben polgármestere volt. Klaus Johannis az 

Agerpres szerint emlékeztetett: Nagyszeben szép Erdélyünk történelmi szász fővárosa”.  

 

Oláh Emese: a tisztség eszköz, ami a célt szolgálja 
2017. augusztus 6. – Krónika 

A Kolozsváron élő magyar emberek problémái nem feltétlenül etnikum-specifikusak – állítja 

Oláh Emese. Az alpolgármester szerint a város magyar közössége megélheti és megőrizheti 

magyarságát a kincses városban. Úgy véli, a bölcsődei helyek hiánya vagy az infrastruktúra 

továbbfejlesztése még mindig a legégetőbb probléma Kolozsváron. 

 

Kilenc napig tart a Vásárhelyi Forgatag 
2017. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Az idei Vásárhelyi Forgatag legfontosabb újdonsága, hogy nem három-négy napig, hanem 

augusztus 18-tól egészen 27-ig tart. A rendezvénysorozat a helyszínek szempontjából is 

gazdagodott, hiszen a Liget mellett első alkalommal a vár is otthont ad néhány eseménynek – 

tájékoztatta a Vásárhelyi Hírlapot Portik Vilmos szervező. 

 

Elutasított megoldás iskolaügyben 
2017. augusztus 7. – Krónika 

Bizonytalanná vált a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium osztályainak helyzete, 

miután a prefektúra visszadobta a helyi tanács azon határozatát, melyben a Bolyai-

gimnáziumhoz sorolták ezeket. Csíky Csengele, a Civilek a katolikus iskoláért szülői csoport 

képviselője levélben mutat rá a reménytelen helyzetre. Az RMDSZ képviselői szerint már csak 

a minisztérium léphet. 

 

Magyar helységnévtáblát helyeztek ki Kérőben 
2017. augusztus 7. – Krónika 

Magyar nyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki a Kolozs megyei Kérőben a falu mindkét be- 

és kijáratánál – tájékoztatott a Ştiri de Cluj hírportál. A szamosújvári önkormányzat júniusi 

ülésén döntött a táblák kihelyezéséről Juhos Tamás RMDSZ-es tanácsos javaslatára. A táblák 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-is-felszolalt-bszep-erdelyunk-tortenelmi-szasz-fovarosanakr-unnepen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-is-felszolalt-bszep-erdelyunk-tortenelmi-szasz-fovarosanakr-unnepen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/olah-emese-a-tisztseg-eszkoz-ami-a-celt-szolgalja
https://szekelyhon.ro/aktualis/kilenc-napig-tart-a-vasarhelyi-forgatag
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egyébként pénteken délelőtt kerültek a helyükre. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 

településnek jelenleg 381 lakója van, ebből 99 személy – a lakosság 25,9 százaléka – magyar 

anyanyelvűnek vallotta magát. 

 

A gyökereket ápolni kell – Beszélgetés a Szent László-emlékév ötletgazdájával 
2017. augusztus 7. – Erdely.ma 

Okos Mártonnal, a Báthory–Bem Egyesület elnökével, aki egyben a Szent László-emlékév 

ötletgazdája is, a nagy király névnapján Gelencén szervezett ünnepséget megelőzően 

beszélgettünk. Okos Márton elmondta: Napjaink értékét vesztett és összezavart 

társadalmában igazodási pontok kellenek. Ezt a célt szolgálta a Szent Márton- és Márton 

Áron-emlékév is, melyek méltó folytatását Szent László személyének és tetteinek a 

felidézésében véltem megtalálni. Ő ugyanis meggyőződésem szerint Közép-Európában 

valamennyiünk példaképe lehet, és ugyanakkor igazodási pontot is jelent, mert 

összekapcsolta az itt élő nemzeteket.  

 

Erdélyben is feltűntek a plakátok 
2017. augusztus 7. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

Erdélyt már elérte a jövő évi magyarországi országgyűlési választás előszele: a székelyföldi és 

más megyékben élő magyarokat plakátkampánnyal buzdítjáj a voksoláson történő 

résztévtelhez szükséges regisztrációra. Magyar pártok, társadalmi szervezetek, 

önkormányzatok vesznek részt a kampányban. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2017. augusztus 7-i számában olvasható 

 

Pozsonyban Schwartz Zsuzsanna és Matuszny Katalin indul a megyei 
választásokon 
2017. augusztus 4. – Felvidék Ma 

Az elmúlt négyéves ciklusban 44 képviselője volt a Pozsony megyei önkormányzatnak, ezt 50-

re emelték, több választási körzetet is átszabtak. Az új szabályok miatt, az addigi koalíciós 

megegyezést a mandátumok újraelosztása miatt újra kellett nyitni. Ennek köszönhetően a 

korábbi 4 képviselő-jelölt helyett a Magyar Közösség Pártja összesen hat jelöltet állíthat 

Pozsony megyében. Kettőt a fővárosban és négyet a Szenci járásban. 

 

Megépülhet a Komárom két részét összekötő híd 
2017. augusztus 5. – bumm.sk, hirek.sk, Magyar Idők 

Elhárult minden akadály a komáromi híd megépítése elől, miután aláírták a szerződést és 

megjelent a közbeszerzési eljárás eredménye a hivatalos uniós értesítőben – írja a Magyar 

Idők. Két év múlva már kamionok is közlekedhetnek a Duna két partja közt. A Komárom két 

részét, valamint Magyarországot és Szlovákiát összekötő hidat a H-M Dunahíd Konzorcium 

építheti. A kivitelezés nettó összege 91,199 millió euró, mintegy 28 milliárd forint. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://erdely.ma/kultura.php?id=207609&cim=a_gyokereket_apolni_kell_beszelgetes_a_szent_laszlo_emlekev_otletgazdajaval
http://felvidek.ma/2017/08/pozsonyban-schwartz-zsuzsanna-es-matuszny-katalin-indul-a-megyei-valasztasokon/
http://felvidek.ma/2017/08/pozsonyban-schwartz-zsuzsanna-es-matuszny-katalin-indul-a-megyei-valasztasokon/
http://www.hirek.sk/itthon/20170804211610/Megepulhet-a-Komarom-ket-reszet-osszekoto-hid.html
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Magyarul is közzéteszik a megyei választásokról szóló információkat 
2017. augusztus 6. – bumm.sk, Körkép, hirek.sk 

A hazai nemzeti kisébbségek tagjai anyanyelvükön is olvashatják a novemberi megyei 

választásokkal kapcsolatos információkat. A belügyi tárca ugyanis azokat a saját weboldalán 

nem csak államnyelven, hanem ezen népcsoportok nyelvén is közzétette. Milyen 

információkról is van szó? Például a választásra jogosultság feltételeiről, a szavazás módjáról 

és időpontjáról. Ezekről tehát a szlovák nyelven kívül magyar, ukrán, ruszin, német és roma 

nyelven is megjelnnek az információk. Az elnök- és képviselőjelölteknek, a politikai 

pártoknak és mozgalmaknak vagy koalícióiknak az őszi megyei választások kapcsán már csak 

egy hónapjuk van a jelöltlistáik leadásáig. A minisztérium honlapja szerint ugyanis 

szeptember 5-én letelik a leadási határidő. A jelöltlistákat a választási bizottságok ellenőrzik, 

s a bejegyzésükről is határoznak. A regisztrációnak szeptember végéig kell megtörténnie. 

 

Az MKP és a Most-Híd nem használta ki a lehetőséget az együttműködésre 
2017. augusztus 6. – Felvidék Ma, Körkép 

Solymos László, a Most-Híd alelnöke szerinte az MKP érdekes partner lehetett volna pártja 

számára, főleg a regionális választásokban, a déli megyék tekintetében. Ezért sajnálja, hogy az 

MKP elutasítja az együttműködést. Elmondása szerint az együttműködés ott bukott meg, 

hogy az MKP csak azokban a járásokban akarta azt, ahol arra szüksége volt, másutt viszont a 

Most-Hidat elutasította. Az MKP közleménye szerint a megegyezés képessége pont a 

vegyespártból hiányzik, felsőbbrendűnek érzi magát, mivel a kormánykoalíció tagja. A 

Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd között országos és regionális szinten is folytak 

tárgyalások, kifejezetten csak a megyei választásokkal kapcsolatban. A találkozókon nem 

foglalkoztak sem a helyi, sem pedig az európai parlamenti választásokkal, áll az MKP 

sajtónyilatkozatában. 

 

Még mindig várni kell a Helemba és Ipolydamásd közti híd építésére 
2017. augusztus 6. – hirek.sk, Körkép 

Több tényező is befolyásolja az Ipoly folyó felett a szlovákiai Helemba község és a 

magyarországi Ipolydamásd közti híd építési projektje kezdetének és befejezésének az 

időpontját. A hídépítés kezdetének és befejezésének időpontját Szlovákia és Magyarország 

kormánya közti vonatkozó megállapodás kiegészítésének aláírása befolyásolja, amely az 

említett Ipoly-híd felépítésén kívül a Helemba és Ipolydamásd közti közös államhatáron 

létesülő további objektumokról is szól. 

 

A Szent Királyok Szövetsége Gömörben - a magyar egység jegyében 
2017. augusztus 6. – hirek.sk 

Sajószentkirályon gyültek össze az idén a Szent Királyok Szövetségének képviselői, akik Szent 

István mellszobrot ajándékoztak a gömöri településnek. Augusztus nem csak Szent István 

királyunk ünnepe, de a magyarság egészének szíve mélyén megindultság, büszkeség és 

szeretet. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170806143743/Magyarul-is-kozzeteszik-a-megyei-valasztasokrol-szolo-informaciokat.html
http://felvidek.ma/2017/08/az-mkp-es-a-most-hid-nem-hasznalta-ki-a-lehetoseget-az-egyuttmukodesre/
http://www.hirek.sk/itthon/20170806102716/Meg-mindig-varni-kell-a-Helemba-es-Ipolydamasd-kozti-hid-epitesere.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170806171554/A-Szent-Kiralyok-Szovetsege-Gomorben-a-magyar-egyseg-jegyeben.html
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Alsóbodokon megnyílt a Zoboralja Múzeum 
2017. augusztus 6. – hirek.sk 

A Nyitra-vidék természeti kincseit, történelmét és népi kultúráját mutatja be a Zoboralja 

Múzeum. Fehér Sándor történész és Fehér Pindes Ivett magángyűjteménye az alsóbodoki 

Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában kapott helyet. 

 

Az erős régiókért 
2017. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Az MKP központi kampánystábja pénteki, füleki ülésén a járási és kerületi elnökökkel 

kiegészülve a déli régiók kitörési pontjairól és a megyei választásokról egyeztetett. 

Besztercebánya megyében nem indít elnökjelöltet az MKP, ennek ellenére a régió járási 

elnökei fontosnak tartották, hogy valós képet kapjon a kampánystáb a kialakult helyzetről. 

Csúsz Péter kerületi elnök kiemelte, hogy a jelenlegi megyeelnök ellen indulni készülő 

számtalan jelölt közül a három legerősebb a következő napokban közösen, egy megyei 

közvélemény-kutatásban mérettetnek meg, azzal a céllal, hogy a legnépszerűbb javára 

visszalépjen a többi jelölt az indulástól. A kerületi MKP a várható eredmények tükrében 

alakítja majd ki az álláspontját Besztercebánya megyében. Menyhárt József, országos elnök 

kiemelte, hogy a pártnak elsődleges célja megőrizni a mostani pozíciókat azokban a 

megyékben, ahol az eddigi sikeres megyei elnökhelyettesi és képviselői munka az adott 

térségek kézzelfogható javát szolgálták. Ezeket az eredményeket a párt választott képviselői 

érték el, tehát a kampányban hangsúlyozni kell a jövőbeni erős képviseletet, amely cél és 

egyben eszköz is a párt regionális politikájában. 

 

Kire szavaz a magyar diák, a nyugdíjas vagy az állástalan? 
2017. augusztus 6. – Új Szó 

A Focus exit polljának alapadatai szerint az MKP választóinak 96%-át a magyarok adták, míg 

a Híd szavazóinak 43,7%-a volt magyar nemzetiségű, 53,8% pedig szlovák. Vagyis a mérés 

alapján először fordult elő, hogy a Hídra több szlovák szavazott, mint magyar. Az MKP 2010 

óta nem tudta bővíteni táborát, igaz, az szinten maradt – „csak” éppen 5% alatt. A Híd tábora 

2010 óta folyamatosan zsugorodott, az exit poll alapján pedig a csökkenés főleg a magyar 

szavazók között jelentős. Ha nézőpontot váltunk, és csupán a magyar választók döntését 

szemléljük, akkor azt látjuk, hogy az MKP és a Híd együtt a magyarok által leadott voksok 

83,1%-át szerezte meg – avagy, minden hatodik magyar szlovák pártra szavazott. A magyarok 

47,5%-a az MKP-t választotta, a Hídra 35,6%-nyi voks érkezett. A Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetségre a magyarok 0,9%-a szavazott. Az MKP a nők között volt 

népszerűbb. A magyar férfiak 38,6%-a Hídra, 44,5%-a az MKP-ra voksolt, a nők 33,3%-a 

választotta Bugár Béla pártját, 50,5%-a pedig a Berényi József vezette listát. 

 

Újvidéken a Vihar hadművelet áldozataira emlékeztek 
2017. augusztus 5. – Vajdaság.ma 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170806144912/Alsobodokon-megnyilt-a-Zoboralja-Muzeum.html
http://felvidek.ma/2017/08/az-eros-regiokert/
http://ujszo.com/online/kozelet/2017/08/06/kire-szavaz-a-magyar-diak-a-nyugdijas-vagy-az-allastalan
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21637/Ujvideken-a-Vihar-hadmuvelet-aldozataira-emlekeztek.html
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Újvidéken a Vihar hadművelet áldozataira emlékeztekFotó: RAS SrbijaA veterniki stadionban 

emlékeztek a 22 évvel ezelőtti Vihar hadművelet szerb áldozataira 

Pénteken este az Újvidék melletti Veterniken mintegy 30 ezer ember jelenlétében emlékeztek 

a Vihar hadművelet áldozataira. A horvát hadsereg által 1995. augusztus 5-én indított, a helyi 

szerbek elűzését célzó hadművelet áldozataira való központi megemlékezést a veterniki 

stadionban rendezték meg a szerb politikai és közélet vezető személyeinek részvételével. 

 

Az OTP megvette a Vajdasági Bankot 
2017. augusztus 6. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az OTP Bank szerbiai leánybankja megállapodott a görög érdekeltségű Vojvođanska Banka, 

azaz a Vajdasági Bank megvásárlásáról, adta hírül közleményben az intézmény. A National 

Bank of Greece (NBG) görög kereskedelmi bank érdekeltségeinek megszerzésével a magyar 

OTP-csoport szerbiai piaci részesedése 5,7 százalékra nő, ezzel a 7. legnagyobb szereplővé 

válik országunkban. 

 

Újabb tartományi támogatás a vajdasági gazdáknak 
2017. augusztus 4. – Magyar Szó 

A vajdasági termelők újabb támogatási szerződéseket írtak alá tegnap a Tartományi 

Képviselőházban. Mindannyian a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási 

Titkárság vissza nem térítendő társfinanszírozási pályázataira jelentkeztek. 

 

Topolya: Új helyszínen az Expo 
2017. augusztus 5. – Vajdaság.ma 

Szeptember 8 és 10 között kerül megrendezésre Topolyán az Expo 2017 Mezőgazdasági és 

Gazdasági Kiállítás és Vásár. A szervezők úgy döntöttek, hogy a vásárt megpróbálják egy 

kicsit „közelebb hozni” az emberekhez. Eddig a Mezőgazdasági Iskola adott otthont a 

rendezvénynek, de ez a helyszín nem volt mindenki számára könnyen megközelíthető. Idén 

tizennegyedik alkalommal szerveznek topolyán mezőgazdasági és gazdasági kiállítást és 

vásárt. Az előző években a Mezőgazdasági Iskola sportcsarnoka és annak környéke adott 

otthont a rendezvénynek. Idén új helyszínen, a Piac Közvállalat csarnokában szervezik meg. 

 

Megidézett történelem – Bercsényi Miklósra emlékeztek az ungvári várban 
2017. augusztus 6. – karpatalja.ma 

Ung vármegye főispánja, gróf Bercsényi Miklós aranysarkantyús vitéz adott névnapi 

ünnepséget felesége, Csáky Krisztina tiszteletére augusztus 5-én az ungvári várban. 

Történelmi helyszín, múltidézés, hagyományos mesterségek, népzenei forgatag – a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet elérkezettnek látta az időt, hogy a kárpátaljai 

megyeszékhelyen bővítse hagyományőrző rendezvényei sorát. A program ökomenikus ifjúsági 

istentisztelettel kezdődött, ezután a BercsényiFeszt fővédnökei: Brenzovics László parlamenti 

képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, illetve Orosz Ildikó megyei 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3437/gazdasag/169108/Az-OTP-megvette-a-Vajdas%C3%A1gi-Bankot.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3436/gazdasag/168986/%C3%9Ajabb-tartom%C3%A1nyi-t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-vajdas%C3%A1gi-gazd%C3%A1knak.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21639/Topolya-Uj-helyszinen-az-Expo-.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/megidezett-tortenelem-bercsenyi-miklosra-emlekeztek-az-ungvari-varban/
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képviselő, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektor asszonya 

beszélt Bercsényi Miklós történelmi jelentőségéről, valamint a rendezvény apropójáról.  

  

Megjelentek a Magyar Ifjúságkutatás 2016 eredményei 
2017. auguszts 6. – karpatalja.ma 

Közzé tették annak a nagyszabású, a Kárpát-medence 15 és 29 év közötti magyar fiataljainak 

élethelyzetét, értékvilágát felmérő kérdőíves szociológiai kutatásnak az adatait, amelynek 

során Magyarországon és négy szomszédos államban (Szlovákiában, Ukrajnában, 

Romániában és Szerbiában) vizsgálódtak a kutatók. Az összesen 12 ezer (ebből 

Magyarországon 4 ezer, Romániában 2 ezer, Szlovákiában ezer, Szerbiában és Ukrajnában 

pedig 500–500) fő megkérdezésével folyt kutatás átfogó képet ad arról, milyenek öt ország 

magyar fiataljai. Az ukrajnai, kárpátaljai kutatás megszervezését a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont munkatársa, Hires-László Kornélia koordinálta. 

  

A jótékonyság búzaszemei – Nagypalád és Nagyhodos a Testvérek Kenyeréért 
2017. augusztus 6. – Kárpátalja 

„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak” – olvashatjuk az 

Újszövetségben, konkrétan Jakab apostol levelében. A nagy trianoni osztogatás-fosztogatás 

során Szatmár vármegyéből Csehszlovákia számára lecsippentett (a II. világháború után 

aztán egész Kárpátaljával együtt „elszovjetizált”, majd Ukrajna által „megörökölt”) Nagypalád 

és nyugati szomszédközsége, a Magyarország területén maradt Nagyhódos pedig e bibliai 

igazság szellemében cselekedett, amikor bekapcsolódtak a rászorulók megsegítése végett 

megindított, a Magyarok Kenyere programból kisarjadt Testvérek Kenyere programba. És 

augusztus 2-án, a csodaszép – s nemrég gyönyörűen felújított – neogótikus nagypaládi 

református templomban ünnepélyes keretek közt közös zsákba öntötték a két község gazdái 

által felajánlott búzát. 

 

A petesházi Horvát József nyerte meg a Muravidéki Vágtát 
2017. augusztus 6. – MTI, Muravidéki Magyar Rádió, Vajma.info 

A Petesházát képviselő Horváth József ért be elsőnek szombaton a második alkalommal 

megrendezett Muravidéki Vágtán Zsonglőr nevű lovával a Lendvához tartozó Hosszúfaluban - 

számolt be róla a Muravidéki Magyar Rádió vasárnap. A Nemzeti Vágta előfutamaként 

megrendezett Muravidéki Vágta második helyezettje a tavalyi bajnok, a hosszúfalvi Bíró 

József, míg a harmadik helyezett az Őrihodost képviselő Szomi Erik lett. A budapesti Nemzeti 

Vágtán rajtuk kívül a rendező jogán a Lendva városát képviselő lovas, Göntér Aleksander is 

rajthoz áll. 

 

Magyarok a Kultúrák Ünnepén 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/megjelentek-a-magyar-ifjusagkutatas-2016-eredmenyei/
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/04/jotekonysag-buzaszemei
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2859094/
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2017. augusztus 6. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kulturegyesület is tevékenyen részt vett a Felsőőrön a hétvégén 

rendezett Kultúrák Ünnepén. Mind felnőtt-, mind gyerek zenész- és táncoscsoportjaik 

bemutatót tartottak a tömött sorok előtt megrendezett eseményen. Jövőre majd az 50 éves 

BMKE áll majd a rendezvény középpontjában. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 4. – Kossuth Rádió 

  

Megkezdődött az első kárpátaljai magyar ház építése Rahón 

Rahón megkezdődött az első kárpátaljai magyar ház építése. Grezsa István kormánybiztos a 

kárpátaljai szórványtelepülésen tartott sajtótájékoztatóján jelentette ezt be. A kormánybiztos 

hangsúlyozta: a cél a magyar identitás megőrzése. 

  

Az EMNP körutakkal, vidéki kiszállásokkal segíti a magyarországi parlamenti 

választásokra való regisztrációt 

Bár a magyarországi parlamenti választásokig még jó néhány hónap áll előttünk, a külhoni 

magyar kettős állampolgárok felkészülése már megkezdődött, hiszen számukra a választási 

részvétel feltétele a regisztráció. Az EMNP hagyományosan segítője ennek a folyamatnak. 

  

74 éves korában elhunyt Éhn József budaörsi építészmérnök 

74 éves korában elhunyt Éhn József budaörsi építészmérnök, a Társaság a Kádpát-medencei 

Magyarságért nevű civil szervezet alapító elnöke, aki hosszú éveken át segítette a határon túli 

magyarokat.  

  

Interjú Döbrei Dénessel, a Szabadkai Népszínház művészével 

Ha igaz, hogy színház az egész világ, igaznak kell lennie annak is, hogy színház nélkül nincs 

világ. Döbrei Dénes, a Szabadkai Népszínház művésze 1989-ben még ifjú színészként hagyta 

el a Vajdaságot, hogy Franciaországban az azóta világhírű Jel színház színésze legyen. Két 

évtized után tért haza, hogy megvalósítsa álmát. 

Ő
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Muzslyai cserkészek nyári tábora 

Javában tart a szünidő, s persze ez a táborozás ideje is. Erzsébetlakon a plébánia udvarán, a 

templom és az iskola mellett zajlik egy nyári tábor, amelyben a muzslyai cserkészek vesznek 

részt.  

  

A zárásra készülnek a kisiratosi nyári tábárban 

A kisiratosi nyári táborban már a zárásra, a szombati gálaműsorra készülnek. A citera- és 

népzenei tábor az Arad megyei községben már az ötödik ilyen esemény volt. Idén 180 

táborozó vett részt. 

  

Határok nélkül 

2017. augusztus 5. – Kossuth Rádió 

  

Újabb lépés történt a magyar és a szerb nemzet történelmi megbékélésének 

útján 

Újabb lépés történt a magyar és a szerb nemzet történelmi megbékélésének útján: a Sajkás-

vidéki Kabol katolikus temetőjében a helybéli szerbek emlékoszlopot állítottak a falu egykori 

két magyar vezetőjének tiszteletére, akik 1942-ben kétszáz szerbet mentettek meg a biztos 

haláltól. A második világháború végén aztán a két magyar hőst könyörtelenül likvidálta a 

kommunista titkosszolgálat, az OZNA. A helyi szerbség nem tudta megmenteni őket. 

  

Kettős könyvbemutatót tartottak Beregszászon 

Kettős könyvbemutatót tartottak Beregszászon. Fodor Gusztáv, Kárpátaljáról elszármazott 

magyarországi lelkész "Református múltunk kezesség" és "Akik a nagy nyomorúságból jöttek" 

című tanulmánykötete a kárpátaljai református egyház múltját tárja az olvasó elé. 

  

Nemrég jelent meg Borbély Zsolt Attila tanulmánykötete 

Maradjunk a könyveknél, egészen pontosan Borbély Zsolt Attila nemrégiben megjelent 

tanulmányköteténél. A szerzővel beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

  

A közép-bánáti Magyarcsernyén faluünnepet tartottak 

A közép-bánáti Magyarcsernyén faluünnepet tartottak, amelynek keretében megrendezték a 

csernyeiek 22. találkozóját. Évről évre kevesebben jelennek meg a Csernyeiek Klubjának évi 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-05_18:30:00&ch=mr1
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közgyűlésén, amelyet szintén ilyenkor tartanak, ám igen sok elszármazottat visszahoz a 

honvágy, a szülőföld szeretet, és ha csak tehetik visszamennek, még ha csak látogatóba is. 

  

Újszentesi tokányfesztivál  

A Temesvár melletti Újszentesen minden nyáron kiemelt esemény a tokányfesztivál. Több 

tucat bográcsban készülnek a finomságok, szól a zene, és a kiváló ízek mellett a baráti 

találkozások, beszélgetések is fontosak. Mindig érkeznek résztvevők a magyarországi és 

szerbiai testvértelepülésekről is, de a helybeli magyarok is nagy számban képviseltetik 

magukat. Az idei, immár ötödik tokányfesztiválon jelen volt a Határok nélkül riportere is. 

  

Határok nélkül 

2017. augusztus 6. – Kossuth Rádió 

  

Kárpátaljai fiatal írok és költők Kárpát-medencei körúton 

Nem csak megerősödni látszik a kárpátaljai magyar irodalom, hanem már Kárpát-medence 

szerte megmutatkoznak. Kárpát-medencei körúton vettek részt fiatal kárpátaljai írók és 

költők. 

  

A vajdasági folklórközpontban hímző és szövő képesítést is lehet szerezni 

A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum által meghirdetett reformáció pályázatra a 

délvidékiek is elküldték hímzett munkájukat. A vajdasági tájházakban járva több helyen 

láthatjuk nyomát külön hímző és szövő foglalkozásoknak. A vajdasági folklórközpontban 

minderre képesítést is lehet kapni. 

  

Élet a szórványban – Látogatás Oltszakadáton 

Sok mindentől függ, hogy egy szórvány életképes-e vagy elsorvadásra van ítélve. Oltszakadát 

magyar közösségének legnagyobb gondja ma, hogy sem lelkésze, sem magyar tanítója nincs. 

Pedig a falu nagyon régóta létezik. 

 

Kárpát Expressz 

2017. augusztus 6. – M1 

  

Kéményseprők parádéja Munkácson 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-06_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-08-06-i-adas-6/
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Kárpátalján, a ma már csak szórványban magyarok lakta Munkácson él és dolgozik 44 éve a 

város már-már legendás kéményseprője, a jókedélyű Tóth Bertalan, akit mindenki csak Berti 

bácsinak hív. 

  

 

 

Széki Vágta 

Az udvarhelyszéki lovasgazdák Székelyudvarhely utcáin vonulnak. Ők az ötödször 

megrendezett Széki Vágta résztvevői, aki ünnepélyes felvonulással hívják meg a város lakóit a 

rendezvényre. 

  

Kárpát-medencei magyar irodalomtanárok találkozója 

Előadásra igyekeznek a Kárpát-medence minden szegletéből érkezett magyar nyelv- és 

irodalomtanárok a Rákóczi Szövetség táborában. Az immár ötödik találkozót igazán méltó 

helyen, a Fehér megyei Királyszálláson nemrég felújított Nagy-Magyarország Parkban 

rendezték.  

  

A Csali-völgyben tartotta V. nagytáborát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 

A Csali-völgyben tartotta V. nagytáborát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, melynek idei 

témája a Reformkor volt. Az Ipolynyék melletti Csali-völgy zsúfolásig megtelt a tábor minden 

szegletéből érkezett cserkészekkel. 

 

Térkép 

2017. augusztus 5. - Duna World 

 

Ha szép a környezetünk, rendezettek és tiszták az utcák, amerre járunk akkor a kedvünk is 

sokkal jobb. Székelyudvarhelyen van egy alapítvány, amelynek önkéntesei mindig találnak 

valami szépíteni vagy újítani valót a Székelyföldi városban. Kalákában dolgozva rendbe 

hoztak már kutyafuttatót, de építettek már mesekuckót is az apróságoknak. Nemrégiben 

Székelyudvarhely szürke betonpadjait festették át az ott élők nagy örömére.  

 

A gimnáziumi évek bizonyára mindenki számára meghatározóak. Nemcsak a megszerzett 

tudás miatt, hanem olyan barátságok alakulnak itt, amelyek egy életen át elkísérnek. Hogy 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-08-05-i-adas/
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mennyire nagy és összetartó közösséget képes kovácsolni a magyar nyelvű oktatás? Arra a 

Szatmárnémeti Magyar Líceum nagyon jó példa. Itt ugyanis nemcsak a kerek évfordulós 

osztályok gyűlnek össze találkozókra tíz évente, hanem minden évben találkoznak azok a 

diákok és tanárok, akik itt tanultak és tanítottak. 

 

Hat év kihagyás után ismét megszervezték a felvidéki cserkészek Nagytáborát Ipolynyéken. A 

táborban magyarországi és vajdasági fiatalokat is vendégül láttak. A 650 táborozót a viharos 

időjárás sem kerülte el, de jó cserkész módjára minden nehézségen felül kerekedtek.  

 

Lovas terápiával is foglalkoznak a Nagyszőlősi Szelíd lovasközpontban. Sérült gyerekekkel 

úgy bánik a ló, mint a hímes tojással. A lovasközpontban, amelyet egy házaspár hozott létre, 

gyermekek rehabilitációjával is foglalkoznak. 

 

A Reformárus Egyház szervezésében egy Minnesota-i orvos csoport érkezett Kárpátaljára. A 

helyi orvosokkal és lelkészekkel útra keltek a beregszászi járás falvaiba, ahol ingyenes 

szemvizsgálatot készítettek, de ha kellett vérnyomást is mértek, sőt még hajat is vágtak. 

Gyógyszercsomagokat is vittek magukkal, amelyeket az idősek és a rászorulók kaptak meg. 

 

Öt kontinens 

2017. augusztus 5. - Duna World 

 

Még csak 35 éves, de már az egész világot meghódította György Ádám. A fiatal 

zongoraművész nemcsak a magyar zeneszerzők darabjait ismerteti meg koncertjei során a 

nagyvilággal, de mesterkurzust is tart a külföldi rangos egyetemek növendékeinek 

hazánkban. 

 

Nincs saját közösségi tér, mégis van közösség a Washingtoni Magyar-Amerikai Szövetség már 

több mint három évtizede azon dolgozik, hogy a összekovácsolja az ott élő magyarokat. A 

kultúra, a nyelv és a vallás eszközeinek segítségével rendszeresen lehetőséget teremtenek 

arra, hogy az Amerikai nyugati partjain szerteszét élő magyarságnak legyen miért találkoznia. 

 

Rózsafa nyílott az amerikai fővárosban, Washingtonban, olyan, amelynek gyökerei 

Magyarországig nyúlnak vissza. Virágai pedig azok a mosolygós gyermek arcok, amelyek a 

néptánc öröme mellett az óhazáshoz tartozás élményét tükrözik vissza. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-08-05-i-adas/
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14 éve létezik Kárpát-medencei összmagyar nemzeti Diákbajnokság. A labdarúgás, kézilabda, 

asztalitenisz, sakk és birkózás sportágakban rendezett versenyek azon túl, hogy sok tehetség 

felszínre kerülését is elősegítik, erősítik az ifjúság nemzeti és hazafias érzéseit. A 

kezdeményezés elsődleges célja a nemzet egyesítése hittel, sporttal és kultúrával. 

 
 


