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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Balog Zoltán: közös felelősségünk, hogy a támogatásokból mindenekelőtt 
közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján 
2017. augusztus 13. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, propeller.hu, 

karpatalja.ma, 24.hu 

A mi közös felelősségünk, hogy az odaadott anyagi javakból, lehetőségekből kultúra és 

mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján - mondta Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere szombaton az ungvári járási Nagydobronyban, a Kárpátaljai 

Református Egyház családi csendesnapján. A Reformáció - 500 éve az áldás útján mottóval 

szervezett, mintegy hétezer fős rendezvényen Balog Zoltán az Életünk reformációja - út az 

áldáshoz címmel tartott előadásában hangsúlyozta: az életben számtalanszor tapasztalta, 

mekkora ereje van az Áldás, békesség református köszönésnek. Ez a kiindulópont, mert azzal, 

hogy békességet kaptunk, és áldásunk van, nagyon messzire el tudunk jutni - tette hozzá. 

 

Miniszterelnökség: az Erzsébet-táborok közelebb hozzák a kárpátaljai 
lakosságot 
2017. augusztus 11. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Vajdaság.ma, Lokál, 

Kárpátalja, KárpátHír, karpatalja.ma, KDNP hírek, promenad.hu, Erdely.ma, OrientPress, 

Webrádió, Kárpátinfo 

A magyar nyelv tanulását is segítő Erzsébet-táborok arra is lehetőséget teremtenek, hogy 

Kárpátalja különböző nemzetiségű lakossága közelebb kerülhessen egymáshoz - mondta 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken, 

az Országházban, ahol kétszázhúsz, egy hetet Zánkán töltő ukrán nemzetiségű gyereket 

fogadott.  A kormány képviselője újságíróknak elmondta, a soknemzetiségű Kárpátalján 150-

200 ezer magyar él az ukránok, a ruszinok, a szlovákok és a lengyelek mellett. Ezen 

nemzetiségeknek történelmileg közös a sorsuk, ezért fontos, hogy megismerjék egymást 

nyelvét is - fejtette ki a helyettes államtitkár. 

 

Élni akarunk székelyként, magyarként – Emléktáblát avattak az ojtozi csata 100. 
évfordulóján 
2017. augusztus 13. – Erdely.ma 

Emléktáblát avattak az 1916–17-ben az Ojtozi-szorosban elesett magyar katonák emlékére, 

történészkonferenciát tartottak, amelyen a száz évvel ezelőtti csatát járták körül neves 

meghívottak, szentmisét celebráltak, amelyen Márton Áron emlékét is felidézték – az idei 

berecki falunapok egybeestek az ojtozi csata századik évfordulójával. A sikeres rendezvény 

ötletgazdája Lukács Bence Ákos konzul volt. Grezsa István kormánybiztos a rendezvényen 

mondott beszédében kiemelte: ezen a napon nemcsak a magyar honvédekre emlékeznek, 

hanem, ahogy azt minden katonai hagyomány diktálja, az elesett ellenségről is 
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megemlékeznek, évszázadokon keresztül ezt a szorost nemcsak magyar és székely hősök 

tetemei borítják, hanem román, német és orosz katonák is elestek itt. Jelképes, hogy a 

soproni 18-asok az ország nyugati végéből ide, a legkeletibb részre, Ojtozba kerültek, ahol a 

magyar hazát védték. 

 

Grezsa: a magyar állam jelenléte nélkülözhetetlen Kárpátalján 
2017. augusztus 13. – karpatalja.ma 

A teljes elszegényedés és kilátástalanság ellenére jól szervezett magyar politikai és civil 

szervezeti háló működik Kárpátalján – jelentette ki Grezsa István a Lakitelek Népfőiskolán 

zajló Kárpát-medencei Nemzetpolitikai Szabadegyetemen. Grezsa István, a 

Miniszterelnökség kormánybiztosa kiemelte: a magyar állam jelenléte ma már 

nélkülözhetetlen Kárpátalján. Emlékeztetett: a mai Kárpátalja területe már a magyar 

királyság idején is a legszegényebb részek közé tartozott. A magyar állam támogatásával 

Kárpátalján mára olyan minőségű kisebbségoktatási rendszert sikerült kiépíteni, amely 

messze meghaladja az ukrán állam által működtetett rendszert – közölte a politikus 

 

Összeöntötték a magyarországi és a határon túlról származó búzát 
Nemeshanyban 
2017. augusztus 13. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, maszol.ro, 888.hu 

A Magyarok kenyere programban már több mint 500 tonna búza gyűlt össze az ország 

valamennyi megyéjéből és a határon túlról - jelentette be Korinek László, a program 

elindítója a Veszprém megyei Nemeshanyban, ahol összeöntötték az ünnepi kenyérhez a 

felajánlott gabonát. Sok helyen még folyik az aratás, ezért az idei felajánlás mennyisége még 

nem végleges - tette hozzá. A liszt és kenyéradomány mintegy 80 ezer nehézsorsú 

gyermekhez jut majd el, több mint 130 szervezet segítségével, és ebből sütik majd az ünnepi 

kenyeret is a Somogy megyei Nagybajom községben - közölte. Hangsúlyozta: a Magyarok 

kenyere programért a felvidéki és a Kárpátalján élő magyarság tette a legtöbbet, a kárpátaljai 

gazdák 83 tonna búzát ajánlottak fel. 

 

A lovagkirály lelkesítő alakja 

2017. augusztus 13. – Vitéz Anita –Magyar Hírlap 

Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából 

hirdetett emlékévet a nemzetpolitikai államtitkárság. Már eddig is számos, a lovagkirály 

alakjához kapcsolódó rendezvényre került sor. Az emlékévhez kapcsolódó rendezvények 

közül kiemelkednek a szent életével foglalkozó kiállítások. A Szent László király, a hit 

bajnoka, a haza hőse című vándorkiállítás májusban nyílt meg, elsőként a nagyváradi 

vártemplomban, azóta eljutott a felvidéki Kolon faluba, valamint a székelyföldi Csíkszeredába 

is. A közeljövőben további rendezvényekre kerül sor. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/grezsa-a-magyar-allam-jelenlete-nelkulozhetetlen-karpataljan/
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/84565-osszeontottek-a-magyarorszagi-es-a-hataron-tulrol-szarmazo-buzat-nemeshanyban
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/84565-osszeontottek-a-magyarorszagi-es-a-hataron-tulrol-szarmazo-buzat-nemeshanyban
http://magyarhirlap.hu/cikk/95257/A_lovagkiraly_lelkesito_alakja


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. augusztus 14. 
3 

 

Mégsem adják el a Kós Károly tervezte kultúrotthont 
2017. augusztus 11. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Elállt a Kós Károly által tervezett kultúrotthon eladásától a kalotaszegi Mákófalva református 

egyházközsége. Júniusban az egyházközség arról egyezett meg Egeres község 

önkormányzatával, hogy egy kerékpár áráért, 500 lejért átadja az ingatlant a román többségű 

önkormányzatnak. Az adásvétel ellen akkor az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tiltakozott. 

Az EMNP pénteki közleménye szerint a tulajdonosváltás azáltal hiúsult meg, hogy Both 

György, a Mákófalvát is magába foglaló Egeres község alpolgármestere a tanács elé terjesztett 

határozatjavaslatából kihagyta a református egyház eladási feltételeit, amelyeket később sem 

az eladást hitelesítő közjegyző, sem a polgármesteri hivatal nem tartott elfogadhatónak. 

 

Dorin Florea sérelmezi a DNA eljárását 
2017. augusztus 11. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere közleményben sérelmezte pénteken, hogy a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) egy nappal korábban bűnügyi kivizsgálást indított ellene 

és tanácsadója ellen. A DNA csütörtökön olyan jogkörök bitorlásával gyanúsította meg 

Claudiu Maiort, a polgármester tanácsadóját, a város korábbi alpolgármesterét, amelyek 

gyakorlásától korábban jogerős bírósági ítéletben tiltották el. Az ügyészség egy, az elmúlt egy 

évben kiállított városházi számla aláírását látta bizonyítéknak arra, hogy Maior 

köztisztségviselői feladatokat lát el, Dorin Floreát pedig bűnrészességgel gyanúsította. 

 

Lesznek-e tankönyvek a szeptemberi iskolakezdésig?  
2017. augusztus 11. – transindex.ro 

Egyre kétségesebb, hogy őszig minden tantárgyból legyen hivatalosan elfogadott tankönyvük 

az iskolásoknak. Kovács Irén Erzsébet a kisebbségek nyelvén folyó oktatásért felelős 

államtitkár elmondta, az elemi osztályokban idegen nyelvből elkészültek a tankönyvek, első 

osztályban a valláson kívül minden tantárgyból egy, míg román és magyar nyelvből két-két 

tankönyv közül lehet választani, matematika és környezetismeretből pedig három lefordított 

tankönyv van forgalomban. Kovács Irén Erzsébet azt is közölte, az óvások időszaka az ősz 

folyamán zárul, amit egy újabb közbeszerzési eljárás követ, majd a fellebbezési határidőt 

után, miniszteri rendelet útján jelennek meg a tankönyvek román változatai. Ezeket a 

kiadványokat fordítják le magyar nyelvre. „Ez egy eléggé bonyolult folyamat, így nem biztos, 

hogy tanévkezdésre elkészülnek a magyar nyelvű változatok”- tette hozzá az államtitkár.  

 

Szobrokkal és utcanevekkel jubilálnának a marosvásárhelyi protestánsok 
2017. augusztus 12. – Krónika 

Több mellszobrot állítanának és néhány utcát neveztetnének el a városban a marosvásárhelyi 

protestáns felekezetek a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Amennyiben viszont nem 

sietnek kéréseik fenntartásával, könnyen megeshet, hogy kifutnak az időből.  
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EMNP: etnikai feszültséget szítanának Pașcan szobrai 
2017. augusztus 12. – Krónika, Erdély Ma 

Csak a magyar személyiségek szobrainak felállítása után lehet szó bármilyen esetleges 

emlékműállításról Marosvásárhelyen – hívja fel a figyelmet az Erdélyi Magyar Néppárt 

Marius Paşcan parlamenti képviselő szoborállítási tervei kapcsán. A politikai alakulat Maros 

megyei szervezete közelményben hívta fel a figyelmet, hogy nem ért egyet Marius Paşcan 

parlamenti képviselő szoborállítási terveivel. „Eddigi politikai pályafutásának ismeretében 

nem csodálkozunk a „magyarbarátságáról” ismert Marius Paşcan parlamenti képviselő 

legújabb ötletén” - mutatnak rá, arra utalva, hogy a volt prefektus a gyulafehérvári nagygyűlés 

jövő évi centenáriumára nyolc román személyiségnek emléket állító szoborparkot hoznának 

létre Marosvásárhely központjában. 

 

SIC Feszt: szülőföldünk a szívünkbe van bejegyezve 
2017. augusztus 12. – maszol.ro 

Székelyföld jövőjéről, aktuálpolitikai kérdésekről és a jövő évi magyarországi parlamenti 

választásról, Székelyföldről, mint erős brandről beszélgetett Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsnak elnöke, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, valamint Kozma 

Mónika, Maros megye tanácsa elnöki kabinetjének vezetője. 

 

Salvador Dalítól Mátyás királyig – brandépítésről beszélgettek a SIC Feszten 
2017. augusztus 12. – maszol.ro 

A több évszázados Mátyás király marketingjétől a személyes és szakmai brand kialakításáig 

kaptak hasznos tanácsokat a SIC Feszt résztvevői augusztus 11-én Csomakőrösön.   Porcsalmi 

Bálint, kampányszakértő, az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint mindenkinek van brandje, ami 

az alapján alakul ki, amit saját magunk és a környezetünk gondol, illetve mond, beazonosítva 

ezáltal bennünket. Tükrözi személyiségünket, meghatároz és megkülönböztet bármi mástól. 

A saját brandünk építésénél arra kell törekednünk, hogy röviden, velősen, egyszerűen 

kommunikáljunk. Az első benyomástól kezdődik, gondolva itt a bemutatkozásra vagy 

kézfogásra. 

 

Dáné Károly szerint működési gondok indokolják a váltást 
2017. augusztus 13. – Krónika 

Nem annyira drámai a helyzet az Országos Tankönyvkiadónál, mint azt a sajtó lefestette - 

mondta a Krónikának Dáné Károly, az állami intézmény vezetője, aki szerint régóta megérett 

az idő a változtatásra. Az aligazgatót annak kapcsán kérdezték, hogy a Mediafax hírügynökség 

beszámolója szerint Liviu Pop oktatási miniszter szerdán bejelentette: menesztette az 

Országos Tankönyvkiadó igazgatótanácsát, és hét végéig új vezérigazgatót nevez ki az 

intézmény élére. Döntését azzal indokolta, hogy az állami kiadó az elmúlt öt évben csupán a 

tankönyvkiadásra szánt pénz kevesebb, mint öt százalékát használta fel. 
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Közkinccsé vált a Kolozsvári Magyar Napok, a román közösséget is képes 
megszólítani 
2017. augusztus 13. – Krónika 

Megváltoztatta a magyar közösség életét a Kolozsvári Magyar Napok, amely egy egész 

közösség ünnepévé nőtte ki magát – fogalmazott Gergely Balázs, a rendezvénysorozat 

ötletgazdája és főszervezője a Krónikának. Kiemelte, külön öröm, hogy a rendezvény meg 

tudja szólítani a román közösséget is.  

 

Centenárium: a szászok együtt ünnepelnek a románokkal 
2017. augusztus 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A románokkal együtt fog ünnepelni az erdélyi szász közösség a Nagy Egyesülés jövő évi 

centenáriumán - hangsúlyozta Klaus Johannis államfő vasárnap a Brassó megyei 

Szászkeresztúron. Az elnök az erdélyi szász településeket népszerűsítő kulturális fesztiválon 

mondott beszédében rámutatott, meglátása szerint a pozitív üzenetekre kellene fókuszálni, írt 

az Agerpres. „A szász közösség együtt ünnepel majd a románokkal a centenáriumon, és úgy 

gondolom, végül a többiek is meggyőződnek majd arról, hogy ez az üzenet. A centenárium 

rendkívül jelentős esemény, és bár egyeseknek mindössze annyit jelent, hogy eltelt száz év, ez 

nagyon fontos, mert ez alatt a száz év alatt szerintem Románia bebizonyította, hogy egy, a 

birodalmak peremén álló kis országból a régió erős, stabil országává lehet fejlődni (...). 

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt száz évben fontos és határozott lépéseket tettünk együtt a jó 

irányba” - fogalmazott beszédében Johannis. 

 

Az ellenzék bizalmatlansági indítványt fontolgat a kormány ellen 
2017. augusztus 11. –  bumm.sk, hirek.sk 

Az ellenzék azt fontolgatja, hogy bizalmatlansági szavazást kezdeményez a kormány ellen – 

erősítette meg pénteki parlamenti sajtótájékoztatóján Veronika Remišová, az Egyszerű 

Emberek és Független Személyiségek képviselője. „Ezt is fontolgatjuk. Ha nem oldódik meg 

az uniós támogatások ügye, akkor ezt a lehetőséget is fontolóra vesszük“ – mondta Remišová. 

Egyúttal azt is megerősítette, hogy az ellenzék a jövő hétre javasolja a rendkívüli ülés 

összehívását, melynek célja Peter Plavčan oktatási miniszter uniós támogatások gyanús 

szétosztása miatti menesztése. 

 

Maďarič üzenete Dankónak: az SNS követelése elfogadhatatlan 
2017. augusztus 11. – hirek.sk 

Nyílt titok, hogy Andrej Danko házelnöknek már régóta szúrja a szemét a koalíciós partner 

Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) alelnöke, Marek Maďarič kulturális miniszter. Éppen ez 

az egyik oka annak, hogy Maďarič is a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) célkeresztjébe került a 

jelenlegi kormányválság közepette. Médiaértesülések szerint ugyanis az SNS-vezér Danko 

azzal fenyegetőzött, hogy, ha a Smer-SD és a Most-Híd „kezet emelne” oktatásügyi 

miniszterére, Peter Plavčanra, illetve megfosztanák őt az uniós forrásokkal való rendelkezés 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. augusztus 14. 
6 

jogától, akkor ő hasonló vezérelv mentén jár majd el a kulturális tárcához kapcsolódó uniós 

források esetében. 

 

SaS: egyetlen józanul gondolkodó párt sem tehet eleget az SNS követeléseinek 
2017. augusztus 11. – hirek.sk, Körkép 

Hihetetlen populizmusnak számítanak a Szlovák Nemzeti Párt követelései, amelyeket az új 

koalíciós szerződésnek és az új kormányprogramnak is tartalmaznia kellene – véli a 

Szabadság és Szolidaritás, amely szerint egyetlen józanul gondolkodó párt sem tehet eleget az 

SNS követeléseinek. 

 

A Smer és a Most-Híd államtitkárai is felelősek az uniós támogatási botrányért 
2017. augusztus 12. – hirek.sk 

A Szabadság és Szolidaritás úgy véli, hogy az oktatási tárca államtitkárai is felelősek az uniós 

támogatások szétosztásával kapcsolatos botrányért. A smeres Oľga Nachtmannová és a hidas 

Peter Krajňák feladata az ún. keresztbe ellenőrzés végzése – hangsúlyozta a liberális párt. 

 

Gömörországban a kis közösségek is mernek nagyot álmodni 
2017. augusztus 12. – hirek.sk 

58 gyülekezetben, megközelítőleg mintegy 5000 református él a Gömöri Református 

Egyházmegyében. A két városi gyülekezetet, Rimaszombatot és Tornalját leszámítva, 

többnyire szórvány gyülekezetekben, apró falvakban tevékenykednek a gömöri reformátusok. 

Nemesradnóton augusztus 25-én Pál István Szalonna és Bandája ad majd koncertet a helyi 

templomban a reformáció 500. évfordulójának ünnepségén. 

 

Közös tanévnyitó ünnepséget tartanak a felvidéki és a kárpátaljai magyar 
iskolák 
2017. augusztus 12. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

2017. szeptember 2-án tartja a szlovákiai magyar iskolák és a kárpátaljai magyar iskolák 

közös Országos Tanévnyitó Ünnepségét Nagyszelmencen. A tanévnyitón ünnepi beszédet 

mond Jókai Tibor, az SZMPSZ és Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke. Ünnepi köszöntőt mond 

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes 

államtitkára. 

 

Tegyél egy lépést a jövődért, legyél „esterházys”! 
2017. augusztus 12. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Gubík László, a Via Nova ICs elnöke még májusban jelentette be, hogy indul az Esterházy 

Akadémia. Közélet, tehetséggondozás, vezetőképzés – ezt tartja fő küldetésének az új 

központ. Célja, hogy értékes tudással felvértezett, tehetséges fiatalok képesek legyenek a 

stafétabot átvételére és a jövő alakítására a felvidéki magyar közösség érdekében. Az 

Esterházy Akadémia szeptemberben indítja média és közéleti képzését. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170811132552/SaS-egyetlen-jozanul-gondolkodo-part-sem-tehet-eleget-az-SNS-koveteleseinek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170812140754/A-Smer-es-a-Most-Hid-allamtitkarai-is-felelosek-az-unios-tamogatasi-botranyert.html
http://www.hirek.sk/hitelet/20170811210703/Gomororszagban-a-kis-kozossegek-is-mernek-nagyot-almodni.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170811123427/Kozos-tanevnyito-unnepseget-tartanak-a-felvideki-es-a-karpataljai-magyar-iskolak.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170811123427/Kozos-tanevnyito-unnepseget-tartanak-a-felvideki-es-a-karpataljai-magyar-iskolak.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170812094206/Tegyel-egy-lepest-a-jovodert-legyel-esterhazys.html
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Simon Zsolt: Apró eredményekért túl nagy áldozatot hozott a Most-Híd 
2017. augusztus 13. – Felvidék Ma, Körkép 

A Híd párt túlságosan sokat áldozott fel az apró sikerekért cserébe – nyilatkozta a SITA 

hírügynökségnek Simon Zsolt független képviselő, megjegyezve, az a párt, amelyből a 2016-os 

parlamenti választásokat követően kilépett, ma kifelé tart a parlamentből. „A Szlovákia déli 

részén élőket is a kiterjedt korrupció, a kifosztott egészségügy és a mezőgazdaság 

kétségbeejtő helyzete aggasztja” – állapította meg Simon. 

 

Vajdasági parlament: Augusztus végén újabb költségvetés-módosítás 
2017. augusztus 11. – Vajdaság.ma 

Vajdasági parlament: Augusztus végén újabb költségvetés-módosításFotó: N1Igor Mirović 

A vajdasági parlament képviselői augusztus végén vitatják meg a tartományi költségvetés 

újabb módosítását, jelentette be Igor Mirović tartományi kormányfő. Az átütemezéssel több 

mint egymilliárd dinárt irányoznak elő a kapitális és az infrastrukturális projektekre. Mirović 

ópazovai munkalátogatásán elmondta, a módosítást a minden szinten megvalósuló 

megtakarítások, a vajdasági ipari fejlődés, valamint a nyereség- és a jövedelemadó alapján 

befolyt bevételek teszik lehetővé, írja a Tanjug. 

 

Véget ért a II. Vajdasági Műfordítótábor 
2017. augusztus 13. – Vajdaság.ma 

Augusztus 10-e és 13-a között szervezték meg Kishegyesen a II. Vajdasági Műfordítótábort. A 

rendezvény előzetesen meghirdetett programja szerint zajló előadások és kerekasztal-

beszélgetések nyitottak voltak, bárki részt vehetett rajtuk. Az állandó részvevők között a 

hivatásosok mellett kezdő és haladó műfordítók is részt vettek a foglalkozásokban. A 

rendezvények két helyszínen, a Kátai Vendégházban és Dombos Pincében zajlottak. 

 

Helyi közösségi választások Zomborban 
2017. augusztus 13. – Magyar Szó 

Vasárnap összesen 13 helyi közösségben tartottak választásokat Zombor területén. A 

városban a Felsővárosban, a Mlakeban, az Ószelencsén, Szelencsén és Újszelencsén. A falvak 

közül pedig Harasztin, Doroszlón, Nemesmiliticsen, Gádoron, Sárin, Sztapáron és 

Csonoplyán. 

 

Tizenhat kárpátaljait hívnak be az Ukrán Nemzeti Gárdába 
2017. augusztus 12. – karpatalja.ma 

Az Ukrán Nemzeti Gárda augusztusban kezdi meg az éves behívást – tudatta a Golosz Karpat 

internetes hírportál augusztus 11-én. A behívókat a legrövidebb időn belül összesen ezer 
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http://felvidek.ma/2017/08/simon-zsolt-nehany-apro-siker-tul-sokba-kerult-a-most-hid-nak/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21657/Vajdasagi-parlament-Augusztus-vegen-ujabb-koltsegvetes-modositas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21660/Veget-ert-a-II-Vajdasagi-Muforditotabor.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3443/vajdasag_zombor/169460/Helyi-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-Zomborban.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tizenhat-karpataljait-hivnak-be-az-ukran-nemzeti-gardaba/
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férfinak fogják kézbesíteni Ukrajna-szerte. A kormány meghatározta azon polgárok 

létszámát, akiknek katonai szolgálatot kell teljesíteniük az Ukrán Nemzeti Gárdában. Az erről 

szóló határozatot 2017. augusztus 9-én fogadták el. 

 

Házi sertésekre terjedt át az afrikai sertéspestis Kárpátalján 
2017. augusztus 12. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Házi sertésekre is átterjedt Kárpátalján a térségben eddig csak elhullott vaddisznókban 

kimutatott afrikai sertéspestis-fertőzés (ASP), amelyben két állat pusztult el a héten a 

munkácsi járási Alsókerepec (Nizsnij Koropec) község egyik háztáji gazdaságában - adták 

hírül szombaton kárpátaljai hírportálok. A jelentések szerint pénteken egy alsókerepeci lakos 

jelezte a Munkácsi járás állategészségügyi szolgálatának, hogy két sertése pusztult el gyors 

lefolyású betegségben.   Kárpátalján az ASP-fertőzést első ízben a múlt év végén mutatták ki 

egy nagyszőlősi szálloda gazdaságában elhullott vaddisznókban. Azóta a veszélyes 

állatbetegség megjelent a Beregszászi, Ilosvai, Ökörmezői, Técsői és Volóci járások területén. 

 

Decemberre várható az új központ elkészülte Muraszombatban 
2017. augusztus 11. – Muravidéki Magyar Rádió 

Muraszombat központjában a már több éve lepusztulófélben lévő Pomurka étterem helyén 

egy Generációk Közti Központ épül lakásokkal és újrahasznosító központtal. A beruházás 

értéke 3 millió euró. Az építkezés III. fázisa befejeződött, az év végéig pedig még az 

installációs munkálatokat kell elvégezni. 

 

ORF2: Film az ausztriai magyarokról 
2017. augusztus 11. – volksgruppen.orf.at 

Az ausztriai magyar népcsoportról sugárzott 26 perces filmet az ORF vasárnap. A film 

középpontjában a bécsi és burgenlandi magyarok állnak, akiknek a történetét is igyekszik 

végigkövetni Helmut Potutschnig és Kerstin Paulik producerek alkotása. A forgatás 2016-tól 

ez év első feléig zajlott. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 11. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174485931
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2860057/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-11_18:30:00&ch=mr1
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Eddig kilenc milliárd forintnyi összeget helyezett ki a magyar kormány a 

vajdasági magyar gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítása céljából 

Eddig kilenc milliárd forintnyi összeget helyezett ki a magyar kormány a vajdasági magyar 

gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítása céljából, amellyel több mint 6200 magyar 

vállalkozót és gazdálkodót támogatott a Délvidéken. A megvalósítás még alig van túl a felén. 

Most, az igények felmérését követően kiírták a vajdasági magyar térség és gazdaságfejlesztési 

program pályázatainak negyedik körét, amelyben támogatásokhoz juthatnak a 

középvállalkozások is, sőt, néhány naggyal is szerződtek - mondja Juhász Bálint, a 

Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, aki Magyar Levente miniszterhelyettessel járta körbe a 

közelmúltban a Délvidéket. 

 

Mezőgép-bemutató Temerinben 

A budapesti kormánytámogatás célja - ahogyan más Kárpát-medencei régiókban is - a 

külhoni magyarok szülőföldön maradásának a segítése. A minap a temerini vásártéren egy 

olyan mezőgép-bemutatóra került sor, amelyen a budapesti támogatásból vásárolt 

traktorokat, permetezőgépeket, magágy előkészítőket mutatták be a haszonélvező 

földművesek. Ott kérdezte benyomásairól Somogyi Sándor közgazdászt, egyetemi tanárt, a 

Prosperitati Igazgató Bizottságának tagját a Határok nélkül tudósítója. 

 

A magyarországi választáson való részvételre buzdítanak az erdélyi magyar 

pártok és politikai szervezetek 

Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek a magyarországi választáson való részvételre 

és előtte a névjegyzékbe való felvételre, regisztrációra buzdítják a külhoni magyar 

állampolgárokat. A Határok nélkül riporterének beszélgetéséből az RMDSZ álláspontját 

ismerhetjük meg Borboly Csaba segítségével. 

 

Segesváron immár 15. alkalommal rendezik meg a ProEtnica Interkulturális 

Fesztivált  

Segesváron immár 15. alkalommal rendezik meg a ProEtnica Interkulturális Fesztivált a jövő 

héten, augusztus 17. és 20. között. Az idei négy napos rendezvényen 18 romániai nemzeti 

kisebbség mutatkozik be népviseletével, táncaival, hagyományaival.  A rendezvény nem 

csupán kulturális seregszemle, hanem a különböző etnikumok közötti párbeszéd egyik 

fóruma is. Erdei Edit Zsuzsanna ajánlójában elsőként a társszervező Divers egyesület elnöke 

Koreck Mária nyilatkozik, majd a fesztiválnak otthont adó Segesvár alpolgármestere, Tóth 

Tivadar. 

 

Bezárta kapuit a Bihari Nyári Egyetem 
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Bezárta kapuit a Bihari Nyári Egyetem, amely a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága szervezésében az idén is változatos, színes programmal várta az érdeklődőket. A 

rendezvény célja foglalkozni a bihari-partiumi "határtalanított" régió művelődéstörténetével, 

jelen lehetőségeivel, gazdaságával és kultúrájával, mindezzel erősíteni a határok fölötti 

kapcsolatokat. Az idei nyári egyetem legfontosabb eseményeiről, témáiról Magyari Sára 

nyelvészt, a társszervező Partiumi Keresztény Egyetem oktatóját kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

Látogatás a bonchidai Bánffy kastélyban 

A kastélyt Bánffy Dénes kezdte el építtetni 1650-ben a dobokai vár köveiből. Fia, Bánffy 

György, Erdély gubernátora az 1690-es években folytatta az építkezést. A 18. század elején 

reneszánsz stílusban bővítették az épületet, majd 1748-50 között Bánffy Dénes kolozsi 

főispán barokk kastéllyá építtette át - olvashatjuk a Kastély Erdélyben internetes oldalon. A 

bonchidai Bánffy-kastély négyszögű, nagyjából szabályos udvart körülvevő, sarkain egy-egy 

köralapú sarokbástyával ellátott kétszintes, négyszárnyú épület. Az északi szárny, U alakot 

mutató oldalszárnyaival, sarkait kijelölő északkeleti és északnyugati bástyájával a kastély 

tulajdonképpeni főépületének számít. Pincéje téglából rakott dongaboltozat, falai vegyesen 

rakott kőfalazat, reneszánsz faragású ajtónyílásokkal. A főudvar keleti részén ehhez 

csatlakozott a patkóudvar körül az istálló épülete, a főbejárat épülete és a ma már nem létező 

lovarda épülete, valamint az udvaron kívül elhelyezkedő malom épülete. A bonchidai Bánffy-

kastély malma maga is nemzeti értékű műemlék. Remélik, hogy a kastély is és parkja is 

rövidesen újra teljes pompájában ragyoghat.  

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 12. – Kossuth Rádió 

 

Csíkszeredába érkezett a Magyar Nemzeti Múzeum Nagyháborút bemutató 

kiállítása 

Csíkszeredába érkezett a Magyar Nemzeti Múzeum Nagyháborút bemutató vándorkiállítása. 

A rendkívüli, térhatású képekből és tárgyi emlékekből álló, Nézőpontok című kiállításról 

küldött beszámolót a Határok nélkül riportere. 

 

15. Nemzetközi Alkotótábor Nagyzerénden 

Az elmúlt héten fejeződött be a jubileumi, 15. Nemzetközi Alkotótábor Nagyzerénden. Az 

Arad és Bihar megye határán, a Fekete-Körös mentén fekvő községben 3 földrész 8 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-12_18:30:00&ch=mr1
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országának 16 képzőművésze adott egymásnak találkozót. A művészek alkotásaikkal Románia 

első vidéki képtárának, a több mint 40 éves Zeréndi Galériának a gyűjteményét is gyarapítják. 

 

Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái címmel mutatattak be kötetet 

Nagyvárad történelmi templomai és zsinagógái címmel impozáns kötetet mutattak be a 

partiumi városban. Az albumot elsősorban turistáknak szánják. A több tucatnyi kép 

segítségével könnyen felismerhetők Nagyvárad legszebb templomai, zsinagógái. 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 13. – Kossuth Rádió 

 

12 év után gyülekezeti házat avattak Felvincen 

Nem kétséges, hogy a szórványban élő kisebbségek megmaradásának egyik fontos feltétele, 

hogy közösségként tudják élni mindennapjaikat, hogy létezzen egy hely, ahol találkozhatnak. 

Ezért is különleges öröm, ha egy-egy településen megteremthető a közösségi tér. Ez történt 

nemrég Felvincen, ahol 12 évnyi kitartó igyekezettel elérték, hogy a református templom 

szomszédságában felavathatták a szórványtelepülés gyülekezeti házát. 

 

Közös ünnep az összetartozás jegyében 

Mezőkölpény kis mezőségi település, fogyatkozástól azonban egyelőre nem kell tartania. A 

néptáncairól és népdalairól ismertté vált település hírnevét elsősorban a martonvásári 

táncosok gyűjtésének köszönhetni, és a kapcsolat a két település között egyre szorosabbá vált. 

Nemrég kulturális napokat tartottak az erdélyi faluban, ahol megjelentek a martonvásáriak is.   

 

Magyar sírok kutatója Kárpátalján 

Nagy magyarjaink sírjai domborulnak, például, a házsongárdi temetőben, de a délvidéki és 

kárpátaljai sírkertekben is. Sajnos sok esetben csak tudunk róla, hogy egykor itt helyezték 

örök nyugalomra honfitársainkat. A kegyelet- és tisztelet-kötelezettség vezette Tóth Tamás 

történészt, amikor belekezdett temetőkutatói küldetésébe. 

 

Augusztus végén tartják ünnepséget Maradékon a Reformáció 500. évfordulója 

alkalmából 

A Reformáció 500. évfordulója újabb alkalmat kínál a kisebbségi közösségek megerősítésére. 

A Vajdaságban augusztus végére készülnek a maradéki központi ünnepségére. Vallják, hogy a 

kisebbségi létben különösen fontos megtartó erő a vallás.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-13_18:30:00&ch=mr1
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Falünnepet tartottak a magyarcsernyeiek 

Faluünnepet tartottak a magyarcsernyeiek, és ennek tiszteletére megjelent a Csernyei újság 

legújabb száma. A negyedévente megjelenő, és elsősorban a helybéli történések krónikáját 

tartalmazó kiadványt immár 22 esztendeje jelenteti meg a Csernyeik Klubja.  

 

Angol és amerikai egyetemisták tanítanak a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat erdélyi táboraiban 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közel másfél évtizede szervez Erdély-szerte olyan 

táborokat, amelyekben angol és amerikai egyetemisták ismertetik meg a világnyelv alapjaival 

a magyar gyerekeket. 

 

Kárpát Express 

2017. augusztus 13. – M1 

 

Petőfi-legenda Székelykeresztúron 

Ma már egyre kevesebben ismerik azt a legendát Petőfi Sándorról, amelyet egy 

székelykeresztúri vendéglő őriz. Petőfi vélt holtteste azóta aváros temetőjébe került.  

 

 

Barackfesztivál Benében 

Büszkén mutatja barackfáit a benei Horváth Béla. A beregvidéki 1400 lelkes településen közel 

100 éves hagyománya van e gyümölcs termesztésével. A portákon és a környező telkeken a 

barackok az urak: a környező domboknak köszönhetően Bene Kárpátalja egyik legmelegebb 

települése. 

 

Rétyen tartotta 26. Vándortáborát az Erdélyi Kárpát Egyesület 

Rétyen, ebben a kis, ám természeti adottságairól és zenei életéről híres háromszéki faluban 

nem is kezdődhet az év másként, mint a Kovács András fúvószenekar koncertjével. A község 

melletti tó környéke egy hétre benépesedett, hisz az Erdélyi Kárpát Egyesület itt tartotta 26. 

Vándortáborát, közel másfél ezer résztvevővel. 

 

Lelki zarándoklat Rétyen 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-08-13-i-adas-6/
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Térjünk vissza a Réty melletti tó partjára. A vándortáborban idén lelki zarándoklatra is 

lehetőség nyílt. Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület elnöke az egészség, hon és 

természetismeret mellett az ima jelentőségére is felhívja a figyelmet. 

 

Térkép 

2017. augusztus 12. – Duna 

 

Harmadik alkalommal tartottak arató ünnepet a Pártiumban az érmelléki gazdák. Az 

eseményen több csapat is bemutatta a kézi aratást, ami igazi kuriózum, hiszen kaszával ma 

már nem igazán aratják a termést. A csapatok összemérhették tudásukat, hiszen versenyt is 

rendeztek számukra.  

 

Kiválóan szórakozhattak az idei Tusványoson azok, akik a Csíkszeredai Csíki Játékszín 

előadásait választották, a Kiugrót. Az előadás tulajdonképpen egy négyszereplős 

improvizációs játékokon alapuló alternatív műsor, amelynek során a szereplőknek 

rögtönzésen alapuló feladatokat kellett megoldania. 

 

A Rákóczi Szövetség hagyományaihoz híven immár 18. alkalommal idén nyáron is 

megrendezte táborát. Kárpát-medencei magyar diákok ás tanárok részvételével. A szervezet 

fő célja, hogy az anyaországi és külhoni magyar fiatalok együtt táborozzanak, barátságok 

alakuljanak ki, hogy ezáltal is erősödjön a magyar-magyar kapcsolat. 

 

A királyhelmeci görög katolikus egyházközség megalakulásának 20. évfordulójának 

tiszteletére készült a képes fal, amely a magyarországi Kárpáti László ikonfestő, illetve több 

bodrogközi festő munkájának és a példaértékű összefogásnak köszönhető. 

 

Van egy hely a Délvidéken, közép Bácskában, Kavilló, amely évről évre a kultúra 

középpontjává válik nyáron. Ez a Vajdaság falvait és kis településeit járó Tanya színház 

törzshelye. Valamikor 40 évvel ezelőtt a faluból és a környék településeiről elszármazott 

néhány színész ötlete volt, hogy alakítsanak egy olyan társulatot, amely azokat a helyeket járja 

be, ahol az emberek nem látnak színházat. 

 

Öt kontinens 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-08-12-i-adas/
http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-08-12-i-adas-2/
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2017. augusztus 11. - Duna World 

 

A Pesti Vigadóban ad koncertet a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus 

Zenekara. Egyedülálló kezdeményezésként ritka hangversenyre kerül sor augusztus 21-én 

hétfőn a Pesti Vigadóban. A zenekar ugyanis most először hallható ebben a formában. A 

Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekaráról van szó. Az ötletadó Vashegyi 

György karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 

 

A Dél-Amerika keleti partján lévő Uruguayban 500 magyar él, akiknek egy Magyar Otthont is 

létrehoztak az ország fővárosában. Táncolnak, énekelnek, sportrendezvényeket tartanak, no 

és persze magyaros ételeket főznek Budapesttől mintegy 12 ezer kilométerre. 

 

Fogorvosként diplomázott Debrecenben, ma pedig antikvitással foglakozik. Szabó Ágnes 

szerelmes lett egy belga férfiba, akivel Brüsszelben kezdték el közös életüket több, mint két 

évtizede. A fogorvosi praxis helyett Ágnes boltot nyitott, emellett vezeti az egyik brüsszeli 

magyar óvodát és iskolát, a Bóbitát, amelynek célja, hogy a Belgiumban élő magyarok is 

megőrizhessék a magyar kultúrát és a magyar nyelvet. 

 

Két évet tervezett, de már tizenkét éve szolgál Kovács Lőrinc az ausztráliai Brisbaneben. A 

lelkipásztornak nagy szerepe volt abban, hogy hazánktól 12 ezer kilométerre létrejött egy 

olyan közösség, amelyet ugyan a vallás hozott össze, de nemcsak az istentiszteleteken 

alkotnak közösséget. Lőrinc minden évben igyekszik hazalátogatni az erdélyi 

Marosvásárhelyre, ahol azt mondja erőt és hitet kap ahhoz, hogy hazájától távol is megtalálja 

önmagát. 

 

60 éve oktatják a magyart, mint idegen nyelvet a Balassi Intézetben. Az egyik legnépszerűbb 

programjuk, a külföldön élő fiataloknak szóló Nyári Egyetem, ami több mint 10 éve indult és 

évről-évre egyre népszerűbb. Nem véletlenül… az intenzív nyelvtanulás mellett a fiatalok a 

magyar kultúráról, irodalomról, zenéről, borkultúráról és filmekről és néptáncról szóló 

előadásokon vehetnek részt. 

 
 


