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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az identitás és a hit erejét felmutató Kolozsvári Magyar Napok 
2017. augusztus 14. – MTI, Krónika, hirado.hu, Magyar Nemzet, szekelyhon.ro, gondola.hu, 

mandiner.hu, Magyar Idők, 24.hu 

Kövér László szerint a múlt sokszor megtapasztalt egyik tanulsága, hogy „az idők igazi 

nyerteseinek soha nem azok bizonyulnak, akiknek erősebbek a fegyvereik vagy hangosabbak 

a hazugságaik, hanem azok, akiknek erősebb az identitása és a hite”. Az Országgyűlés elnöke 

Kolozsváron beszélt erről a Kolozsvári Magyar Napok hétfő esti nyitógáláján. Németh László 

1941-ben Kolozsváron elmondott gondolataiból kiindulva a 21. századi hadviselés részének 

tekintette, hogy az alávetésre szánt közösségeknek először nem a területét, hanem a tudatát 

igyekeznek megszállni. „Mi, magyarok, azt kívánjuk minden szomszédunknak, amit 

önmagunknak: nemzetközi együttműködésre képes, erős, szuverén nemzetállamot, amely 

nem a nemzeti kizárólagosság gondolatára épül, hanem a különböző nemzetekhez tartozó 

polgárai méltóságának egyenlő tiszteletére; amely nemcsak a területén élő többségnek, 

hanem a számbeli kisebbségben élő nemzeti közösségeknek is biztosítja az identitását; amely 

a területén élő minden őshonos közössége számára képes biztosítani a szülőföldön való 

megmaradásra és boldogulásra vonatkozó érdekeit a külső, globálisnak nevezett 

ellenérdekekkel szemben” – fogalmazott Kövér László. 

 

A magyarság megmaradásának záloga az anyanyelvi oktatás 
2017. augusztus 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Lokál, Webrádió, KDNP hírek, 

baon.hu, InfoRádió 

A magyarság megmaradásának záloga a magas színvonalú anyanyelvi oktatás – hangoztatta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Ráckevén. Szilágyi 

Péter a Pest megyei településen köszöntötte az Így tedd rá! második pedagógus tábor és 

továbbképzés magyarországi, erdélyi, felvidéki, ausztriai, németországi és amerikai magyar 

pedagógus résztvevőit. Az Így tedd rá! program 2010 óta Magyarország vezető népi játék-, 

illetve néptáncmódszertani programja, amelynek programgazdája Balatoni Katalin 

neveléstudományi kutató és néptáncpedagógus. Szilágyi Péter elmondta, hogy a külhoni 

régiókban és a diaszpórában dolgozó pedagógusok sokkal nehezebb helyzetben vannak 

anyaországi kollégáiknál, mivel nekik a többségi nemzettel való versenyben is helyt kell 

állniuk. A diaszpórában pedig sokszor önerőből kell megteremteni a tanításhoz szükséges 

feltételeket – fűzte hozzá. 

 

Aláírták a muravidéki gazdaságfejlesztési program szerződéseit 
2017. augusztus 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, OrientPress 

Az első európai uniós tagállamként Szlovéniában, a Muravidéken írták alá hétfőn a Kárpát-

medencei magyarság támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési program szerződéseit; a 

magyar kormány által biztosított 500 millió forintos keretből 155 családi vállalkozás nyert 
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támogatást. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 

a muravidéki Dobronakon (Dobrovnik) hétfőn tartott aláírási ünnepségen kiemelte: a magyar 

kormány célja, hogy olyan mértékben erősödjön a muravidéki magyarság gazdasági ereje, 

amely megállítja az évtizedek óta tartó asszimilációt. 

 

 

Felülnézet: a hatóságok és a bürokrácia miatt nem haladnak a Gyéres–
Vásárhely-sztráda építésével 
2017. augusztus 14. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

A Pro Infrastructura egyesület a román állami hatóságokat okolja az észak-erdélyi autópálya 

Aranyosgyéres és Marosvásárhely közötti szakasza építésének lassúsága miatt. Az 

infrastruktúrafejlesztések monitorozásával foglalkozó egyesület hétfőn tett közzé egy múlt 

héten készült 16 perces légi felvételt, amelyet a 47 kilométeres útszakasz fölött végigrepülő 

helikopterről filmeztek. Az egyesület szerint a késlekedés oka, hogy a hatóságok nem 

szerezték meg a környezetvédelmi engedélyt, amely hiányában nem lehet kiállítani a 

munkálatok elkezdéséhez szükséges építési engedélyt. Így az útépítő cégek hiába kaptak 

utasítást már tavaly májusban a munkálatok elkezdésére, az állami intézmények késlekedése 

miatt nem láthatnak a munkához. 

 

Több mint ezer keresztény fiatal Csíksomlyón 
2017. augusztus 14. – szekelyhon.ro 

Ébredj és lépj! mottóval tartják az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozót (CSIT), amely 

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én kezdődik, és 19-én ér véget. A főszervező a 

gyulafehérvári római katolikus érsekség ifjúsági szervezete, a Főegyházmegyei Ifjúsági 

Főlelkészség, a programokat pedig úgy állította össze a szervezőcsapat, hogy a fiataloknak 

közösségi élményben legyen részük – hangzott el a rendezvény kapcsán tartott 

sajtótájékoztatón hétfőn. 

 

Székelyföld a mi értékünk – véget ért a 4. SIC Fest 
2017. augusztus 14. – maszol.ro 

A #brand a lelke mindennek szlogennel augusztus 10-13. között megszervezett 4. SIC Feszt – 

Székelyföldi Szabadegyetem programja, előadásai és koncertjei több mint 6 ezer érdeklődőt 

csalogattak Csomakőrösre – tájékoztattak héfőn a szervezők.  

 

A székely zászlóról Londonban (Zászlótudományi Világkongresszus) 
2017. augusztus 14. – Erdély Ma 

A földkerekség minden tájáról érkezett száz zászlókutató részvételével tartották az elmúlt 

héten Londonban a 27. Zászlótudományi Világkongresszust, amelyen térségünket az Erdélyi 

Címer és Zászlótudományi Egyesület elnöke, a Háromszék munkatársa, dr. Szekeres Attila 

István heraldikus képviselte. Szekeres Attila István a székely zászló történetét körüljáró, nagy 
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érdeklődést kiváltó angol nyelvű előadásának első felében Székelyföld rövid történetét, illetve 

a térség romániai elismertsége körüli vitákat is fontosnak tartotta felvázolni, így segítve a 

székely szimbólumok kialakulása történetiségének megértését. Kitért arra is, hogy a 

jelképhasználat milyen különleges hangsúlyokat kapott Erdély Romániához való csatolásának 

következtében, illetve az 1989-es politikai változásokat követő viszonylagos szabadság 

körülményei között. A résztvevők rövid tájékoztatást kaptak a jelképhasználat közelmúltbeli 

romániai üldöztetéséről is. 

 

Kedden ülnek tárgyalóasztalhoz a koalíciós pártok vezetői 
2017. augusztus 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A kormánypártok vezetői kedden délután találkoznak majd, hogy megpróbáljanak megoldást 

találni az azt követően kialakult kormányválságra, hogy az SNS a múlt héten felmondta a 

koalíciós szerződést. A tanácsülést már az elmúlt hét végén, pénteken meg kellett volna 

tartani. Az eredeti tervek szerint a felek a kormányhivatal épületében találkoztak volna, de 

később Andrej Danko kérésére a parlament épületében került volna sor a találkozóra, amely 

végül Robert Fico kormányfő betegsége miatt elmaradt. 

 

Plavčan nem távozik a posztjáról 
2017. augusztus 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Peter Plavčan oktatásügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján elutasította, hogy bármilyen 

mulasztás történt volna az uniós támogatások szétosztása kapcsán, azzal érvelt, hogy mindent 

ellenőriznek. Tisztségéből nem óhajt távozni, saját szavai szerint még sok tennivalója van. 

 

Kiss Beáta: az oktatási miniszternek távoznia kell 
2017. augusztus 14. – hirek.sk, Körkép 

Az oktatási miniszter mai sajtószereplésével igazolta, teljes mértékben képtelen a politikai 

felelősségvállalásra – hangsúlyozta Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja oktatási és 

kulturális alelnöke. A hetek óta tartó botrány kapcsán most először nyilatkozó miniszter a 

megmagyarázhatatlant magyarázgatta – mutatott rá Kiss Beáta. „Minden egyes nap, amit a 

tárcánál tölt, veszélyezteti a hazai oktatásügyet, mélyíti az emberek politikával szembeni 

bizalmatlanságát. A többször hangoztatott érv, hogy egyetlen cent sem került kifizetésre, csak 

azt igazolja, az ellenzék és a sajtó sikeresen akadályozta meg a koalíciós szabadrablás 

folytatását” – zárta nyilatkozatát az MKP alelnöke. 

 

SaS: Az oktatásügyi tárca botrányáért a Most-Híd és a Smer államtitkárai is 
felelősek 
2017. augusztus 14. – Körkép 

Kínos, ahogy a Smer és a Most-Híd elhárítják magukról a felelősséget a kutatás-fejlesztési 

uniós forrásokkal való visszaélések kapcsán – mondja az SaS. A liberálisok arra hívták fel a 

figyelmet, hogy az Oktatásügyi Minisztériumban az SNS koalíció partnereinek is vannak 
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emberei, Oľga Nachtmannová smeres államtitkár és Peter Krajňák a Most-Híd 

államtitkárának személyében. Elvileg ők szavatolnák a keresztellenőrzést a koalícióban.  

 

Megyei választások – Kassa megyében az MKP Rašit támogatja 
2017. augusztus 14. – hirek.sk, Új Szó, Körkép 

A Kassai kerületben a Magyar Közösség Pártja Richard Rašit, a Smer–SD megyeelnök-

jelöltjét támogatja majd a megyei választások során. Az MKP és a Smer képviselői 

együttműködési nyilatkozatot írtak alá, amiről hétfőn közös sajtótájékoztató keretében 

tájékoztatott Zachariaš István, az MKP kerületi elnöke, Peter Žiga, a Smer-SD alelnöke és 

Richard Raši, a Smer-SD kerületi elnöke. „A közös prioritások, amelyekben az MKP-val 

megegyeztünk, az oktatásügy, a kultúra, a turizmus támogatása, autópályák építése, az 

infrastruktúra fejlesztése” – fejtette ki Richard Raši. Hozzátette, nemzetiségi szempontból 

Kassa vegyes város, ahogy a Kassai kerület is az, mindkét hely jó példa a hosszú távú nyugodt 

együttélésre és a minőségi kapcsolatokra. 

 

Tanácskozott a Csemadok Országos Elnöksége 
2017. augusztus 14. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Augusztus 12-én Szepsiben tanácskozott a Csemadok Országos Elnöksége. A testület tagjai 

beszámoltak a legutóbbi elnökségi ülés óta megvalósult országos rendezvényekről, beszéltek a 

szövetséget érintő kulturális és társadalmi kérdésekről. 

 

Ismét megszervezték a zoboralji magyarok fesztiválját 
2017. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Tizenötödik alkalommal szervezték meg a Generációk Találkozását, ezúttal ismét 

Alsóbodokon jöttek össze a fiatalok és idősebbek, rockerek és hagyományőrzők, hogy részt 

vegyenek Zoboralja legnagyobb kulturális fesztiválján, melyet augusztus 11-e és 13-a között 

tartottak. 

 

135 éves a Zentai Gazdakör 
2017. augusztus 14. – Vajdaság.ma 

Fennállásának 135. évfordulója alkalmából a Zentai Gazdakör hétfőn délelőtt a városháza 

nagytermében tartotta meg ünnepi ülését. A köszöntők mellett bemutatták a 135. éves a 

Zentai Gazdakör (1882-2017) című kiadványt is, melyet a szerző, Táborosi László 

helytörténész ismertetett. A jubileumi ünnepség alkalmából Sóti Ferenc elnök mondott 

köszöntőt, aki büszkén emelte ki, hogy a civil szervezet ma is arra törekszik, hogy megőrizze 

kezdeményező szerepét és példát mutasson a gazdáknak és szervezeteknek. 

 

A duális képzés a jövőnk 
2017. augusztus 15. – Magyar Szó 
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Tegnap délután számos helység – Belgrád, Boljevac, Jagodina, Petrovac na Mlavi, Zaječar, 

Prijepolje, Sremska Mitrovica, Nagybecskerek… – után a tizedik városba, Újvidékre érkezett a 

Spirit of Youth (Ifjúság Szelleme) nevű oktatási karaván. A rendezvényt, amelyet az OpeNS és 

a városi vezetőség szervezett a Strandon, Mladen Šarčević oktatási miniszter nyitotta meg 

Gabrijela Grujić, a miniszter duális oktatással megbízott segédje, Miloš Vučević, Újvidék 

polgármestere, Vladimir Džamić, az oktatási minisztérium államtitkára, Snežana Pašnjak, a 

sportminiszter segédje és Ana Stojanović, a köztársasági gazdasági kamara duális képzéssel 

foglalkozó központjának vezetője jelenlétében. 

 

Testközelben a régmúlt mesterségek világával 
2017. augusztus 13. – Magyar Szó 

Tizenötödik alkalommal szervezte meg Ifjúsági Etno Táborát a VMIK, azaz a Vajdasági 

Magyar Ifjúsági Központ. Sok éven át Péterréve adott otthont az eseménynek, de már 

második alkalommal a Ludasi-tó partján elterülő Róka tanyára költöztek ki a fiatalok, hogy 

egy héten keresztül pihenve tanuljanak, tanulva szórakozzanak és szórakozva 

kikapcsolódhassanak. 

 

Véget ért a VII. Jankovics Mária Alkotótábor 
2017. augusztus 14. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Idén is megrendezte a Jankovics Mária Alkotótábort, 

amelyre 2017. augusztus 7-12. között került sor. Az alkotótábornak a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézet és a Kölcsey Szakkollégium adott 

otthont. A táborokba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen 

szereplő fiatalok kaptak meghívást, ezen kívül minden érdeklődőt szeretettel láttak a 

szervezők. 

 

Kárpátaljaiak a magyarországi Ősök Napján 
2017. augusztus 14. – karpatalja.ma 

A Magyar Turán Alapítvány által életre hívott Magyar Turán Szövetség idén is megrendezte 

augusztus 11–13 között az Ősök Napját. A rendezvényre negyedik alkalommal került sor 

Bugacon. Ez az ünnep a magyar ősöknek és történelmünk nagy alakjainak állít emléket. Az 

Ősök Napja az egész Kárpát-medence magyarságát egyesíti. Idén kiemelt vendégként vett 

részt a kárpátaljai delegáció – kézművesek, mézesek, lekvárkészítők –, illetve a Pro 

CulturaSubcarpathica civil szervezet munkatársai. A szervezők a meghívással a 

kapcsolatépítést szerették volna elősegíteni. Céljuk, hogy a jövőben vidékünk nagyobb 

szerepet kapjon a rendezvényeiken. 

 

Zsarnokságok és utópiák… Kezdetét vette a VII. Keresztyén Balázs Olvasótábor 
2017. augusztus 14. – karpatalja.ma 
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Hetedik alkalommal nyitotta meg kapuját a Keresztyén Balázs Olvasótábor augusztus 14-én, 

Beregszászban. Az ötnapos rendezvény a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közös szervezésében valósul meg. A 

megnyitón Kudlotyák Krisztina, a PCS igazgatója és Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője 

köszöntötte a résztvevőket és ismertette a tábor programját és házirendjét. 

 

Micska Zoltán-emléktáblát avatnak Munkácson 
2017. augusztus 14. – Kárpátalja 

Emléktáblát avatnak Munkácson Micska Zoltán Boksay- és Erdélyi-díjas festőművésznek, az 

Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjának, Ukrajna érdemes művészének, a 

Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagjának. A Munkácsi Városi 

Tanács végrehajtó bizottságának közleménye szerint az emléktábla-avatásra augusztus 24-én 

kerül sor a Nedecei utca 18. szám alatt, délelőtt 9 órakor (kijevi idő szerint). 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 14. – Kossuth Rádió 

 

Az Ojtozi-csata 100 éves évfordulójára emlékeztek az Ojtozi-szorosban 

Az Ojtozi szoros Erdély legfontosabb kapuja a Keleti Kárpátokban. Az itt futó országutat a 19. 

században építették ki. Ez köti össze ma is Háromszéket, a Berecki havasokon keresztül 

Moldvával. Az Ojtozi-csata 100 éves évfordulójára emlékeztek az Ojtozi-szorosban, ahol a 

magyar kormány támogatásával újult meg a római katolikus templom. A konferenciával 

egybekötött ünnepséget Bereck község önkormányzata és Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa szervezte. 

 

Hétvégén tartották a Kárpátaljai Református Egyház egyik legnagyobb 

tömegeket megmozgató rendezvényét, a református családi napot 

Hétvégén tartották a Kárpátaljai Református Egyház egyik legnagyobb tömegeket 

megmozgató rendezvényét, a református családi napot. A nagydobronyi eseményre több mint 

7 ezren jöttek össze a megye minden részéből. Az esemény főszónoka Balog Zoltán emberi 

erőforrások minisztere volt, aki hangsúlyozta: a nehéz helyzetben lévő Kárpátalján az 

egyházak jelentik az egyik fő magyarság megtartó erőt. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/08/14/micska-zoltan-emlektablat-avatnak-munkacson
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-08-14_18:30:00&ch=mr1
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A Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alap most tette közzé harmadik 

pályázati kiírását 

A temesvári Várbástya Egyesület az év elején hozta létre a Temes Megyei Magyar 

Közösségfejlesztési Alapot, amelyből háromhavonta hirdet pályázatot a megye területén 

működő magyar közösségek részére. Bejegyzett civil szervezetek, egyházi jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek, természetes személyek egyaránt pályázhatnak. 

Az egyesület most tette közzé harmadik pályázati kiírását a temesvaros.ro honlapon.  

 

Beszélgetés Ipolynyék polgármesterével 

Ipolynyék a magyar-szlovák határ közelében, a palócföldön található - mondják az ott élők, 

akik ma is magyarnak vallják magukat.  A közel 2000 lelket számláló településnek csak 

magyar iskolája van, a katolikus templomukat Szent István királynak szentelték fel, 

embernagyságú szobrát a templom kertjében állították fel, az alapiskoláját pedig Balassi 

Bálintról nevezték el. Hrubik  Béla polgármester méltán büszke a településre, az eddig elért 

eredményeikre. 

 

Az Arad melletti Pécskán nyári játszóház működtetésével segítik a magyar 

közösség családjait 

Az Arad melletti Pécskán nyári játszóház működtetésével segítik a magyar közösség 

családjait. Minden eddiginél nagyobb létszámmal és hosszabb ideig tart az idei játszóház. A 

helyi RMDSZ Nőszervezete által három évvel ezelőtt életre hívott rendezvény jelentős 

közösségépítő tevékenységgé vált az Arad megyei kisvárosban, ahol a magyar óvodába és 

elemi osztályba járó gyerekek mellett a román tagozatra beíratott magyar gyerekeket is 

szívesen látják. 

 

Gálaműsorral ért véget szombat este a VI. Kalotaszegi Vándor Néptánctábor 

Mérában 

Gálaműsorral ért véget szombat este a VI. Kalotaszegi Vándor Néptánctábor Mérában. 

Elsősorban a régió gyermek és ifjúsági tánccsoportjai vándor táboroztak itt, de érkeztek 

résztvevők máshonnan is. 

 
 


