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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyar állampolgárságot kapott a magyarországi bolgár nemzetiség több tagja 
2018. július 1. –  MTI, Magyar Idők, Webrádió 

A magyarországi bolgár nemzetiség 32 tagja tette le ünnepélyes keretek között a magyar 

állampolgársági esküt vasárnap a Magyarországi Bolgárok Egyesületének budapesti 

székházában. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében kifejtette: 

"amennyire természetes az, hogy a külhoni magyarság megkaphatja a magyar 

állampolgárságot, ugyanolyan egyértelmű az is, hogy a Magyarországon élő, állam- és 

nemzetalkotó nemzetek tagjai magyar állampolgárok lehetnek". Mint elmondta, ezért döntött 

úgy, hogy segíti e gyakran évtizedek óta Magyarországon élő, vagy már itt született bolgárokat 

abban, hogy minél előbb megkaphassák a magyar állampolgárságot, miután Varga Szimeon, a 

bolgár nemzetiség szószólója megkereste őt ez ügyben. 

 

„A világ számos pontján felpezsdült a magyar élet” 
2018. június 30. – Magyar Hírlap 

Célunk, hogy több gyermek szülessen a magyar családokban itthon és a határon túl, s felnőve 

a szülőföldjén váljék a magyar nemzet sikeres és boldog tagjává. A családtámogatási rendszer 

előnyei már mérhetők a vidéki lakosság statisztikai adatain, ahogyan ezt a Tolna megyei 

viszonyok is igazolják, a külhoni magyar családok éve pedig a határon túli nemzettestvérek 

számára nyújt segítséget – mondta lapunknak Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. 

 

Külhonban is indul a fesztiválszezon 
2018. június 30. - OrientPress 

Július első hetében indulnak a nyári fesztiválok szerte a Kárpát-medencében, melyek közül az 

elsők Vajdaságban és Felvidéken nyitják meg kapuikat. Ezek a sok ezer fiatalt megmozgató 

rendezvények nemzetpolitikai szempontból is rendkívül fontosak – mutatott rá a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János a Rádió 

Orienten azt is elmondta, hogy kezdőcsomagot biztosítanak azoknak a külhoni magyar 

családoknak, akik igényelték az anyasági támogatást. A nemzetpolitikai táboroknak sora a 

vajdasági Kishegyesen kezdődik június 4-én, és ugyanaznap indul a Martfeszt is, a felvidéki 

Martoson. Július 5-től a kárpátaljai Felsőszinevéren, július 16-tól a felvidéki Gombaszögön 

várják a magyar fiatalokat határon innen és túlról - mondta el Potápi Árpád János. 

Hozzátette: a fesztiválok sorát a július 24-én kezdődő Tusnáfrüdői szabadegyetem zárja, 

melyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet fog mondani – emelte ki. 
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https://magyaridok.hu/belfold/magyar-allampolgarsagot-kapott-a-magyarorszagi-bolgar-nemzetiseg-tobb-tagja-3251015/
http://magyarhirlap.hu/cikk/122154/A_vilag_szamos_pontjan_felpezsdult_a_magyar_elet
http://www.orientpress.hu/cikk/2018-06-30_kulhonban-is-indul-a-fesztivalszezon
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Pásztor István: a következő négy évben is folytatódik a vajdasági 
gazdaságfejlesztési program 
2018. június 30. – MTI, Magyar Hírlap 

A jövő évtől újabb négyesztendős ciklus kezdődik a magyar kormány vajdasági 

gazdaságfejlesztési programjában, amelynek a pénzügyi háttere megközelíti a 2016-2018-as 

program keretének a dupláját - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke abban a beszélgetésben, amelyet a szabadkai Pannon RTV szombaton sugárzott. Mint 

mondta, folytatódnak az utóbbi időszak legsikeresebb programjai, például a mezőgazdasági 

és házvásárlási pályázatok, de ezek mellett idegenforgalmi beruházások is lesznek. Utóbbi 

alapját a még készülő vajdasági magyar turizmusfejlesztési stratégia jelenti majd - 

magyarázta. Rámutatott arra, hogy a most folyamatban lévő pályázatokat még az idén 

lezárják, hozzátette azonban, hogy mivel jelentős volt a jelentkezők száma és sok volt a 

sikeres pályázat, további forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy minden nyertes pályázó 

megkaphassa a kért összeget. Pásztor István elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök 

biztosította arról, a pénzügyminiszterrel közösen megtalálják a megfelelő forrásokat és 

biztosítják a további szükséges pénzt. A hároméves ciklus végén a számok várhatóan azt 

mutatják majd, hogy több mint 10 és fél ezer sikeres pályázó volt - emelte ki a VMSZ elnöke. 

 

Egyre több gyerek vesz részt a katalóniai magyar táborban 
2018. június 29. - MTI 

Egyre több gyerek vesz részt a katalóniai magyar táborban, számuk évről évre emelkedik - 

tájékoztatta az ezekben a napokban zajló rendezvényről a barcelonai magyar főkonzulátus az 

MTI-t pénteken. A kormányzati Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló hétnapos 

táborban a Barcelonában és környékén élő magyar családok kisiskolás korú gyerekei játékos 

formában tanulhatnak a magyar kultúráról. Emellett népdalok, népmesék, valamint magyar 

irodalmi művek megismerésével fejleszthetik a magyar nyelvtudásukat. 

 

A Rákóczi Szövetség szerint egyre jobb magyarnak lenni a határon túl 
2018. június 30. – MTI, Lokál.hu, hirado.hu, hir.ma, mandiner.hu, demokrata.hu, 

magyarhirlap.hu, vs.hu 

Magyarországnak egyre pozitívabb a kisugárzása a Kárpát-medencében, egyre jobb 

magyarnak lenni a határon túl – mondta Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke 

szombaton az M1 aktuális csatornán. Kiemelte, a magyar kormány odafigyelése, támogatása 

megjelenik a határon túli régiókban, és vannak civil szervezetek, amelyeknek fontos az 

ottaniak sorsa, jövője, mindez erősíti őket abban, hogy ne adják fel magyarságukat. Csáky 

Csongor ismertette, a szövetség Gólyahír programjának lényege, hogy a Kárpát-medencében 

élő magyarul beszélő családokat a magyar közösségben tartsák. Példaként említette, hogy a 

családokkal már a gyermekek születésekor felveszik a kapcsolatot, és szeretnék elérni, hogy 

később magyar óvodába, iskolába kerüljenek. 
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https://www.lokal.hu/2018-06-a-rakoczi-szovetseg-szerint-egyre-jobb-magyarnak-lenne-a-hataron-tul/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 2. 
3 

A II. Kárpát-medencei Tehetségtábor komplex programokkal várja a fiatalokat 
2018. június 30. – karpatalja.ma 

A július 2-8. között megrendezendő II. Kárpát-medencei Tehetségtáborban kulturális és 

természeti értékeket egyaránt magába foglaló komplex programok várják a 13-14 éves 

fiatalokat Révfülöpön – mondta Tardy János, a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) 

ügyvezető elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán. Kiemelte, hogy a tábor résztvevői a 

különböző tanulmányi versenyeken sikeresen szereplők közül kerültek ki. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ támadásával menekül a felelősség elől Ludovic 
Orban 
2018. június 29 – maszol.ro 

„Elegünk van abból, hogy ha az utóbbi évtizedekben a románoknak valami nem sikerült, 

akkor a magyarok voltak a hibásak, ha a parlamentben valamelyik román pártnak nem 

sikerült valami, akkor azért az RMDSZ volt a hibás. Erről lassan le kellene szokni, mert kezd 

unalmassá válni” – reagált pénteken Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Maszolnak tett 

exkluzív nyilatkozatában Ludovic Orban PNL-elnök azon felvetésére, miszerint a 

bizalmatlanági indítványnak azért nem volt sikere szerdán, mert a szövetség nem szavazta 

meg. 

 

Markó Béla: az erdélyi magyarságnak nem volt B terve az utóbbi száz évben 
2018. június 29 –  MTI, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Erdély sajátos helyzetéhez sajátos megoldásokra van szükség, a transzilvanista politika ezért 

fontos számunkra – fogalmazott Markó Béla az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(MIÉRT) zeteváraljai Edzőtáborában, pénteken. Ha az elmúlt száz évre gondol vissza, az az 

érzése, hogy nem volt B terve az erdélyi magyarságnak a különböző kihívásokra. A napokban, 

Romsics Ignác Erdély elvesztése c. munkáját olvasva ez a meggyőződés csak megerősödött 

benne: integritásban gondolkodtak a magyarok, azaz vagy mindenestől a Trianon előtti 

állapotok fenntartásában vagy a megállapodás hiányában. 

 

Áll a bál a gázvezeték miatt a román és a magyar fél között 
2018. június 29 – maszol.ro, Krónika 

A külügyminisztérium "nyugtalanítónak" tartja a regionális energetikai együttműködés 

ügyében, többek között a magyar külügyminiszter által megfogalmazott, a "stratégiai 

partnerség szellemével ellentétes, inkorrekt" nyilatkozatokat, és tájékoztatást kért ezek 

hátteréről a bukaresti magyar nagykövetségtől. A külügyminisztérium szombati közleménye 

szerint a magyar fél pontosan ismeri azokat a nagyszabású romániai beruházásokat, amelyek 

a regionális gázszállítási hálózat fejlesztését szolgálják, valamit a román hatóságok és az 

érdekelt vállalatok közti "példás" együttműködést, amellyel Románia a fekete-tengeri 

energiaforrások hasznosítását, és a regionális gázellátás forrásainak változatosabbá tételét 

igyekszik biztosítani. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/a-ii-karpat-medencei-tehetsegtabor-komplex-programokkal-varja-a-fiatalokat/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98485-kelemen-hunor-az-rmdsz-tamadasaval-menekul-a-felel-sseg-el-l-ludovic-orban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98485-kelemen-hunor-az-rmdsz-tamadasaval-menekul-a-felel-sseg-el-l-ludovic-orban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98486-marko-bela-az-erdelyi-magyarsagnak-nem-volt-b-terve-az-utobbi-szaz-evben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98533-all-a-bal-a-gazvezetek-miatt-a-roman-es-a-magyar-fel-kozott
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Miért alkudozik így az RMDSZ, és megéri-e? Antal Árpád és Dan Tăpălagă 
beszélgetett az Edzőtáborban 
2018. június 29 – maszol.ro 

A román alkotmány nem találkozik a valósággal és ezért változtatni kell rajta – hangzott el a 

zetelaki Edzőtáborban, Dan Tăpălagă újságíró és Antal Árpád polgármester beszélgetésén. A 

szombat délutáni beszélgetésen Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere kifejtette: a 

román alkotmány túlhaladott, hogyha megvizsgáljuk, mennyire áll összhangban a valósággal. 

Mint mondta, gyakran hallotta, hogy nincs joga kritizálni az alkotmányt, miközben sokan így 

tettek – például Traian Băsescu korábbi államfő is. Ő maga a parlamentáris köztársaság híve, 

amelyben erős parlament működik, és amelyben az alkotmány közelebb áll a realitáshoz, 

figyelembe veszi az etnikai közösségeket. 

 

Törvénytervezet: súlyos börtönévek járnak a románellenességért 
2018. június 29 – MTI, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

Börtönnel büntetné a románellenes megnyilvánulásokat és szervezkedést az a 

törvénytervezet, amelyet a Traian Băsescu volt államfő Népi Mozgalom Pártja (PMP) és a 

szintén ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) dolgozott ki, és amelynek támogatói között 

több más párt, köztük a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói is 

megtalálhatók - közölte pénteken a Hotnews.ro hírportál. A kezdeményezők szerint a 

tervezetet annak a törvénynek a mintájára dolgozták ki, amelyet az antiszemitizmus 

visszaszorítása érdekében fogadott el nemrég a parlament. A tervezet három hónaptól három 

évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná a románellenes megnyilvánulásokat és románellenes 

jelképek nyilvános terjesztését, illetve háromtól tíz évig terjedő börtönnel a románellenes 

szervezkedést vagy annak pénzelését. A románellenes szervezetek leleplezőinek a tervezet 

büntetlenséget ígér. 

 

Eckstein és Márton a BETK módosításairól  
2018. június 29 – transindex.ro 

A büntetőeljárási törvénykönyv módosítása nem kis port kavart a hazai román és magyar 

médiában, így jónak láttuk utánamenni a legvitatottabb pontjainak. A büntetőeljárási 

törvénykönyv módosítása éles vitákat váltott ki a román és a magyar sajtóban egyaránt. 

Számos olyan pontot hangsúlyoztak ki a médiában, amelyek sok esetben egymástól 

radikálisan eltérő és sokszor téves értelmezésre adnak lehetőséget. Ezen tévedések és 

félreértések elkerülése végett kérdezték Eckstein Kovács Péter és Márton Árpád jogi 

végzettséggel bíró politikusokat, hogy segítsenek nekünk ezen vitatott pontok között 

eligazodni.  

 

„Ajándék” a magyarellenes exprefektustól: bíróságon támadta meg a 
utcanévadást 
2018. június 29. – szekelyhon.ro 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98506-miert-alkudozik-igy-az-rmdsz-es-megeri-e-antal-arpad-es-dan-t-p-lag-beszelgetett-az-edz-taborban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98506-miert-alkudozik-igy-az-rmdsz-es-megeri-e-antal-arpad-es-dan-t-p-lag-beszelgetett-az-edz-taborban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98521-torvenytervezet-sulyos-bortonevek-jarnak-a-romanellenessegert
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27306&A_buntetoeljaras_kereszttuzben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bajandekr-a-magyarellenes-exprefektustol-birosagon-tamadta-meg-a-utcanevadast
https://szekelyhon.ro/aktualis/bajandekr-a-magyarellenes-exprefektustol-birosagon-tamadta-meg-a-utcanevadast
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A két hónappal ezelőtti leváltása előtt egy utolsó „ajándékkal” lepte meg a marosvásárhelyi 

magyarokat Lucian Goga prefektus. A kormánybiztos közigazgatási bíróságon támadta meg 

azt a két, tavaly hozott tanácsi határozatot, melynek értelmében a Maroshévíz utcát 

Lutherről, a Posta utcát Kálvinról nevezték át. Az átkeresztelést egy esztendővel ezelőtt, a 

reformáció félezer éves jubileumának tiszteletére, a helyi evangélikus illetve református 

közösség kezdeményezte. A magyarellenességéről elhíresült exprefektus, aki hároméves 

mandátuma alatt ádáz harcot folytatott a kétnyelvűség, a kisebbségi jelképek használata, 

valamint a katolikus középiskola működése, majd újraalakítása ellen, ezzel a sokadik 

közigazgatási perét indította. 

 

„Döntetlenre áll” Ráduly és Tanasă – ellentmondó ítéletek születtek a perekben 
2018. június 29. – szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék két, egymásnak ellentmondó ítéletet is hozott azokban a 

perekben, amelyeket a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított Csíkszereda 

polgármesterének megbírságolása érdekében, mert nem hajtotta végre a székely- és 

városzászlók eltávolítására vonatkozó jogerős bírósági ítéleteket. Három pert is indított a Dan 

Tanasă vezette egyesület Csíkszereda polgármestere és a helyi önkormányzati képviselő-

testület ellen februárban, kérve a városháza homlokzatán, illetve a városi művelődési ház 

közelében elhelyezett székely- és városzászlók, valamint a Városháza felirat eltávolítását. 

Ugyanakkor azt is kérte, hogy Csíkszereda polgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt kötelezzék 

a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére minden nap késlekedésért 

az eltávolításról rendelkező jogerős bírósági ítéletek végrehajtásának elmulasztása miatt. 

 

Cseke Attila: az RMDSZ nem a PSD csatlósa  
2018. június 29 – transindex.ro 

Az új közigazgatási törvénykönyvről, bővített kisebbségi jogokról, a PSD-ALDE- RMDSZ 

kapcsolatokról, a büntetőeljárást módosító törvényekről is szó esett az Edzőtábor első 

napjának második felében szervezett Köd előttem Kód utánam című kötetlen 

panelbeszélgetésen, amely keretében Horváth Anna, az RMDSZ ügyvezető alelnöke Korodi 

Attila és Cseke Attila, a Szövetség két frakcióvezetőjével beszélgetett.  

 

Bezárt az aradi magyarság szimbolikus helye, a Tulipán 
2018. június 29 – maszol.ro 

Úgy lett az aradi magyarok fóruma, hogy nem állt mögötte semmilyen szervezet, pályázati 

pénz vagy gazdag mecénás, hanem a közösségi együttlét, a közművelődés, az anyanyelvápolás 

igénye emelte az identitásmegőrzés fontos intézményévé. Június 29., péntek volt az utolsó 

nyitva tartási nap az aradi Tulipán Könyvesbolt és Borozóban. „Nem úgy tekintettünk a 

Tulipánra, mint egy vállalkozásra” – vallotta a lokált az utóbbi öt évben működtető házaspár, 

Schmak Jutka és Schmak András. Alighanem azért sikerült megmaradnia az 1989 után 

Erdély-szerte szövődő Tulipán-üzlethálózat „utolsó mohikánjának”, mert az elmúlt közel 

harminc év alatt az aradiak, a vásárlók sem úgy tekintettek rá, mint egy egyszerű boltra. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bdontetlenre-allr-raduly-es-tanas-n-ellentmondo-iteletek-szulettek-a-perekben
http://itthon.transindex.ro/?hir=52038&Cseke_Attila_az_RMDSZ_nem_a_PSD_csatlosa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98516-bezart-az-aradi-magyarsag-szimbolikus-helye-a-tulipan
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Magyari Nándor László plágium-ügye: állást foglalt a BBTE szociológiai intézete 
2018. június 29 – maszol.ro, transindex.ro 

Nem tartja elfogadhatónak a plágium egyetlen formáját sem – közölte hivatalos Facebook-

oldalán a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka 

Intézete. Az állásfoglalás azután született meg, hogy Horváth István szociológus, az Intézet 

oktatója, valamint a Kisebbségkutató Intézet vezetője plágiummal vádolta meg Magyari 

Nándor László szociológust, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatóját. "Minden szöveg 

másoktól való jogtalan átvétele, annak a látszatát, érzetét keltve, hogy saját szöveg volna, 

plágiumnak minősül. A plagizálás nem relativizálható: a szöveg típusától, műfajától és 

kommunikációs mezőnyétől függetlenül egyformán plágium" – olvasható az állásfoglalásban. 

 

Uniós pénzeken osztozkodtak a határ menti román és magyar megyék 
2018. június 29 – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Több mint 90 millió eurót hívhatnak le a román–magyar határ menti megyék az Európai 

Unió strukturális alapjaiból a Román–Magyar Határon Átívelő Interreg pályázatok keretében 

– közölte egy pénteki sajtótájékoztatón Iustin Cionca Arad megyei tanácselnök, miután 

szerdától három napon át a Maros-parti városban tanácskoztak a projektek prioritásairól a 

négy-négy romániai és magyarországi megye, a két kormány és a határ menti települések 

képviselői. A 2014–2020-as EU-költségvetési ciklusban megpályázható összegeket főleg 

infrastrukturális fejlesztésekre fordíthatják, a pályázatokban pedig a megyei vagy helyi 

önkormányzatok élveznek elsőbbséget. 

 

Nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az autonómiatörekvések? 
2018. június 30 – maszol.ro, transindex.ro 

Az a kérdés, hogy szükségszerű-e egy Big Brother-államban élnünk – tette fel a kérdést 

Csoma Botond parlamenti képviselő szombat reggel a zeteváraljai Edzőtáborban. A 

titkosszolgálatot felügyelő bizottság tagjaként is dolgozó képviselő a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet és RMDSZ táborában elmondta, nem tudja megmondani pontosan, hogy mekkora 

a SRI állománya, de „bőven van” a szolgálatnak dolgozó emberből. A költségvetés „minden 

évben nagyobb”, azt pedig csak kevesen tudják, hogy ez mekkora szám – hangzott el. 

 

Kelemen Hunor: bizonyos döntéseket meg kell hozni, és azokat meg kell 
magyarázni 
2018. június 30 – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A politika „szlogenizálódik”, érvek helyett címkézés, gyűlölet uralja a közbeszédet – 

fogalmazott Kelemen Hunor a Zeteváralján szervezett Edzőtáborban. A MIÉRT és RMDSZ 

ifjúsági táborában a szövetségi elnök kijelentette: „a világ legtermészetesebb dolga a 

bizalmatlansági indítvány”, ezért ehhez a lehetőséghez a legnagyobb felelősséggel kell 

viszonyulni. A liberálisok május közepe után keresték meg őt ezzel, egy hatszemközti, 12-13 

perces találkozó erejéig. Kelemen elmondta nekik, hogy jobb kormányt el tud képzelni a 

jelenleginél, de néhány kérdése van a bizalmatlansági indítvány utáni időszakról. Nem 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98515-magyari-nandor-laszlo-plagium-ugye-allast-foglalt-a-bbte-szociologiai-intezete
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98518-unios-penzeken-osztozkodtak-a-hatar-menti-roman-es-magyar-megyek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98525-nemzetbiztonsagi-kockazatot-jelentenek-az-autonomiatorekvesek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98532-kelemen-hunor-bizonyos-donteseket-meg-kell-hozni-es-azokat-meg-kell-magyarazni
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98532-kelemen-hunor-bizonyos-donteseket-meg-kell-hozni-es-azokat-meg-kell-magyarazni
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tisztségeket szeretne vagy kormányon lenni, de a kormányprogramot, a miniszterelnök, 

miniszterek nevét, a többség összeállítását szeretné tudni és a többség-kisebbség viszonya is 

tisztázandó majd – emlékezett vissza az RMDSZ elnöke. 

 

Pert nyert Kovászna Megye Tanácsa Dan Tanasă ellen 
2018. június 30 – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Végérvényesen lezárult a megyeháza feliratért indított per, amelyet a Dan Tanasă vezette 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított Kovászna Megye Tanácsa és 

Tamás Sándor megyei tanácselnök ellen 2016-ban. Az egyesület 2 évvel ezelőtt azért 

jelentette fel a háromszéki önkormányzatot, mert szerinte a megyeháza nem a „Palat 

Administrativ” magyar nyelvű megfelelője. A bíróság alapfokon az egyesületnek adott igazat, 

és arra utasította Kovászna Megye Tanácsát, hogy cserélje ki a magyar nyelvű feliratot. „Dan 

Tanasă az ügyeletes jelentgető, legutóbb a bálványosi nemzetközi konferencián viselte ki 

magát, folyamatosan talál olyan témát, amely miatt évekig járjuk a bíróságot, igazunkat 

képviselve. Egy olyan láthatatlan rendszer része, amely következetesen közösségünk ellen 

dolgozik. Ő Székelyföld gyarmatosítási kísérletének látható képviselője” – fogalmazott Tamás 

Sándor. 

 

Winkler: szövetségeseket kell találnunk, akiknek szintén érdeke megtartani az 
EU-s támogatások jelenlegi kereteit  
2018. június 30. – transindex.ro 

Mit köszönhetünk az Európai Uniónak? Milyen hatása lesz a Brexitnek? Hogyan 

gyakorolhatunk nyomást az uniós döntéshozatalra? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a 

2019 – Újabb honfoglalás: EU-elnökség, EP választások, Minority SafePack című 

beszélgetésen, amelyet az RMDSZ és a MIÉRT által Zeteváralján megszervezett 

Edzőtáborban tartottak június 30-án, szombaton, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke, valamint Sógor Csaba és Winkler Gyula európai parlamenti képviselő részvételével.  

 

Turizmusfejlesztés: összekötik a hortobágyi kilenclyukú és a szalacsi négylyukú 
kőhidat 
2018. június 30. – Krónika 

Megkezdődött Hortobágy és a Bihar megyei Szalacs turisztikai fejlesztési és természetvédelmi 

értékvédő projektje, amelyet uniós forrásokból valósítanak meg. A Hídtól hídig elnevezésű 

program az Interreg Románia-Magyarország határon átnyúló együttműködés keretében, 

európai uniós támogatással valósul meg 1,4 millió euró összköltséggel – hangzott el a 

program nyitókonferenciáján szombaton, a Szalacshoz tartozó Ottományban. Horváth Béla, 

az érmelléki község polgármestere felidézte, hogy a határ két oldalán lévő települést egykor a 

sóút kötötte össze, de fontos kapocs a hortobágyi kilenclyukú és a szalacsi négylyukú kőhíd is, 

mindkettőt Povolny Ferenc tervezte. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98528-pert-nyert-kovaszna-megye-tanacsa-dan-tanas-ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=52060
http://itthon.transindex.ro/?hir=52060
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/turizmusfejlesztes-osszekotik-a-hortobagyi-kilenclyuku-es-a-szalacsi-negylyuku-kohidat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/turizmusfejlesztes-osszekotik-a-hortobagyi-kilenclyuku-es-a-szalacsi-negylyuku-kohidat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 2. 
8 

Szórványmegtartó erő: ingyenes bentlakással toborozzák a Beszterce-Naszód 
megyei magyar diákokat 
2018. július 1. – Krónika 

Ingyenes bentlakással, utaztatással próbálják a magyar nyelvű oktatás választására bírni 

Beszterce-Naszód megye magyar gyerekeit. Vice és Magyardécse után Besztercén is működik 

a magyar iskola fenntartását segítő szórványkollégium. A magyar kormány támogatása révén 

ingyenes bentlakási lehetőséget biztosítanak a következő, 2018–2019-es tanévtől Besztercén 

a megye más településeiről érkező középiskolásoknak, akik az Andrei Mureșanu 

Főgimnázium magyar tagozatán folytatják tanulmányaikat. A támogatás a bentlakók 

szállíttatására is kiterjed, de a budapesti segítség révén azon környékbeli gyerekeknek is 

megtérítik az ingázási költségeiket, akik a bethleni Grigore Silași-iskolában tanulnak magyar 

nyelven – mondta el a Krónikának Décsei Attila. 

 

Kötelezővé tették a kétnyelvű plakátolást 
2018. július 2. – Krónika 

Ezentúl csak két nyelven plakátolhatnak Marosvásárhelyen a közintézmények vagy velük 

partnerségben lévő eseményszervezők – döntött a marosvásárhelyi önkormányzat. Egyetlen 

helyi tanácsos sem emelt kifogást a Kali István által kidolgozott és Peti András által 

beterjesztett tervezet ellen, amely a kezdeményezők szerint újabb apró, de rendkívül fontos 

lépés lehet az interetnikus normalitás felé. 

 

MKP: A kétnyelvűsítés úttörői voltunk az autóbusz-közlekedésben 
2018. június 29. – Ma7.sk 

2014-ben határozati javaslatot tettem a Nyitra Megyei Önkormányzatban, hogy a megye 

kedvező, pozitív láttatása végett - más megyékhez hasonlóan - a megyénkben közlekedő 

helyközi járatok autóbuszain is tüntessük fel a Nyitra megye támogatja az autóbusz-

közlekedést c. feliratot jól látható helyen. A megyéket illetően feltűnő alulinformáltság 

tapasztalható az emberek között, ezzel is felhívtuk volna az utazóközönség és a 

gépkocsivezetők figyelmét a megye egyik hatáskörére, amelynek köszönhetően ingyenesek, 

vagy jóval olcsóbbak a menetjegyek. A megyei szlovák koalíció azért nem fogadta el 

javaslatomat, mert Nyitra megye déli járásaiban két nyelven, szlovákul és magyarul 

javasoltam feltüntetni az autóbuszokon a feliratot.  

 

Gombaszög 60 – Konferencia a jubiláló kulturális ünnepélyről 
2018. június 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A gombaszögi Országos Kulturális Ünnepség 60. jubileuma alkalmából konferenciát 

rendeztek, valamint ünnepi ülést tartott a Csemadok Országos Tanácsa 2018. június 29-én 

Rozsnyón, a városháza épületében. A Gombaszög 60 című konferencia kezdetén Bárdos 

Gyula, a Csemadok elnöke elmondta, gazdag programmal szeretnék megünnepelni a 

gombaszögi fesztivál jubileumát. „Gombaszög idén jubilál, a szövetségünk pedig jövőre, akkor 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szorvanymegtarto-ero-ingyenes-bentlakassal-toborozzak-a-beszterce-naszod-megyei-magyar-diakokat
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lesz kereken 70 esztendős. Ez egy nagyon komoly évszám, nagyon komoly tevékenység. Ezt a 

hét évtizedet szeretnénk majd értékelni jövőre, hogy ne csak visszapillantás legyen, hanem 

előretekintés is, hogyan tudunk majd szövetségünk tagjaival a felvidéki magyarságnak egy 

olyan jövőt biztosítani, hogy a szülőföldünkön magyarul érvényesülhessünk, és ezt a nemzeti 

hovatartozásunkat át tudjuk ültetni a következő generációba. Itt van fontos szerepe 

szövetségünknek” – húzta alá.  

 

Rekviem a szentmihályfai magyar kisiskoláért 
2018. június 30. – Ma7.sk 

A tanévzáró minden diáknak, pedagógusnak és szülőnek fellélegzés egy kicsit. Míg az iskolák 

többségében vidáman zárult a tanév, lelkesült diákok élettel teli hangja és megkönnyebbült 

tanárok halk sóhaja töltötte be a teret, addig bizony voltak felvidéki magyar iskolák, ahol 

virágeső helyett pedagógusok és diákok könnye hullott. Vannak iskolák, ahol gyereklétszám 

hiányában jövőre már üresen ásítoznak a tantermek és folyosók.  

 

Tájházat avattak Köbölkúton 
2018. június 30. – Ma7.sk 

A község a vásárláskor a legnagyobb figyelmet az épület eredetiségére fordította. A több mint 

száz éves lakóház gangos hosszú épület, eredeti sárfalakkal, vályog talajjal, fagerendás 

plafonnal és nagy sárból épített kemencével. Bolya Szabolcs alpolgármester elmondta, a 

tájház létrehozása az MKP helyi képviselőcsoportjának a választási programjában is szerepelt. 

Az épületet még a ciklus elején sikerült megvásárolniuk. Eléggé rossz állapotban volt, az évek 

során apró lépésekkel jutottak el a mai átadásig. 

 

Bugár lát esélyt a második fordulóra 
2018. június 30. – Új Szó 

Bugár Béla a Híd köztársaságielnök-jelöltje, erről a párt kongresszusa döntött június 9-én. Az 

elnökválasztás 2019-ben lesz. Az államfőjelöltet a motivációjáról, az esélyekről és a koalíciós 

helyzetről kérdezték.  

 

Szelektív demokrácia 
2018. július 01. – Ma7.sk 

A Ligetfalu polgári társaság kezdeményezésére az MKP pozsonyi székházában június 30-án 

immár harmadik alkalommal került sor nemzetközi történelmi konferenciára, amelyen cseh, 

szlovák, felvidéki és magyarországi hivatásos és civil történészek tartottak kutatási témáikban 

eddig nyilvánosságra nem került adatokat tartalmazó, ismeretterjesztő előadást. A szervezők 

nem titkolt célja, hogy azokra a tabutémákra keresse a választ, amelyek a mai napig 

lezáratlan történelmi eseményként terhelik a volt Csehszlovák államban élő cseh és szlovák 

államalkotó nemzet és az ország területén élő német és magyar nemzetrészek viszonyát, amit 

Edvard Beneš és kormányának 1945-48 között a Csehszlovák Hadsereg bevetésével a nemzeti 

kisebbségek kárára elkövetett durva erőszakos cselekményei okoztak.  
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A diákok csaknem egynegyede „vissza sem jönne” 
2018. július 01. – Ma7.sk 

Tanulságos és elgondolkodtató eredményeket hozott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 

tavaszi felmérése a magyar gimnazisták körében. A felmérés során a diákok továbbtanulási 

preferenciáira, döntéseik mozgatórugóira kérdeztek rá. A válaszok sok esetben meglepőek. 

Tanulságos és elgondolkodtató eredményeket hozott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 

tavaszi felmérése a magyar gimnazisták körében. A felmérés során a diákok továbbtanulási 

preferenciáira, döntéseik mozgatórugóira kérdeztek rá. A válaszok sok esetben meglepőek.  

 

Nyári egyetemen okosodnak 
2018. július 01. – Ma7.sk 

Nem minden gyermek gondol csak a pihenésre a vakáció idején. A Comenius 

Gyermekegyetemen az idén is több százan fognak tanulni a 9-14 éves korosztályból. Az 

egyetemi oktatás július 4-én kezdődik Pozsonyban, és minden szerdán – különböző 

témákban – érdekes előadásokat hallgathatnak a tudásra szomjas gyermekek. Olyanok is 

akadnak, akik online tanulnak majd a nyáron.  

 

Több százan érkeztek a családi napra 
2018. július 01. – Ma7.sk 

Hetedik alkalommal szervezték meg az egyházmegyei családi napot a Gömöri Református 

Egyházmegyében, melyet ezúttal Tornalján tartottak. A családi nap célja, hogy az elszórtan, 

kicsi apró gyülekezetekben élő gömöri reformátusságnak legyen egy olyan találkozó napja, 

amikor kötetlen formában, mégis az Igével áthatottan találkozzanak egymással, közelebb 

kerüljenek egymáshoz, jobban meg tudják ismerni egymást. 

 

Bugár Béla: "Egy erős Szlovákiának csak egy erősebb Európában van esélye" 
2018. július 01. – bumm.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke örül, hogy a migrációt érintő kérdésekben az európai vezetők a 

kötelező kvóták alkalmazása nélkül is meg tudtak állapodni. "Örülök, hogy az európai vezetők 

a migració kezelését érintő kérdésekben a kötelező kvóták nélkül is megegyezésre jutottak. Ez 

fontos bizonyítéka annak, hogy Európa vezetői az uniót érintő kérdéseket felelősségteljesen 

kezelik. Minden megegyezés, minden értelmes kompromisszum Európát erősíti. Egy erős 

Szlovákiának csak egy erősebb Európában van esélye" - írta bejegyzésében. 

 

Híradó Plusz: Hajnal Jenő a nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosításról 
2018. június 29. - Pannon RTV 

A múlt héten fogadta el a szerbiai köztársasági parlament a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosítását, amelyről Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszél. Az új 

szabályozásról, Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével Loboda Árpád 

beszélgetett. 
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Átadták az oromhegyesi iskola felújított épületét 
2018. június 29. - Pannon RTV 

Tanévzáró ünnepséget tartottak Oromhegyesen. Az esemény keretében átadták az Arany 

János Általános Iskola felújított épületét. Egy tavalyi csőtörés következtében 

használhatatlanná vált az intézmény. A diákok eddig a szomszédos oromi iskolába jártak, 

szeptember elsejétől viszont ismét várja őket az oromhegyesi, immár felújított épület. Az 

iskolában tavaly június 6-án, néhány nappal a tanév vége előtt történt a csőtörés, amelynek 

következtében a támfalak egy része megrepedt, majd megsüllyedt, az épület pedig 

életveszélyessé vált. Az oromhegyesi diákok a most befejeződött tanévben iskolájuk oromi 

kihelyezett tagozatára jártak autóbuszokkal. 

 

Fennállásának 58. évfordulóját ünnepelte az Újvidéki Egyetem 
2018. június 29. - Pannon RTV 

Fennállásának 58. évfordulóját ünnepelte tegnap este az Újvidéki Egyetem. Az eseményen 

díszdoktori címeket adtak át, továbbá visszatekintettek az intézmény múltjára. Az 

ünnepségen számos tartományi és köztársasági tisztségviselő is részt vett. Az ünnepségen 

tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki Dmitry Kamanin atomfizikust. Az orosz tudós az 

elmúlt 11 évben sokat tett azért, hogy szerb kutatók is részt vehessenek egy oroszországi 

intézet munkájában. 

 

Papszentelést tartottak Szabadkán 
2018. június 29. - Pannon RTV 

Megalapításának 50. évfordulóját ünnepli ezen a hétvégén a Szabadkai Egyházmegye. Ma 

papszentelést tartottak a Szent Teréz-székesegyházban, Pénzes János megyéspüspök 

vezetésével. Vajdaság számos településéről érkeztek plébánosok az eseményre. A misére a 

Szabadka-környéki településekről is sokan jöttek el. Miután a hívők helyet foglaltak a 

templomban, bevonult a papság, a menet végén a szabadkai megyéspüspök érkezett meg. 

 

Görögkatolikus papcsaládok találkoztak Karácsfalván 
2018. június 30. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papcsaládjai idén június 25-én 

tartottak találkozót Karácsfalván a Sztojka-líceumban. Jelenleg17 papcsalád – s a bennük 

nevelkedő 47 gyermek – alkotja a kerületet. Többségük részt vett a karácsfalvi napon, mely a 

hagyományoknak megfelelően hálaadó szent liturgiával kezdődött. 

 

Életmű-díjjal tüntették ki Vidnyánszky Évát a kisvárdai színházi fesztiválon 
2018. június 30. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/atadtak-az-oromhegyesi-iskola-felujitott-epuletet
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fennallasanak-58-evfordulojat-unnepelte-az-ujvideki-egyetem
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/papszentelest-tartottak-szabadkan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/gorogkatolikus-papcsaladok-talalkoztak-karacsfalvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/eletmu-dijjal-tuntettek-ki-vidnyanszky-evat-a-kisvardai-szinhazi-fesztivalon/
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Véget ért a Magyar Színházak XXX. Kisvárdai Fesztiválja. A június 22. és 30. közötti 

seregszemlén 24 magyarországi és határon túli színtársulat 28 produkciót mutatott be. Idén 

négy helyszínen tartották az előadásokat a kelet-magyarországi városban. 

 

Többség-kisebbség paktum megkötését kezdeményezte a FUEN 
2018. június 29. – kepesujsag.com 

A hollandiai Leeuwardenben tartotta 63. kongresszusát az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója, vagyis a FUEN. A tanácskozás fő témája a Minority SafePack néven elhíresült 

kezdeményezés és annak gyakorlati megvalósítása volt. A horvátországi magyarságot a 

HMDK alelnöke, Andócsi János és Hordósi Dániel elnökségi tag képviselték. 

 

A magyar-magyar kapcsolat erősítése a cél 
2018. június 29. – kepesujsag.com 

A felvidéki Ímely községben jártak a hétvégén a laskói Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, 

valamint a HMDK sepsei alapszervezetének tagjai. A kétnapos látogatás során részt vettek az 

ímelyi falunapon, valamint Pozsonyba is ellátogattak. 

 

A horvát államiság napja alkalmából koszorúztak Pélmonostoron 
2018. június 29. – kepesujsag.com 

Huszonhét éve vált függetlenné Horvátország. A pélmonostori megemlékezésen Jankovics 

Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke, Matijević Olivér, a Pélmonostori Városi 

Tanács alelnöke, a HMDK ügyvezető elnöke, valamint Kovács Ferenc, a pélmonostori 

HMDK-alapszervezet vezetője képviselték magyarságunkat. 

 

Kisebbségi Oktatási Fórum 
2018. június 30. – volksgruppen.orf.at 

A népcsoporti oktatás szakértői találkoztak csütörtökön a Kismarton melletti Darázsfalván 

(Trausdorfban). A Kisebbségi Oktatásügyi Fórumra a burgenlandi magyarok, horvátok és 

romák valamint a karintiai szlovének képviselői voltak hivatalosak. 

 

Kismartonban léptek fel a „Virgoncok”  
2018. június 30. – volksgruppen.orf.at 

A kismartoni Esterházy-kastély előtt rendezett nemzetközi gyermektáncfesztivált július utolsó 

napján a tartományi néptáncszövetség (Volkstanzverband Burgenland). A programra a 

Virgonc Tánccsoport is hivatalos volt. 

 

Egy hét a történelem bűvöletében 
2018. július 1. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.kepesujsag.com/tobbseg-kisebbseg-paktum-megkoteset-kezdemenyezte-a-fuen/
http://www.kepesujsag.com/a-magyar-magyar-kapcsolat-erositese-a-cel/
http://www.kepesujsag.com/a-horvat-allamisag-napja-alkalmabol-koszoruztak-pelmonostoron/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2922023/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2922027/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2922133/
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Július 1-6. között tart Kismartonban és a régióban az Esterházy Summer University. A nyári 

programra az ESTÖRI Kreatív Történelmi Versenyen jól szereplő középiskolás csapatok 

kaptak meghívást: ők egy héten át elmerülnek a régió kultúrtörténetében. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. június 29. – Kossuth Rádió 

 

Elkészült a román oktatási tárcánál az a miniszteri rendelet, amellyel lehetőség 

nyílik a marosvásárhelyi római katolikus iskola megalapítására 

Elkészült és csak aláírásra vár a román oktatási tárcánál az a miniszteri rendelet, amellyel 

lehetőség nyílik a marosvásárhelyi római katolikus iskola megalapítására. De ez még kevés 

hozzá, mert ezt az első miniszteri rendeletet, majd egy második is követi, és az lesz a 

tulajdonképpeni iskola-alapító rendelet – mondta marosvásárhelyi tudósítónknak Erdei Edit 

Zsuzsannának, Porcsalmi Bálint, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető 

elnöke. 

 

Puskás Attila: A Kárpát-medence maga az együttélési modell 

A Kárpát-medence maga az együttélési modell - mondja Puskás Attila, az Erdélyi 

Magyarörmények Szövetségének elnöke, akit Oláh-Gál Elvira a hasonló címmel megjelent 

könyv bemutatóján kérdezett. A tanulmánykötetet tegnap mutatták be Csíkszeredában.   

 

Messzi idegenben 

„Járt egy olyan mondás, hogy aki amerikai fogságból jött, az megrakottan érkezett, aki meg 

orosz fogságból, az megrogyottan. Hát ebben van igazság, mert én az amerikaiaktól három 

gyönyörű pokrócot is kaptam, a hátizsákomat meg úgy megtömték, hogy alig bírtam cipelni. 

Aztán az oroszok mindent elvettek” … írja Kántor Zoltán, aki 88 évesen jelentette meg 

visszaemlékezéseit Messzi idegenben címmel. Kamaszgyerekként a háború végén hurcolták el 

Németországba, ahonnan 9 hónap elteltével felnőtt férfiként tért haza, a csallóközi Vásárútra. 

A történtek megértéséhez nagyban hozzájárul Babucs Zoltán hadtörténész előszava a 

leventemozgalomról. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-06-29_18-30-00&enddate=2018-06-29_19-10-00&ch=mr1
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Az MNT folytatja a Rákóczi Szövetség Gólyahír programjához kapcsolódó Első 

könyvem – babanaplók ajándékozását 

A Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács folytatja a Rákóczi Szövetség Gólyahír 

programjához kapcsolódó Első könyvem – babanaplók ajándékozását, azoknak a magyar 

gyerekeknek, akik az idén születtek, illetve szüleiknek. A kiadványokat ünnepélyesen 

csütörtökön este először Bezdánban, majd Kúlán adták át.  

  

A Kárpát-medencében a magyar szabadegyetemi idény a Martosival kezdődik 

A Kárpát-medencében a magyar szabadegyetemi idény a Martosival kezdődik. Július 

negyedikén nyitja kapuját a Martosi Fesztivál és Szabadegyetem, a Felvidék egyik legnagyobb 

nyári ifjúsági rendezvénye. „Az otthon itt van” mottó jegyében a vonzó könnyűzenei 

koncertek mellett idén a szervezők az otthonosság és a családias légkör megteremtésére 

törekedtek.  

 

A cserkészettel ismerkedtek a temesvári Bartók Béla líceum diákjai 

Bár a Bánságban nincs hagyománya a cserkészetnek, a temesvári Bartók Béla líceum e heti 

napközis táborának résztvevői – mindannyian alsós diákok – megismerkedhetnek mindazzal, 

ami a cserkészettel kapcsolatos. Természetesen emellett kirándulnak, játszanak, sportolnak, 

aktívan töltik a vakációt.  

 

Kárpát Expressz 

2018. július 1. – M1 

 

Családi hétvége Szatmárnémetiben 

Szatmár megyében mára már csak 35% a lakosság aránya. A csökkenő tendencia 

visszaszorítása érdekében számos civil szervezet és oktatási intézmény próbál tenni. Ennek 

nagyszerű példája a Szatmárnémetiben rendezett családi nap, amely mintegy évtizede fontos 

identitáserősítő rendezvénye a Szatmár megyei magyarságnak. 

 

Aracsi piknik 

Az aracsi pusztatemplom megmentéséért szerveztek idén is pikniket Törökbecse mellett. A 

rendezvényre idén a Kárpát Expressz stábja is ellátogatott. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-07-01-i-adas-8/
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Népzenei és néptánctábor Nagydobronyban 

Kárpátalja legnagyobb magyar faluja a gazdag népi hagyományokkal rendelkező, csaknem 

hatezer fő lakosú Nagydobrony. A település egykoron Dobó birtoka is volt. A faluban 

népzenei és néptánctábort tartottak, amelyre a Kárpát Expressz stábja is ellátogatott. 

 

Második sóvidéki népviseletes seregszemle 

Száznál is többen vonultak fel a második sóvidéki népviseletes seregszemlén, amelyet idén a 

székelyföldi Szoroknában rendeztek. 

 

Térkép 

2018. június 30. – Duna World 

 

A Kárpát-medencei magyar társulatok előadásait hosszú ideig szinte csak a Kisvárdai 

Fesztiválon lehetett látni. Az utóbbi években azonban egyre több módját találják meg határon 

innen és túl is arra, hogy minél több emberhez jusson el egy-egy előadás. A budapesti József 

Attila Színház már 6 éve minden hónapban lehetőséget nyújt egy-egy külhoni magyar színház 

bemutatkozására.  

 

Szebbnél szebb fotók készülnek majd Bihar megyében a Nagyváradra érkező fotóművészek 

jóvoltából. A Körös-parti kurzuson vajdasági, erdélyi és anyaországi fotósok vesznek majd 

részt. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségét 35 évvel ezelőtt 

alapították Szolnokon és ma már 2000 tagjuk van.  

 

Az a rendezvény, ahol ő megjelent, színültig megtelt rajongóival és tisztelőivel. Szívhez szóló 

mondatai és barátságos természete miatt több generáció is szerette, szereti. Költészetének 

legfőbb üzenete az anyanyelv megtartó ereje, a szülőföld szeretete, az erdélyi kisebbségi sors. 

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas költő, Kányádi Sándor, életének 90. 

évében hunyt el. 

 

A legenda szerint Szent László király álmában megjelent egy angyal és azt kérte tőle, hogy a 

Sebes-Körös bal partján alapítson püspökséget. A városalapító tiszteletére idén már hatodik 

alkalommal tartanak Szent László Napokat. A lovagkirály kultusza ma is élénken él 

Nagyváradon, amely fontos végvár volt és amelyet Erdély fejedelmei is második fővárosuknak 

tartottak.  
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Helyben termett, egészséges és kézműves élelmiszerek fogyasztását szorgalmazzák 

Székelyudvarhelyen, a Helyi Termékek Vásárán. A Küküllő parti kisváros központjában 

minden hónap utolsó szombatján kínálják portékáikat a környékbeli termelők.  

 

Hosszútávon a vajdasági fiatalok szülőföldön maradását segítik azok az adományok, amelyet 

a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ajándékozott az adai szakközépiskolának. A 

műszaki iskola, amelynek 360, főként magyar ajkú tanulója van, arra törekszik, hogy diákjai 

kiemelkedő szaktudást szerezzenek és ezáltal könnyen tudjanak elhelyezkedni a környék 

vállalatainál.  

 

A tavalyinál is többen nyerhetnek ösztöndíjat idén a szórványmagyarságot támogató Petőfi 

Sándor Program és a diaszpórára összpontosító Kőrösi Csoma Sándor Program pályázatain. 

Mindkét program jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar nemzet közösségei távol 

Magyarországtól meg tudják őrizni identitásukat, anyanyelvüket és kultúrájukat.  

 

Bivalyt fej és sajtot készít. Lovakat tenyészt és zöldséget termeszt a Hargita megyei 

Székelydálya református lelkésze és népes családja. Az egyébként nagyvárosból származó 

Fülöp Szabolcs először csak a székelyföldi falu híveinek alaposabb megismeréséért fogott 

állattartásba, ma már azonban életformájává vált a gazdálkodás. 

 

Öt kontinens 

2018. június 30. – Duna World 

 

Vidám cserkészénektől és magyar zenétől volt hangos a Baden-Württembergi Tuttlingen, 

ahol Magyar Napot tartottak. Az ünnepséget a Tuttlingeni Magyar Szövetség rendezte, 

amelyre 150-200 vendég érkezett. A műsorban fellépett az egyesület néptánccsoportja, a 

legkisebbek pedig színielőadással készültek. Az eseményről Makai István, a Tuttlingeni 

Magyar Szövetség elnöke küldött videó üzenetet. 

 

A ReConnect Hungary program magyar származású amerikai fiataloknak szervez több mint 

két hetes tanulmányutat Magyarországra és Erdélybe. A szórakoztató és ismeretterjesztő 

tábor célja, hogy a résztvevők felfedezzék és megerősítsék magyar identitásukat, és hazatérve 

az Egyesült Államokba és Kanadába, ott élő honfitársaikat is ráébresszék a magyar örökség 

felfedezésére és cselekvő megőrzésére. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-06-30-i-adas/
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Nemrég mutatta be első előadását a frissen megalakult edmontoni magyar színház. A tagok 

között van olyan, aki évtizedek óta Kanadában él és nem beszél magyarul, de van olyan is, aki 

Edmontonban született és ott él. A tagok többsége nem foglalkozott korábban profi 

színjátszással, terveik között szerepel egy színházzal egybekötött workshop megszervezése.  

 

A celevelandi magyarság a két világháború között alkotta, még ma is egyedülálló kulturális 

örökségét, a clevelandi Magyar Kultúrkertet. A magyar közösség ma is a szívén viseli a Park 

sorsát, nemrég egy szabadtéri hangversennyel ünnepelték meg a Park létrejöttének 80. 

évfordulóját.  

 
 


