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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarország ismét megvétózta a NATO–Ukrajna csúcstalálkozót 
2018. július 12. – MTI, karpatalja.ma 

Magyarország nem járult hozzá az atlanti szövetség Ukrajnával közös csúcstalálkozójának 

megtartásához csütörtökön a brüsszeli NATO-csúcson. Szijjártó Péter a georgiai és ukrajnai 

reformfolyamatok értékelésével foglalkozó üléssel kapcsolatban elmondta, noha a 

tagországok többsége támogatásáról biztosította mind a georgiai, mint az ukrán euroatlanti 

törekvéseket, a tagsági akcióterv megindításáról nem született döntés – jelentette ki a 

külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben, a kétnapos NATO-csúcstalálkozót 

követően magyar újságíróknak nyilatkozva. Tájékoztatása szerint Magyarország világossá 

tette, hogy Kelet-Európában az egységes politikai és katonai fellépés alapvető feltétele a 

nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása. Mint hangsúlyozta, a kisebbségi jogok 

megsértése a NATO szövetségi integritását is meg tudja gyengíteni. 

 

A beregszászi Rákóczi-főiskola a szülőföldön maradás egyik legerősebb bástyája 
a Kárpát-medencében 
2018. július 12. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, gondola.hu, OrientPress 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a szülőföldön maradás egyik legerősebb 

bástyája a Kárpát-medencében, ezért a magyar kormány minden támogatást megad a 

működéséhez, folyamatos fejlesztéséhez – jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár csütörtökön Beregszászon, a Rákóczi Főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézetének diplomaátadó ünnepségén. A politikus kifejtette: a kárpátaljai magyarságot a 

többi nemzetrésztől leginkább az az életerő különbözteti meg, amely kifejezi a megmaradás 

vágyát, hogy minden nehézség ellenére kitartson szülőföldjén, hogy vannak tervei, 

megfogalmazott céljai. Ilyen cél volt - folytatta - a felsőfokú szakképzés megteremtése, amely 

mellé a magyar kormány oda tudott állni, s immár második alkalommal tart diplomaátadó 

ünnepséget a főiskola szakképzési intézete. 

 

A kárpátaljai magyarság számára jelenleg a közösségi jogok biztosítása a 
legfontosabb 
2018. július 12. – MTI, Magyar Idők, Origo.hu, Echo TV, Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság számára jelenleg a közösségi jogok biztosításának a kérdése a 

legfontosabb, nem engedhetjük meg, hogy visszalépés történjen ezen a téren – jelentette ki 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott csütörtökön Ungváron, az Ungvári Nemzeti Egyetem 

Ukrán-Magyar Oktatási Tudományos Intézete magiszteri hallgatóinak diplomaátadó 

ünnepségén. Szili Katalin beszédében emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány minden 

anyagi és erkölcsi támogatást megad és meg fog adni ahhoz, hogy elősegítse a kárpátaljai 

magyarság szülőföldön maradását. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/magyarorszag-ismet-megvetozta-a-nato-ukrajna-csucstalalkozot/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-beregszaszi-rakoczi-foiskola-a-szulofoldon-maradas-egyik-legerosebb-bastyaja-a-karpat-medenceben
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-beregszaszi-rakoczi-foiskola-a-szulofoldon-maradas-egyik-legerosebb-bastyaja-a-karpat-medenceben
https://magyaridok.hu/kulfold/a-karpataljai-magyarsag-szamara-jelenleg-a-kozossegi-jogok-biztositasa-a-legfontosabb-3288398/
https://magyaridok.hu/kulfold/a-karpataljai-magyarsag-szamara-jelenleg-a-kozossegi-jogok-biztositasa-a-legfontosabb-3288398/
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Lélekerősítő kiállás Beke és Szőcs mellett: több százan követeltek igazságot a 
kézdivásárhelyi tüntetésen 
2018. július 12. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Több százan gyűltek össze csütörtökön késő délután Kézdivásárhely főterén, hogy a 

terrorizmus miatt elítélt Beke István és Szőcs Zoltán bebörtönzése ellen tiltakozzanak. A 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom két aktivistája mellett kiállók székely és magyar 

zászlókkal vonultak utcára, a tüntetők háromnyelvű (magyarul, románul és angolul is 

olvasható), Szabadságot a politikai foglyoknak! feliratot tartottak a magasba. A 

demonstráción aláírásgyűjtést is tartottak: így tiltakoznak az ártatlan fiatalok elhurcolása, 

illetve a székelyföldi polgármesterek jogtalan megbüntetése ellen, hangúlyozva, hogy a 

közelmúltban tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások elfogadhatatlanok. 

 
A nyelvi jogok bővítését is megtámadta az ellenzék az alkotmánybíróságon 
2018. július 12. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A közigazgatási törvénynek a kisebbségi anyanyelvhasználatról szóló rendelkezéseit is 

támadja az alkotmánybíróságra benyújtott óvásában az ellenzék ötven törvényhozója – tudta 

meg a maszol.ro csütörtökön Cseke Attilától, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjétől. „A PMP 

magyarellenes hozzáállása nem lep meg, hiszen eddig is ismert volt a nacionalista 

magatartásuk. Az USR és a PNL felelőssége ilyen szempontból nagyobb, és tőlük azt várjuk el, 

hogy hagyjanak fel a magyarellenes megnyilvánulásokkal. Ez utóbbi két pártnak nagy az 

erdélyi beágyazottsága, mégsem értik meg, hogy ha a nyelvi jogok bővülését támadják, akkor 

nem az RMDSZ-t, hanem a magyar közösséget támadják” – fogalmazott Cseke Attila. A 

szenátor elmondta, az ellenzék a húsz oldalas óvásában négy oldalon keresztül a nyelvi jogok 

bővítését szolgáló RMDSZ-es javaslatokat kifogásolja. Így támadják az utcák, terek, parkok 

többnyelvű feliratozására, a hatóságokkal folytatott anyanyelvű kommunikációra és a 

kisebbségi jogok megengedő értelmezésére vonatkozó rendelkezéseket is. 

 

Románia budapesti nagykövetsége előtt tüntettek Bekéék szabadon 
bocsátásáért 
2018. július 12. – MTI, Krónika 

Demonstráción követelte a Romániában terrorizmusért elítélt kézdivásárhelyi fiatalok 

szabadon bocsátását a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) szerdán, Románia 

budapesti nagykövetsége előtt. Zagyva György Gyula, a HVIM társelnöke az egybegyűlt 

mintegy száz ember előtt kijelentette: a két aktivista ügyében született súlyos ítélettel a 

román állam azt üzente az erdélyi magyarságnak, hogy hagyjon fel az 

autonómiatörekvésekkel. Ez az üzenet egyúttal 15 millió magyarnak is szól, sőt a magyar 

kormánynak is, hogy álljon el a székely autonómiatörekvések támogatásától – tette hozzá. 

Amennyiben a magyarság nem lép fel egységesen ez ellen a „jogtipró döntés” ellen, minden 

magyart „bármikor elhurcolhatnak” – figyelmeztetett a szónok. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lelekerosito-kiallas-beke-es-szocs-mellett-tobb-szazan-koveteltek-igazsagot-a-kezdivasarhelyi-tuntetesen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/lelekerosito-kiallas-beke-es-szocs-mellett-tobb-szazan-koveteltek-igazsagot-a-kezdivasarhelyi-tuntetesen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99059-a-nyelvi-jogok-b-viteset-is-megtamadta-az-ellenzek-az-alkotmanybirosagon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-budapesti-nagykovetsege-elott-tuntettek-bekeek-szabadon-bocsatasaert
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romania-budapesti-nagykovetsege-elott-tuntettek-bekeek-szabadon-bocsatasaert
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Hétvégén Székely Vágta 
2018. július 12. – szekelyhon.ro 

Huszár ügyességi versennyel kezdődik pénteken este fél nyolctól a Székely Vágta a maksai 

Óriáspince-tetőn, majd kilenc órakor éjszakai tüzes show következik az Erdélyi 

Lovaskaszkadőr Egyesület előadásában. A Székely Vágta ünnepélyes megnyitóját szombaton 

délben tartják, felvonul mind a 26 benevezett versenyző, majd 13 órakor kezdődnek a Góbé 

Futam és a Székely Vágta előfutamai. 

 

Egészségtudományi szakokat indítana Sapientia, együttműködve a csíkszeredai 
kórházzal 
2018. július 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

A kutatás és az oktatás területén kíván együttműködni a jövőben a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai 

Kara, az elképzelést a hétvégén megrendezett II. Csíkszeredai Kórháznapok és tudományos 

konferencia részeként egy együttműködési szerződés aláírásával is hitelesítették.  

 

Március 15-ei büntetés: fellebbeznek Gálfiék 
2018. július 13. – Krónika 

A székelyudvarhelyi bíróság alapfokon elutasította Gálfi Árpád keresetét, amellyel a 

polgármester megtámadta a prefektus által kirótt 5000 lejes bírságot. A kormányhivatal a 

március 15-ei udvarhelyi piros-fehér-zöld városdíszítés miatt büntetett. A városvezetés nem 

hagyja annyiban: fellebbez. Az ítélet amiatt is érdekes, hogy a Sepsiszentgyörgyön hasonló 

ügyben indított eljárás során a bíróság alkotmányossági felülvizsgálatot kért. 

 

Böjte Csaba 25 éves gyerekmissziója 
2018. július 13. – Krónika 

Negyedszázados idén Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthon-hálózata, amely Erdély-

szerte házakat tart fenn, megbirkózva a helyi viszonyokkal. A dévai Szent Ferenc Alapítvány 

szerint a gyerekvédelmi hatóságokkal zökkenőmentesebb az együttműködésük román 

vidéken, mint a Székelyföldön. Egyébként a gyermekvédelmi rendszert és az alapítványokat 

sem támogatja kellőképpen az állam.   

 

Minden térség egyedi bánásmódot igényel 
2018. július 12. – ma7.sk 

2018 januárjától Csenger Tibor személyében MKP-s alelnöke van a 230 millió eurós 

költségvetéssel dolgozó Nyitra megyének. „A komáromi iskolákban az elmúlt 11 évben 

átlagban 15–20 százalékos csökkenés jelentkezett a diáklétszámok vonatkozásában. Ez az 

arány még így is jobb az egész megye 30–40 százalékos átlagánál. A megye déli részének 

keleti térségében viszont több mint 50 százalékos csökkenés figyelhető meg ezen a téren. A 

diákok létszámának jelentős csökkenése okán ezek az oktatási intézmények különböző 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/hetvegen-szekely-vagta
https://szekelyhon.ro/aktualis/egeszsegtudomanyi-szakokat-inditana-sapientia-egyuttmukodve-a-csikszeredai-korhazzal
https://szekelyhon.ro/aktualis/egeszsegtudomanyi-szakokat-inditana-sapientia-egyuttmukodve-a-csikszeredai-korhazzal
https://ma7.sk/tajaink/minden-terseg-egyedi-banasmodot-igenyel
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gazdasági megszorításokra vannak rákényszerülve. A fejkvóta rendszere nem kedvez nekik. 

Ilyen esetekben a megye dolga ezen középiskolák támogatása. A komáromi régió iskolaügyi 

fejlesztései ezért is sokkal nagyobb mértékűek, de a fent ismertetett okokból kifolyólag 

esetükben az uniós pályázatokat is könnyebb átvinni a megye vezetésénél” – nyilatkozta 

Csenger. 

 

Többen is kaphatnak egyetemista ösztöndíjat 
2018. július 12. - Pannon RTV 

Többen is kaphatnak egyetemista ösztöndíjat, amennyiben megfelelnek a Magyar Nemzeti 

Tanács által támasztott feltételeknek. Ezentúl év közben is kiírhatják az 

ösztöndíjpályázatokat, ha van rá megfelelő forrás. Azoknak is esélyük lesz a támogatásra, 

akiknek korábban nem volt. Egyebek mellett erről döntött a Magyar Nemzeti Tanács. Hajnal 

Jenővel, a Magyar Nemeti Tanács elnökével Orosz Ildikó készített interjút. 

 

Sportpálya épül Magyarkanizsán 
2018. július 12. - Pannon RTV 

Sportpálya épül Magyarkanizsán egy határon átnyúló együttműködés eredményeként, 

emellett az ifjúsági és a vízi turizmust is fellendítenék. A projekt részleteit ma délelőtt 

ismertették Újvidéken. A magyarországi partnertelepülés Kistelek, ahol egyebek mellett egy 

egészségügyi központ kiépítésére kerül majd sor. Az összköltségvetés mintegy 588 000 euró. 

A projektben partnerként szerepel az Európai Ügyek Alapja, valamint a Tartományi Oktatási 

Titkárság. 

 

2020-ig elkészül a Népszínház, az Y-elágazás és a palicsi wellness-központ 
2018. július 12. - Pannon RTV 

2020-ig minden folyamatban levő, évek óta elhúzódó szabadkai nagyberuházást befejeznek. 

Megépül a Népszínház, az Y-elágazás és a palicsi wellness-központ. Ezt ígérte az aktuális 

szabadkai városvezetés elmúlt két éves munkáját értékelve Bogdan Laban. Szabadka 

polgármestere hozzátette: a prioritások között van az új munkahelyek létesítése, a 

kommunális és közlekedési infrastruktúra, valamint Palics fejlesztése. 1991 óta tart az Y-

elágazás építése, a munkálatok most felgyorsultak és a kerülőút hamarosan teljes egészében 

elkészül. 

 

Módosították az MNT költségvetését 
2018. július 12. - Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács ülésén módosították az ösztöndíjprogram-határozatot, miszerint 

ha lehetőség van rá, a mostaninál többen is kaphatnak ösztöndíjat, és év közben is kiírhatnak 

pályázatot. 2018-ban a Magyar Nemzeti Tanács nagyobb összegből gazdálkodhat, a tavaly 

decemberből fennmaradt pénznek köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy az MNT költségvetési 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobben-kaphatnak-egyetemista-osztondijat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sportpalya-epul-magyarkanizsan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/2020-ig-elkeszul-nepszinhaz-az-y-elagazas-es-palicsi-wellness-kozpont
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/modositottak-az-mnt-koltsegveteset


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 13. 
5 

kerete 1 milliárd 595 millió dinárról 1 milliárd 617 millió dinárra módosul. A javaslatot a 

tanácstagok egyhangúlag támogatták. 

 

Befejeződött a Hazataláló mozgó magyarságtábor 
2018. július 13. - Vajdaság MA 

Ma fejeződött be a Boldogasszony Iskolanővéreknek az első ízben szervezett mozgó 

magyarságtábora, a Hazataláló, amelynek az volt a célja, hogy a vajdasági és az anyaországi 

fiatalokkal megismertesse a magyarság fontos helyszíneit a Délvidéken, illetve hogy 

némiképp erősítsék a nemzeti identitástudatukat, valamint hogy összehozzák a fiatalokat, 

hogy barátkozzanak, társalogjanak együtt. 

 

Megjegyzések a kijevi találkozó kapcsán 
2018. július 13. – karpatalja.ma 

Július 11-én Kijevben került sor a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek és Ukrajna 

Oktatási és Tudományos Minisztériuma képviselői között a soron következő megbeszélési 

fordulóra Ukrajna oktatási törvényének (és nem nyelvtörvényének, mint ahogyan az 

magyarországi és ukrajnai sajtó munkatársai gyakran tévesen állítják) a nyelvoktatást 

szabályozó 7. cikkelye tárgyában. A megbeszélésről többek között a Kárpátalja.ma és a kijevi 

oktatási tárca honlapja is beszámolt. A beszámolókhoz a Hodinka Antal Nyelvészeti 

Kutatóközpont is két  megjegyzést fűz. 

 

Közös nyilatkozatot írt alá Magyarország és Burgenland 
2018. július 12. –MTI 

Politikai nyilatkozatot írt alá Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára és Hans Niessl burgenlandi tartományfőnök szerdán Budapesten 

arról, hogy infrastrukturális és kulturális beruházásokban a jövőben is együtt kívánnak 

működni. A két politikus az aláírás előtt megbeszélést folytatott a határon átnyúló 

együttműködésről, szóba kerültek infrastrukturális, egészségügyi és kulturális kérdések is. 

Magyar Levente az aláírást követő közös sajtótájékoztatón azt mondta, az öt éve kezdődött 

együttműködés részeként hat új útkapcsolatot építenek ki és egy vasútvonal villamosítása is 

megkezdődött, emellett a következő években 3 új autópálya-kapcsolat jön létre Burgenland és 

Magyarország között. Az államtitkár kitért arra is, hogy közelednek Burgenland és 

Magyarország különválásának századik évfordulójához, amelyről felhőtlenül tudnak majd 

megemlékezni, mert nincsenek nyitott kérdések a múltból. 

 

A 2018-2020 Fejlesztési programok tervében 6 muravidéki projekt 
2018. július 12. – Muravidéki Magyar Rádió 
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A kormány Gazdasági Bizottsága úgy döntött, hogy 6 muravidéki projektet iktat be a 2018-

2020 Fejlesztési programokba. A támogatás összege 1,4 millió euró. A vállalatok a támogatást 

fejlesztésre, valamint új munkahelyek megteremtésére használhatják fe 

 

Életének 96. esztendejében elhunyt Becze Illyés, a HMDK egyik alapítója 
2018. július 12. – kepesujsag.com 

Becze Illyés 1922-ben született Szentlászlón, az elemi iskolát is ott végezte. Eszéken fejezte be 

a polgári középiskolát. 1937-ben csatlakozott a szentlászlói színjátszók csoportjához, amely az 

önkéntes tűzoltóegylet keretei között tevékenykedett. Később számos színdarabot rendezett, 

de szerepeket is vállalt. Ő kezdeményezte a felnőtt és gyermektánccsoport létrehozását is. 

Időközben a színjátszó csoport művelődési egyesületté nőtte ki magát, amelynek az 

irányításában, a különböző szekciók létrehozásában oroszlánrészt vállalt. 

 

Lezajlott a Szent László királyunk nevét viselő települések 23. találkozója 
2018. július 12. – kepesujsag.com 

Idén is találkoztak a Kárpát-medence Szentlászló nevű településeinek képviselői, ez volt a 

sorrendben 23. „randevú”. A magyarországi Mátraszentlászlón lezajlott eseményen ott volt a 

horvátországi Szentlászló küldöttsége is. 

A Szentlászló nevű települések először 1992 januárjában fogtak össze, amikor Vácszentlászló 

polgármesterének a kezdeményezésére segélyakciót szerveztek a háború sújtotta szlavóniai 

Szentlászló Magyarországra menekült lakóinak a javára. 

 

Kézműves gyerektábor a Mátyás-emlékév jegyében 
2018. július 12. – kepesujsag.com 

A kopácsi Arany János Kultúregyesület idén is szervezett gyerektábort, ez sorrendben már a 

16. volt. A helyi művelődési házban tartott ötnapos kézműves tábor a Mátyás király-emlékév 

jegyében telt, a csapatok egy-egy Mátyásról szóló mesét dolgoztak fel, amelyet az utolsó 

napon adtak elő. A programot azzal tették még érdekesebbé, hogy a gyerekeket a siklósi várba 

is elvitték. 

 

Kommunikációs képességek fejlesztése kétnyelvű környezetben 
2018. július 12. – kepesujsag.com 

A fenti címmel rendezett a múlt héten továbbképzést a Horvátországi Magyar Pedagógusok 

Fóruma (HMPF) a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében. A 

székelyudvarhelyi Ficánka napközi otthon igazgatója, Antal Csilla által vezetett foglalkozások 

főleg a gyerek és a pedagógus közötti kommunikáció minél hatékonyabb fejlesztését 

szolgálják majd. 
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http://www.kepesujsag.com/eletenek-96-esztendejeben-elhunyt-becze-illyes-a-hmdk-egyik-alapitoja/
http://www.kepesujsag.com/lezajlott-a-szent-laszlo-kiralyunk-nevet-viselo-telepulesek-23-talalkozoja/
http://www.kepesujsag.com/kezmuves-gyerektabor-a-matyas-emlekev-jegyeben/
http://www.kepesujsag.com/kommunikacios-kepessegek-fejlesztese-ketnyelvu-kornyezetben/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 12. – Kossuth Rádió 

 

Tüntetés Kézdivásárhelyen Beke István és Szőcs Zoltán elítélése miatt 

A hétvégén Kézdivásárhelyen, szerdán Budapesten, Románia nagykövetsége előtt, ma pedig 

ismét Kézdivásárhelyen  tüntettek az erdélyi magyar pártok, civil szervezetek az ártatlanul 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

terrorizmus vádjával bebörtönzött két aktivistája mellett. Hétfőn egy közös sajtótájékoztatón 

jelentették be az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői, hogy ma 18 órától Kézdivásárhely 

főterén nagyszabású tüntetést. A helyszínről Oláh Gál Elvíra jelentkezik. 

 

Több rossz hír az erdélyi magyarság számára 

Szinte egy időben több rossz hírt is kapott az erdélyi magyarság. A Batthyáneum vissza nem 

szolgáltatása, a Bánffy-erdők visszaállamosítása, a Beke-Szőcs úgynevezett "terrorista" 

ügyben hozott ítélet időzítése. Mind ez szinte egy időben sokkolta az erdélyi magyarságot.   

Mind ez véletlen egybeesés? Hegedüs Csillát, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség  

ügyvezető alelnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

Újabb egyeztetés az oktatási törvényről Kijevben 

Újabb egyeztetés az oktatási törvényről Kijevben: az alapvető kérdésekben nincs közeledés. A 

készülő középfokú oktatásról szóló törvény - az oktatás nyelvéről rendelkező cikkelyéről, 

illetve a kárpátaljai magyar oktatást érintő egyéb aktuális kérdésekről tárgyal Kijevben, az 

oktatási miniszterrel és szakértőivel Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke és Zubánics 

László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Iváncsik Attila Orosz Ildikót hívta 

fel telefonon 

 

100 évvel ezelőtt alakult meg Csehszlovákia – beszélgetés Duray Miklóssal 

100 évvel ezelőtt alakult meg Csehszlovákia, 1918. október 28-án. Az ország történetét 

dokumentumfilmek, tanulmánykötetek, kiállítások hada mutatja be Prágától Pozsonyig, a 

szlovák és a cseh nemzet ebben egész évben ünnepel. A felvidéki magyarság ugyancsak 100 

éves, ami jó alkalom arra, hogy - ünneplés helyett- áttekintse, honnan hova jutott, illetve 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-12_18-30-00&enddate=2018-07-12_19-10-00&ch=mr1
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sorsa alakulását, a közösség fejlődését mi és hogyan alakította. Műsorainkban szóltunk már a 

történelmi tényekről, a felvidéki önszerveződésekről, és most a kisebbségi jog alakulását 

vesszük sorra. Duray Miklós volt parlamenti képviselőt, közírót Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

Teljes körű magyar ügyintézést biztosító ügyfélkapu nyílik Nagyváradon 

A nagyváradiak régi álma válhat hamarosan valóra: teljes körű magyar ügyintézést biztosító 

ügyfélkapu nyílik a városházán. Így most már lehetővé válik a magyar nyelvű ügyintézés az 

önkormányzatnál. Erről kérdezte Zatykó Gyula polgármesteri tanácsost munkatársunk, 

Ionescu Nikolett. 

 

23. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonharmadik alkalommal rendezi meg a külhoni 

magyar egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem  

programsorozatát. A szakmai rendezvények között kiemelt helyet foglal el az ELTE Eötvös 

József Collegium és az ELTE Márton Áron Szakkollégium Kárpát-medencei Szakkollégiumi 

Konferenciája. Az idei a sorban már az 5, és a programból kiderül, szélesedik a hagyományos 

természettudományi és bölcsészettudományi tematika: szép számmal akadnak társadalom- 

és gazdaságtudományi előadások is. A konferencián előadóként vett részt Ternovácz Fanni, 

aki a rendezvényről riport összeállítást is készített műsorunknak. 

 

A temesvári START Iroda ezekben a napokban tizenhetedik alkalommal szervez 

kézműves tábort kisiskolásoknak 

A temesvári START Iroda ezekben a napokban tizenhetedik alkalommal szervez kézműves 

tábort kisiskolásoknak. Az utóbbi néhány évben a Gerhardinum Líceum és udvara nyújt 

otthont ezeknek a napközis táboroknak, ahol az idén a gyöngyszövéssel, csuhézással, 

batikolással, szövéssel, üvegfestéssel és nemezeléssel is megismerkednek a gyermekek. 

Amikor Lehőcz László ott járt, éppen a batikolással foglalkoztak. 

 

Kitekintő 

2018. július 12. – Echo TV 

 

Idén lenne 60 éves a németországi Kastl-i Magyar Gimnázium, amely 1958-ban nyitotta meg 

kapuit azon diákok előtt, akik az 1956-os forradalmat követően nyugatra menekültek. A 

második világháborút követően az európai, de a tengerentúli emigrációba kényszerült 

magyarok leszármazottai is menedéket találtak itt. 

 

https://www.echotv.hu/videok/2018/07/12/kitekinto/3529
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Családi Magyar Napot rendeztek Hágában. Az eseményen több mint 600 Hollandiában élő 

honfitársunk  vett részt. Az ilyen és hasonló rendezvények közelebb hozzák az anyaországtól 

távol élő magyarokat egymáshoz, korosztálytól függetlenül.  

 

Sikeresen zárult a Khumba-Trans Afrika Expedíció 2018. A négytagú háromszéki csapat 

Afrikát szelte át észak-dél irányban, speciálisan felszerelt terepjárókkal. Mintegy 16 000 km-t 

tettek meg.  

 
 


