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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kisebbségvédelmi kezdeményezés - A Romániában gyűjtött aláírások 84 
százalékát hitelesítette a bukaresti belügyminisztérium 
2018. július 16. – MTI, Webrádió, origo.hu, Pestisrácok.hu, Krónika, Körkép 

A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés Romániában gyűjtött aláírásainak 84 

százalékát hitelesítette a bukaresti belügyminisztérium - közölte hétfői hírlevelében a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az RMDSZ korábbi közlése szerint több 

mint 303 ezer Romániában gyűjtött aláírást adtak át áprilisban az illetékes hatóságnak. Ebből 

a román belügyminisztérium 254 871 aláírást hitelesített. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy 

vélekedett: korrekt módon járt el az illetékes román hatóság, amikor a kötelező 

adminisztratív vizsgálatnak vetette alá az aláírásokat az elmúlt három hónapban. "Bizakodók 

vagyunk, hiszen Romániában, így az Európai Unióban is elhárult az utolsó adminisztratív 

akadály" a kisebbségvédelmi kezdeményezés európai leadása elől. "Meglesz az egymillió 

aláírás, amit az Európai Bizottság asztalára letehetünk" - idézte a hírlevél Kelemen Hunort. 

Az RMDSZ elnöke hozzátette: a következő hónapokban is tenni kell a kezdeményezés 

sikeréért, partnereket kell keresni a különböző tagállamok képviselőiben. 

 

Gombaszög: Indul a tábor! Immáron kilencvenedik éve 
2018. július 16. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, hirado.hu, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Megnyitotta kapuit hétfőn az egyik legnagyobb felvidéki nyári ifjúsági rendezvénynek számító 

Gombaszögi Nyári Tábor. A felvidéki magyar fiatalok hagyományos nyári rendezvénye 

vasárnapig tart, a tábor hivatalos megnyitójának számító zászlófelvonásra kedden kerül sor. 

A tábor helyszínéül a Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi-völgy szolgál, 

ahová a rendezvény két évvel ezelőtt költözött át Krasznahorkaváraljáról. A tábor hivatalos 

megnyitójának napján lesz az egyik kiemelt fórum, ahol a magyar kormány nemzetpolitikai 

céljairól beszélgetnek. Ugyancsak kedden tartja bemutatkozó előadását az új felvidéki magyar 

médiacsalád, a ma7 és az azt működtető Pro Media Alapítvány is, amely a tábor minden 

napján színes szakmai előadásokkal várja az érdeklődőket. 

 

Az Országgyűlés elfogadta a jövő évi büdzsé összegző módosító javaslatát 
2018. július 16. – MTI, Hirado.hu, Demokrata, Magyar Idők, ATV, Vg.hu 

Az Országgyűlés hétfőn 123 igen szavazattal, 49 nem ellenében elfogadta a jövő évi 

költségvetés összegző módosító javaslatát. Az összegző módosítás a kormányzati 

struktúraváltással összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor 

Alap mint fejezet közötti átcsoportosítást is tartalmazza. Ennek alapján a Határtalanul! 

program támogatását célzó 5 milliárd 645,1 millió forint működési kiadás és 21 millió forint 

felhalmozási kiadás a minisztériumtól a Bethlen Gábor Alaphoz kerül át. A Kárpát-medencei 

magyarság helyben maradását és kulturális identitásának megőrzését, valamint a magyar 
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nemzettudat erősítését segíti, hogy a Rákóczi Szövetség támogatását 1 milliárd forinttal növeli 

meg a módosító javaslat. 

 

Vonzó ajánlatot tesz a fiataloknak a MIÉRT 
2018. július 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Elfogadta a 2018-2022 közötti időszakra írt politikai programját a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

a július 13 és 15. közötti, Besztercén szervezett küldöttgyűlésén. A MIÉRT szombaton 

elfogadott politikai programja számos fontos kérdésre kiterjed. Kiáll az anyanyelv 

használatának joga mellett, de hangsúlyozza a román nyelv oktatásának hatékonyabbá tételét 

is. Támogatja a külföldön való tanulást, viszont fontosnak tartja, hogy olyan körülmények 

épüljenek ki, amelyek újra vonzóvá teszik a fiatalok szülőföldjét. A MIÉRT kiemeli: a család 

alapja a szeretet és kölcsönös tisztelet, így elfogadhatatlan az ernyőszervezet számára, hogy a 

román törvények kizárnak más családalapítási törekvéseket. Emellett fontosnak tartja a 

bejegyzett élettársi viszony törvényi szabályozását. 

 

Marina Cionca brassói egyetemi tanár: beszélni kell a centenárium érzékeny 
vonatkozásairól 
2018. július 16. – maszol.ro 

Brassói román polgári családból származik, így "régi vágású" neveltetésésének egyik 

alapértéke a többnemzetiségű város különböző identitásainak tisztelete. Marina Cionca, a 

brassói Transilvania Egyetem tanára mindemellett a huszadik század művészetének 

meghatározó egyéniségeként tiszteli Kós Károlyt, akinek munkásságát több nemzedéknyi 

diákkal ismertette és szerettette meg. Mindemellett nem szereti azt a szót, hogy „kisebbség”. 

 

A románok 87%-a tartja magát patriótának  
2018. július 16. – transindex.ro 

A románok több mint 87%-a patriótának tartja magát, míg 88%-a úgy gondolja, hogy az 

országban élő emberek nem tesznek eleget azért, hogy megvédjék nemzeti értékeiket és 

identitásukat, derül ki CURS által végzett közvélemény-kutatásból. „A patriotizmus érték a 

román állampolgárok számára, különösen most a Nagy Egyesülés 100 évfordulójának 

évében: a románok 87%-a vallotta magát hazafinak, ugyanakkor ennél valamivel többen, 88% 

úgy gondolja, hogy Románia nem tesz eleget azért, hogy megőrizze nemzeti értékeit és 

indentitását” - írja az eredmények kapcsán kiadott sajtóközleményében a Románia 

Modernizálásáért Koalíció (CNMR) . 

 

Csoma Botond: a kalotaszegi identitás alapeleme a népviselet  
2018. július 16. – transindex.ro 

Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő a Kalotaszegi Magyar Napok eseménysorozat 

apropóján azt nyilatkozta vasárnap délután, hogy a Kalotaszeg páratlan hagyományai, melyet 

Gyarmathy Zsigáné és Kós Károly már több mint 100 éve újra felfedeztek, elengedhetetlen 
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szerepet játszottak abban, hogy mind a mai napig erős magyar közösség él ebben a régióban. 

A Kalotaszegi Magyar Napok ez évi kiadásán több száz népviseletes résztvevő vonult végig 

Bánffyhunyad központján. Az eseményre a régió közel 30 településéről érkeztek 

hagyományos, kalotaszegi ruhákba öltözött résztvevők.  

 

254 871 MSPI-aláírást hitelesített a román belügyminisztérium 
2018. július 16. – maszol.ro 

254 871 MSPI – európai kisebbségvédelmi kezdeményezés-aláírást hitelesített a román 

belügyminisztérium az áprilisban leadott több mint háromszázezerből. A döntéssel 

bizonyossá vált: meglesz az egy millió aláírás, amit a kezdeményezők a FUEN-nel közösen az 

Európai Bizottság asztalára letehetnek. A Szövetség elnöke úgy véli, a nemzeti hatóság 

korrekten járt el, amikor munkáját végezte, és a kötelező adminisztratív vizsgálatot hajtotta 

végre az elmúlt három hónapban. „Bizakodók vagyunk, hiszen Romániában, így az Európai 

Unióban is elhárult az utolsó adminisztratív akadály az MSPI európai leadása elől. Meglesz az 

egy millió aláírás, amit az Európai Bizottság asztalára letehetünk” – hangsúlyozta Kelemen 

Hunor, rámutatva arra: a következő hónapokban is dolgozni kell, párbeszédet folytatni és 

érvelni, továbbá partnereket keresni a különböző tagállamok képviselőiben. Vincze Loránt, a 

FUEN elnöke elmondta: eddig 984 852 aláírást hitelesítettek az Európai Unió különböző 

tagországaiban, még hátravan Ausztria, Bulgária, Észtország, Franciaország, Görögország, 

Olaszország és Lengyelország. 

 

Zajlanak az előkészületek – szerdán nyitja meg kapuit az EMI-tábor 
2018. július 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Tizennegyedik alkalommal nyitja meg kapuit Gyergyószék legnagyobb nyári fesztiváltábora, 

az EMI-tábor, szerdán, július 18-án. Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) vasárnapig tartó 

rendezvénye idén is erős programmal jelentkezik, előadóként számos történészt, művészt, 

közéleti személyiséget, hagyományőrzőt vonultatva fel, az esti koncertek meghívottjaival 

pedig a pörgős bulihoz biztosítva az alapot. 

 

Magyar iskolát akarnak Segesváron 
2018. július 17. – Krónika 

Sikertörténetté nőtte ki magát az elmúlt negyed évszázadban a segesvári Gaudeamus Ház – 

oktatási és művelődési szórványközpont. A létesítmény már régóta nem csak oktatási és 

bentlakási célokat szolgál, hanem kulturális központként is működik. Megálmodói és 

működtetői szinte könnyebben találják meg az anyagi forrásokat, mint a bentlakó magyar 

diákokat. Sokak szerint az önálló magyar iskola jelenthetné a megoldást. 

 

Elkezdődött a Bolyai Nyári Akadémia 
2018. július 17. – Krónika 

Igyekszik eleget tenni küldetésének a Bolyai Nyári Akadémia: a szakmai fórum a 

pedagógusok paradigmaváltását célozza. A  26. alkalommal szervezett akadémia július 9. és 

29. között zajló képzései egy részét tegnap nyitották meg Csíkban, valamint a Kolozs megyei 
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Válaszúton, a fő téma a kreativitás fejlesztése az iskolákban. A Kallós Alapítvány székhelyén a 

kimeríthetetlenül gazdag nép a kultúrának az oktatásba való beépítéséről értekeznek.  

 

Új erdélyi párt a láthatáron? 
2018. július 17. – Krónika 

Nem cáfolja Hermann Mark Christian, a Szabad Emberek Pártját (POL) nemrég faképnél 

hagyó marosvásárhelyi politikus, hogy új erdélyi párt van alakulóban. A városi tanács volt 

tagja – aki a napokban Sabin Ghermannal és Eckstein-Kovács Péterrel egyeztetett – úgy véli, 

megszületett egy valós társadalmi igény a helyi és regionális pártokra. Hermann arról is 

beszél, hogy semmiképp nem állna be a jelenlegi RMDSZ-be. 

 

MSZP-sek jönnek a Tusványosra 
2018. július 17. – Krónika 

Bár MSZP-s politikusok is részt vesznek idén a Bálványosi Szabadegyetemen – közismertebb 

nevén Tusványoson –, nem minden rendezvényen lesznek ott – írta tegnap az Azonnali. Az 

MSZP-ből öt politikus biztosan megy, egyikük Molnár Zsolt, aki ettől a ciklustól kezdve az 

Országgyűlés nemzetiösszetartozás-bizottságának alelnöke. A politikus a portálnak elmondta: 

azért döntöttek a részvétel mellett, mert ezzel megragadják az alkalmat, hogy határon túli 

szervezetekkel, pártokkal vegyék fel a kapcsolatot. Mindezt ráadásul egy ilyen rendezvényen 

mégiscsak kötetlenebb formában tudják megtenni. Terveikről egyelőre annyit árult el, hogy 

ismertetni fogják helyben a nemzetpolitikával kapcsolatos elképzeléseiket, a Bethlen Gábor 

Alapról alkotott, illetve a választási rendszert érintő véleményüket. 

 

Ismét Csatán táboroztattak a Sólyom Gyermekei 
2018. július 16. – Ma7.sk 

A csatai székhelyű Sólyom Gyermekei Polgári Társulás jóvoltából július 7–12. között mintegy 

80 hátrányos helyzetű fiatal rendezkedett be a helyi Baross Gábor Alapiskola tantermeiben, 

hogy onnan kiindulva járja be a tágabb régió nevezetességeit, miközben az egész Kárpát-

medencéből érkező kortársaival ismerkedett, lubickolt, kikapcsolódott. A harmadik 

alkalommal megszervezett tábor rendezvényein részt vevő székelyföldi, kárpátaljai és 

délvidéki gyerekek hamar megtalálták a közös hangot az anyaországiakkal és a felvidékiekkel. 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek zöme még sosem járt külföldön. 

 

Többszáz érdeklődő az Ipoly Menti Művészeti Fesztiválon 
2018. július 16. – Ma7.sk 

A hétvégén, több száz érdeklődő részvételével, sikeresen lezajlott az Ipoly Menti Művészeti 

Fesztivál Ragyolcon. A 18. alkalommal megrendezett gasztro-és kulturális fesztivál a 

Csemadok Nógrádi Területi Választmánya, Ragyolc község és a helyi Csemadok alapszervezet 

szervezésében valósult meg. 
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XVIII. Apáczai Nyári Akadémia: Történelmünkről és magyarságunkról 
2018. július 16. – Vajdaság.ma 

Befejeződött Újvidéken a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében 

megtartott XVIII. Apáczai Nyári Akadémia (ANYA) tanári továbbképzés első hete. Orosz 

Attila esperes áhítata, egy rövid kulturális műsor és Nagy Margit elnök asszony megnyitó 

szavai után a Történelem és magyarság című továbbképzés egy hete alatt 12 történelmi tárgyú 

előadás hangzott el a magyarországi legjelesebb szakemberek tolmácsolásában. 

 

Kétszemélyes kápolnává alakítják Mikes Kelemen kiszáradt zágoni tölgyfáját 
2018. július 16. – MTI, Vajdaság.ma 

Kápolnává alakítják annak a zágoni tölgyfának a kiszáradt törzsét, amelyet a hagyomány 

szerint Mikes Kelemen édesapja ültetett a család portáján - írja hétfőn a Krónika napilap. Az 

egyszerre két ember befogadására alkalmas kápolna kialakítása folyamatban van, erre Mónus 

Béla magyarországi fafaragóművész kapott megbízást a székelyföldi Zágon polgármesterétől. 

A művész szeptemberre tervezi a munka átadását. 

 

Végső nyugalomra helyezték Bödő Sándort 
2018. július 16. – Pannon RTV 

Végső nyugalomra helyezték Bödő Sándort, a Pannon RTV magyarkanizsai tudósítóját, 

Aranytoll-díjas újságírót. Kollégánk tragikus hirtelenséggel hunyt el szombaton. 

Bödő Sándorért szóltak a harangok a magyarkanizsai nagytemetőben. A Pannon RTV 

magyarkanizsai tudósítója szombat reggel otthonában hunyt el. Utolsó útjára fiai, menye, 

unokái, testvére, rokonok és barátok, valamint kollégái és tisztelői kísérték el. 

 

Több helyszínen zajik a palicsi filmfesztivál 
2018. július 16. – Pannon RTV 

A 25. Palicsi Filmfesztiválon hétfőn este 9 órától az Ingatlan című svéd, 23 órától pedig A 

majom éve című macedón film lesz műsoron. A programról a palicfilmfestival.com honlapon 

tájékozódhatnak. A 25. Palicsi Filmfesztivál második napján is két alkotást nézhetett meg a 

közönség vasárnap este a versenyprogram keretében, a nyári színpadon. A kislány című 

belga, és a Kristály című fehérorosz filmet vetítették. 

 

Negyven éves a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet 
2018. július 16. – Pannon RTV 

A jubileumi rendezvényen a tagok vendégül látták a velük együttműködő egyesületek, civil 

szervezetek és intézmények képviselőit Vajdaságból és Magyarországról. A torontálvásárhelyi 

Pipacs Nőegylet a jubileum alkalmából ünnepi közgyűlést tartott vasárnap a József Attila 

Művelődési Otthon nagytermében. Emlékoklevelet adományoztak azoknak, akik 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22610/XVIII-Apaczai-Nyari-Akademia-Tortenelmunkrol-es-magyarsagunkrol.html
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munkájukkal hozzájárultak a szervezet életben tartásához, valamint az együttműködő 

intézményeknek, egyesületeknek. 

 

Pacsér ünnepe 
2018. július 17. – Magyar Szó 

Vasárnap ökumenikus istentisztelettel ért véget a falunapi rendezvénysorozat Pacséron. 

Július 12. és 15. között tizenharmadik alkalommal került sor a „Selo, to smo mi – A falu mi 

vagyunk – Wir sind das Dorf” elnevezésű ünnepségre. A pravoszláv Péter-Pál-napi 

templombúcsú köré szerveződik minden évben a falu ünnepe, így volt ez most is. 

 
Él a kuruc virtus…. – VII. KurucFeszt és Lovasnap Tiszapéterfalván 
2018. július 16. – karpatalja.ma 

Szebbnél szebb lovak, hagyományőrzők, íjászat, népzenei fellépők, vásári forgatag… 

eseménydús kuruc hétvégét szervezett a Pro Cultura Subcarpathica július 14-én és 15-én 

Tiszapéterfalván. A civil szervezet III. Lovasnapján, szombaton öt kárpátaljai lovasiskola 

tizenhat lova és négy varázslatos póni mutatkozott be a nagyérdeműnek. Előbbiek a legszebb 

ló díjáért is harcba szálltak, és ügyességi bemutatón adtak számot tehetségükről, 

rátermettségükről. 

 

Semmiről nem mondunk le, ami megillet bennünket! 
2018. július 16. – Kárpátalja 

Az 1703. július 14-én a kuruc sereg által a császáriak fölött aratott győzelemre emlékezett 

Kárpátalja magyarsága Tiszaújlakon, a csata 315. évfordulóján, az elmúlt vasárnap. A Turul-

ünnepség 1989 óta a legnagyobb tömegrendezvénye a kárpátaljai magyar közösségnek, ahol 

hagyományosan ott vannak Rákóczi leghűségesebb népének, a ruszinságnak a képviselői is, s 

a rendezvény kiállás a magyarság szabadsága és kollektív jogai mellett. A Tiszaújlak 

központjában álló egykori Sóháznál, Esze Tamás kuruc brigadéros emléktáblájánál kezdődött 

az ünnepség, ahol Bencze Rudolf, a KMKSZ Tiszaújlaki Alapszervezetének elnöke idézte fel a 

tarpai jobbágy, Esze Tamás szerepét a Rákóczi-szabadságharcban, valamint a szabadságharc 

kezdeti eseményeit. 

 

„Europa”-Club: egyesületi krónika 
2018. július 17. – volksgruppen.orf.at 

Megjelent az „Europa”-Club bécsi magyar kultúregyesület első félévi beszámolója, valamint a 

második félév programja is. Kötetbemutatók, történelmi megemlékezések, színházi előadás 

valamint egy Izraelbe tett kirándulás voltak az első félév kiemelkedő programjai, a második 

félév pedig egy olaszországi kirándulással kezdődik meg szeptemberben. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3732/vajdasag_topolya/186484/Pacs%C3%A9r-%C3%BCnnepe.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/el-a-kuruc-virtus-vii-kurucfeszt-es-lovasnap-tiszapeterfalvan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/16/semmirol-nem-mondunk-le-ami-megillett-bennunket
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2924830/

