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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szili Katalin: minden nemzeti ügyben szövetkezni kell a biztonságért 
2018. július 21. – MTI, Mandinder.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Lokál, propeller.hu   

Minden nemzeti ügyben - határon innen és túl - napról napra szövetkezni kell a nemzet 

biztonságáért, gyarapodásáért ebben a globális kihívásoknak kitett világban - mondta Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a XXIII. Majki Rákóczi Napon elmondott 

köszöntőjéről beszámolva az MTI-nek. A volt házelnök a Rákóczi Szövetség oroszlányi 

szervezetének hagyományos rendezvényén elmondott köszöntőjében hangsúlyozta, minden 

pillanatban a haza szolgálata, a nemzet iránti hűség kell, hogy "korparancsként irányítsa 

tetteinket", mert csak így biztosítható a következő generációk biztonságos élete. Szili Katalin 

úgy fogalmazott, Rákóczi Ferenc a haza, a hit és a hűség állócsillaga a magyar históriában. 

 

Menyhárt: erős gazdasági lábakon álló közösséggé kell tenni a felvidéki 
magyarságot 
2018. július 20. – MTI, felvidek.ma, Új Szó 

Erős gazdasági lábakon álló, öntudatos közösséggé kell tenni a felvidéki magyarságot, mert az 

ilyen közösség  meg tudja tartani magát - jelentette ki Menyhárt József, a felvidéki Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke a Gombaszögi Nyári Táborban pénteken. Az MKP elnöke 

erről azon a fórumon beszélt, amelyet a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra 

visszatekintő nyári rendezvényén tartottak, s amelynek középpontjában a helyi magyar 

közösség érdekérvényesítése állt.Menyhárt, aki egy évvel korábban is vendége volt a 

tábornak, a fórumon összefoglalta az azóta eltelt egy év fontosabb eseményeit, illetve az elért 

eredményeket. 

 

Őry: nem kifogások, megoldások kellenek a felvidéki magyar nyelvhasználatra 
2018. július 20. – MTI, felvidek.ma, karpatalja.ma, Magyar Hírlap, Új Szó 

A magyar nyelvhasználatra megoldásokat, nem pedig kifogásokat kell találnia a szlovák 

kormánynak - jelentette ki Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának 

elnöke pénteken egy a Gombaszögi Nyári Táborban tartott fórumon. A felvidéki magyar 

fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényén tartott fórumon az MKP 

politikusa és Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos beszélgetett a magyar 

nyelvhasználat felvidéki jogi szabályozásáról és a két nyelven történő megjelenítést célzó 

törekvésekről. 

 

Klórt adományoz a kormány a kárpátaljai víz tisztításához 
2018. július 21. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

A magyar kormány 15 tonna klórt adományoz a kárpátaljai ivóvíz tisztításához.  Menczer 

Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
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megjelenítéséért felelős államtitkára szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy Hennagyij 

Moszkál, Kárpátalja kormányzója "azonnali segítségkéréssel" fordult Magyarországhoz az 

ungvári főkonzulátuson keresztül a "lakossági ivóvízellátással kapcsolatos krízishelyzet 

miatt". Ismertetése szerint a Dnyipro-Azot vegyipari üzem leállása miatt veszélybe került a 

térség biztonságos ivóvízellátása, mivel a vállalat a víztisztításban alkalmazott folyékony klór 

kizárólagos helyi gyártója. 

 

Mezőségi fejlesztési minta a Székelyföldnek: kiterjesztik a magyar kormány 
erdélyi gazdaságélénkítő stratégiáját 
2018. július 20. – Krónika 

Elkezdte a napokban a marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány a Mezőség-programban 

sikeresen pályázó mintegy ötszáz magánszemély és cég beruházásának ellenőrzését. A magyar 

kormány támogatásával finanszírozott gazdaságfejlesztési stratégia új kiadása a hamarosan 

induló Székelyföld-program lesz.  

 

 

Mátyás-emlékév - Programok a Magyarság Háza szervezésében 
2018. július 20. – MTI, hirado.hu   

Az elmúlt félévben több száz programot rendezett a Magyarság Háza a Mátyás király-emlékév 

jegyében a Kárpát-medencében, az eseménysorozat decemberben a Szent István-bazilikában 

egy ünnepi koncerttel zárul - hangzott el az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. A 

Mátyás király trónra lépésének 560. és születésének 575. évfordulója alkalmából rendezett, 

január óta tartó emlékév során többek között koncertek, kiállítások, tudományos 

konferenciák, reneszánsz szabadtéri programok követik egymást szerte a Kárpát-medencében 

a Magyarság Háza szervezésében - mondta el a műsorban Csibi Krisztina, a Magyarsága Háza 

igazgatója. Kiemelte, hogy több fesztivál helyszínén szerepelt már és nagyon népszerű az az 

interaktív foglalkoztató sátor, amelyben Mátyás királyról szóló tudáspróba várja a 

látogatókat, továbbá reneszánsz kori öltözetekbe is belebújhatnak a vállalkozó kedvű 

érdeklődők. 

 

Kárpátaljai Erzsébet-táborozókat köszöntöttek az Országházban 
2018. július 20.  – MTI, origo.hu, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Kárpátaljai magyarokat köszöntött az Országházban az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának a Kárpát-medence magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes 

államtitkára pénteken; a gyermekek vasárnaptól a zánkai Erzsébet-táborban nyaraltak. 

Lőrinczi Zoltán az ünnepségen azt mondta, nagy büszkeség, hogy a Parlamentben 

találkozhatnak. Ez az a hely, ahol eldől a magyar nép sorsa, ahol "nemzetünk legkiválóbbjai" 

társaik szavazatai alapján összegyűlnek, eldöntve, mi lesz a legjobb a többieknek, szerte a 

Kárpát-medencében - jelentette ki.A helyettes államtitkár arra kérte a jelenlévőket, hogy 

vigyék el üzenetét szüleiknek, rokonaiknak, barátaiknak: magyarnak lenni jó. 
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Székely keresztelő és mulatság a Bukovinai Találkozások idei programjában 
2018. július 22. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma, tolnavar.hu 

Bukovinai székely keresztelőt és bukovinai mulatságokat mutatnak be négy nemzetiség 

tánccsoportjai a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztiválon, amelyet idén 29. 

alkalommal rendeznek meg Bonyhádon. Az augusztus 3-án kezdődő, kétnapos programon a 

bukovinai székelyek huszonhat magyarországi hagyományőrző csoportja mellett részt 

vesznek a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület, a Madélfalvi Ifjúsági Tánccsoport és a 

Dévai Szivárvány Nyugdíjas Klub tagjai, Bukovina egykori nemzetiségeinek folklórját pedig 

egy-egy lengyel és román, valamint két ukrán táncegyüttes képviseli. A fesztivált nyitó 

színpadi előadás a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban a bukovinai székely 

keresztelőhöz kapcsolódó szokásokat mutatja be - mondta Illés Tibor, a rendező Bukovinai 

Székelyek Országos Szövetségének elnöke az MTI-nek. 

 

 
 

Három nap múlva kezdődik a Tusványos 
2018. július 22. – origo.hu 

Elindult a visszaszámlálás: kedden Tusnádfürdőn elkezdődik a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén a Tusványos. A szervezők már csak a jó időben 

reménykednek, az érdeklődés töretlen a legnagyobb Kárpát-medencei közéleti esemény iránt 

- idén is több tízezren töltenek el egy szűkebb hetet az Olt-menti táborban. 

 

„Addig lesz Székelyföld a székelyeké, amíg megművelik” – megalakult a 
gazdaszervezetek egyeztető fóruma 
2018. július 20. – MTI, Krónika 

A háromszéki Zágonban tartott csütörtöki tanácskozásukon a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei gazdaszervezetek és közbirtokosságok képviselői megalakították a Székelyföldi 

Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumát – tudatták közös közleményükben a három megye 

önkormányzatai. A zágoni találkozón több mint ötven gazdaszervezet és közbirtokosság 

vezetője vett részt. Elhatározták: az egyeztető fórum konzultatív szerepet tölt majd be a 

székelyföldi gazdatársadalomban. Állandó bizottságába augusztus 20-ig mindhárom megye 

ágazatonként egy-egy tagot nevesít. 

 

Péter Ferenc: vízió hiányában mindig az etnikai kártyát veszi elő a román 
politikum 
2018. július 20. – maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Sok román politikusnak nincs víziója az ország jövőjéről, és ennek hiányában a legjobb téma 

a kisebbségeket támadni és az etnikai kártyát kijátszani – jelentette ki pénteken Péter Ferenc, 

az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke a Novák Csaba Zoltán és Császár Károly Zsolt 
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szenátorokkal tartott közös sajtótájékoztatón, amelyen az elmúlt parlamenti ülésszak alatt 

elfogadott Maros megyeiek számára is fontos jogszabályokat ismertettek a törvényhozók. 

 

Idén is felpörgeti Szatmárnémetit a Partiumi Magyar Napok 
2018. július 20. – maszol.ro, Krónika, Bihari Napló 

A tavalyi arculatfrissítés után a 17. Partiumi Magyar Napok programfelhozatalában és az 

előadások minőségében próbálja túlszárnyalni az elmúlt éveket. Idén augusztus 20-a és 26-a 

között tartják a rendezvénysorozatot Szatmárnémetiben. Az erdélyi fesztiválok úttörőjeként 

2002-ben indult a Partiumi Magyar Napok 17 szervezővel, a rendezvény 3 napja során 2 

helyszínen, összesen 7 koncerten és 21 egyéb programon, több mint 3000-en vettek részt, 

számolt be a részletekről a pénteki sajtótájékoztatón Stier Péter a Partiumi Magyar Napok 

főszervezője, aki kitért arra is, hogy az elmúlt 17 évben több mint 130 nagyzenekar lépett fel a 

PMN színpadjain, de ez a szám továbbra is növekszik. 

 
A meghirdetett szakiskolai helyek mindössze 58 százaléka telt be 
2018. július 20. – szekelyhon.ro 

Úgy tűnik, a szakoktatást népszerűsítő kampányoknak továbbra sem ért be a gyümölcse: a 

következő tanévre meghirdetett helyek alig fele telt be csak az első beiratkozási szakasz során 

a Hargita megyei szakiskolákban. Sőt, az előző évek beiratkozási adataihoz képest is jóval 

kevesebben iratkoztak idén. A kevés jelentkező miatt lehetnek csíki szakosztályok, amelyeket 

nem indítanak el a következő tanévtől. 

 

Holdra szálláshoz fogható szellemi megvalósítás – Kovács István unitárius 
lelkész ember és vallás szabadságáról 
2018. július 21. – Krónika 

Aki komolyan veszi a saját vallását, komolyan tudja venni a másikat a maga vallásosságának 

megélésében, el tudja fogadni, hogy ő azon az úton keresi az üdvösségét – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban Kovács István sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész. A Magyar 

Unitárius Egyház közügyigazgatója szerint a vallásszabadság kinyilvánításának 450. 

évfordulója arra kötelez, hogy közkinccsé tegyük Erdély eme kimagasló szellemi 

teljesítményét. 

 
Panaszt nyújtanak be a román nyelv nem megfelelő módon történő oktatása 
miatt 
2018. július 21. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika 

Panaszt nyújtanak be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nyelv nem 

megfelelő módon történő oktatása miatt – mondta Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke a július 20-i tanácsülésen. "Az 1/2011-es tanügyi törvény 46-os 

cikkelyének 1-es, 2-es és 4-es bekezdése kimondja, a nem román anyanyelvű kisebbségekhez 

tartozó diákok számára minden tantárgy anyagát saját anyanyelvükön kell oktatni, illetve 

román nyelv és irodalomból a teljes középiskolai oktatás során speciális program szerinti 
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tananyagot kell leadni, valamint a vizsgatételeket is e szerint a program szerint kell 

összeállítani. Mindezt az RMDSZ parlamenti képviselete harcolta ki." – fogalmazott Borboly. 

 

Tovább gyűjtik az aláírásokat Bekéék mellett 
2018. július 21. – szekelyhon.ro, Krónika 

Folytatódnak a megfélemlítések, ha az elmúlt 28 évben erőteljesebben politizálunk, nem itt 

tartanánk – szögezte le Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, miután a feketehalmi 

börtönben meglátogatta a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. Kulcsár 

Terza József parlamenti képviselőként, hivatalosan látogatott a börtönbe, két órát beszélt a 

két elítélttel, akik „embertelen körülmények között sínylődnek” és heten vannak egy tíz 

négyzetméteres kilencágyas cellában. Jól vannak, erős, bátor férfiak. Gyilkosokkal, 

tolvajokkal tartják őket egy cellában, holott ártatlanok, jogtalanul tartják őket börtönben, 

mivel politikai ítélet született – szögezte le a Magyar Polgári Párt Kovászna megyei elnöke. 

Úgy véli, felháborító, ami Romániában történik, szerinte ilyen körülmények között a politikai 

börtönöket is visszaállíthatnák. Elmondta, a védelem még mindig nem kapta meg a jogerős 

ítélet indoklását. 

 
Egyetért az SZNT az Akadémiával, miszerint a székelység a magyar nemzet része 
2018. július 22. – Krónika 

Üdvözli a Székely Nemzeti Tanács a Magyar Tudományos Akadémiának a székelyekkel 

kapcsolatos állásfoglalását, amely az SZNT szerint lezár egy „káros és értelmetlen vitát” a 

székelység nemzeti hovatartozásáról. A témában a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

szombaton Sepsiszentgyörgyön ülésező Állandó Bizottsága (ÁB) foglalt állást. Mint ismeretes, 

a magyarországi Nemzeti Választási Bizottság (NVB) július elején elfogadta a székelyek honos 

népcsoporttá nyilvánítására irányuló választópolgári kezdeményezésre összegyűlt aláírások 

ellenőrzéséről szóló jelentést. 

 

Az informatika idén sem talált legyőzőre 
2018. július 22. – szekelyhon.ro 

Bár a magyar érettségizők aránya és összességében a száma is csökkent, a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetemen idén is az elmúlt évekhez hasonló iratkozási kedvet 

tapasztaltak. A három városban meghirdetett 1110 helyre összesen 617 diák jelentkezett. 

 

„Elaltatták a magyarságot” – a Beke-Szőcs ügyről az EMI-táborban 
2018. július 22. – szekelyhon.ro 

A kézdivásárhelyi terrorvád miatt bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán határozott 

álláspontját közölték a két férfi hozzátartozói vasárnap az EMI-táborban. „Nem fognak 

bűnbocsánatot kérni. Csak akkor fogadnák el az államelnöki kegyelmet is, ha az az 

ártatlanságukat bizonyítaná” – ez Beke István és Szőcs Zoltán álláspontja a hozzátartozóik 

szerint. elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A román állam azért tud lényegében bármit 

megtenni az erdélyi magyarokkal, mert nem létezik egy erős védőháló, amely az embereket és 
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civil szervezeteket meg tudná védeni, ha támadás éri őket, jogaik sérülnek. Ezt a „védőhálót” 

ügyvédek, diplomaták, politikusok kellene alkossák, akik konkrét lépéseket tudnak tenni 

hasonló esetekben. 

 
Novák Csaba Zoltán szenátor: stratégiai törvényeket akadályoznak meg 
Romániában 
2018. július 23. – Krónika 

Gáncsoskodik az ellenzék és az államfő, stratégiai törvényeket akadályoznak meg 

aktuálpolitikai megfontolásból – mondta el a Krónikának Novák Csaba Zoltán RMDSZ-es 

szenátor annak kapcsán, hogy a múlt héten két, a tanügyre vonatkozó törvényt „meszelt el” az 

alkotmánybíróság, illetve Klaus Johannis. Novák meglátása szerint a tankönyvtörvény az öt-

hat éve húzódó akut tankönyvhiányra jelenthetett volna megoldást, míg a tanügyi jogszabály 

módosítása a szórványban egyszerűsítette volna le az előírt létszám alatti osztályok 

megalakulását. 

 

Sem Tanasă, sem Domokos nem adja fel 
2018. július 23. – Krónika 

Noha egy korábbi keresetüket elutasították, a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület újabb bírósági eljárást kezdeményezett a csíkszentdomokosi községháza 

homlokzatán található magyar nyelvű felirat eltávolítása érdekében. Karda Róbert, a 

székelyföldi település polgármestere szerint ki kellene mondani, hogy ebből elég volt, ideje 

lenne közösen fellépni az ilyen próbálkozások ellen. 

 
Interjú Makkai Bencével, a Nem az én nevemben csoport tagjával 
2018. július 23. – Krónika 

A napokban Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és Porcsalmi Bálint ügyvezető 

elnök fogadta a kolozsvári Nem az én nevemben Facebook-csoport képviselőit, miután a 

csoport tagjai a közösségi oldalon hevesen bírálták a szövetség által az igazságügyi törvények 

módosításában játszott szerepet, illetve általában véve az RMDSZ politikáját, és petíciót is 

indítottak ellene. A Krónikának Makkai Bence reklámgrafikus, a csoport tagja számolt be a 

találkozóról, illetve arról, konkrétan miért elégedetlenek. 

 

 

 
Erős lábakon álló, öntudatos közösség a cél 
2018. július 21. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Erős gazdasági lábakon álló, öntudatos közösséggé kell tenni a felvidéki magyarságot, mert az 

ilyen közösség meg tudja tartani magát - jelentette ki Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) elnöke a Gombaszögi Nyári Táborban pénteken. Menyhárt, aki egy évvel 
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korábban is vendége volt a tábornak, a fórumon összefoglalta az azóta eltelt egy év fontosabb 

eseményeit, illetve az elért eredményeket. Rámutatott: az MKP-nak az elmúlt időszakban 

sikerült kitörési pontot találnia a szlovák ellenzéki pártok irányába, azok nyitottak a velük 

történő együttműködésre, ami megyei szinten már működik. Hozzáfűzte: egyelőre azonban 

még kérdéses, hogy a szlovák jobboldal mennyire tudja majd magát megfogalmazni s a 

szlovák ellenzéki pártok a 2020-ban esedékes parlamenti választás után képesek lesznek-e 

maguk között megegyezni.  

 
Történt előrelépés a kétnyelvűsítés ügyében? 
2018. július 21. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A magyar nyelvhasználatra megoldásokat, nem pedig kifogásokat kell találnia a szlovák 

kormánynak - jelentette ki Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának 

elnöke pénteken egy a Gombaszögi Nyári Táborban tartott fórumon. A fórumon az MKP 

politikusa és Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos beszélgetett a magyar 

nyelvhasználat felvidéki jogi szabályozásáról és a két nyelven történő megjelenítést célzó 

törekvésekről. Őry Péter elmondta, a Pro Civis 2011 óta gyakorlatilag folyamatosan 

tevékenykedik a nyelvhasználat területén, az alapvető cél a magyar nyelvhasználat bővítése, 

segítése az önkormányzati szférában. A polgári társulás tevékenysége nagyon sokrétű, 

Készítettek már kétnyelvű vész- és veszélyhelyzeti matricákat, űrlapokat, több mint 70 

törvények fordítottak magyarra, de negyedévente megjelenő ingyenes szakmai lapot is 

kiadnak.  

 

Egy év a szlovákiai magyar sajtóban – Pódiumbeszélgetés Gombaszögön 
2018. július 21. – Ma7.sk 

Fejreállt, vagy megújult mikrovilág címmel tartottak pódiumbeszélgetést a szlovákiai magyar 

sajtó helyzetéről a Gombaszögi Nyári Tábor pénteki, közéleti témákkal tarkított, negyedik 

napján. A beszélgetést a Trafik.sk színeiben Czímer Gábor újságíró vezette, vendégei pedig 

Molnár Judit, portálunk, a ma7.sk főszerkesztője, Barak Bálint, a Parameter.sk ügyvezető 

igazgatója és Finta Márk, a Trafik.sk alapító szerkesztője, az Új Szó napilap korábbi 

munkatársa voltak. Amint az a parázs vitából kiderült, a lapok munkatársai teljesen másként 

látják a sajtó helyzetét, hiszen végig egymásnak opponáló véleményeket fogalmaztak meg. 

Ahogy Czímer Gábor felvezetésében elhangzott, eredetileg szélesebb körben próbálták 

megszervezni a fórumot, meghívást kapott arra a felvidek.ma, a Pátria Rádió és az Új Szó 

szerkesztősége is, akik azonban különböző okokra hivatkozva nem jöttek el. 

 
Merre tart a szlovákiai magyar kultúra? 
2018. július 21. – Felvidék Ma 

A Gombaszögi Nyári Táborban egymást követik a közéleti programok is. Bárdos Gyula és 

Rigó Konrád fóruma révén egyfajta MKP és a Most-Híd közötti „összecsapásra” is sor került, 

noha nem pártpolitikai szinten szerveződött az eszmecsere, hiszen Bárdos a Csemadok 

elnökeként, Rigó pedig kulturális államtitkárként ült asztalhoz. Rigó Konrád a Most-Híd 
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vegyespárt kormánypolitikusaként a szlovákiai Kisebbségi Kulturális Alap működéséről, mint 

a szlovákiai magyar kultúra támogatásának jelentős vívmányáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy 

egy olyan új rendszerről van szó, melyet az elkövetkező években igyekszenek még 

gördülékenyebbé, hatékonyabbá tenni. A jövő feladatai között említette a hiánypótlás 

lehetőségének megoldását és a pénzbeli támogatások gyorsabb kiutalását is. Bárdos Gyula 

rámutatott, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap a kisebbségi kultúrák támogatásának 

törvényeként csak akkor lehet sikeres, ha az nem pártügy lesz, hanem közösségi üggyé válik, 

és az önkormányzatiságon alapul. 

 

Székelykaput avattak az izsai falunapon 
2018. július 22. – Felvidék Ma 

A szombaton  megtartott izsai falunap két legkiemelkedőbb eseménye az Almásfüzitővel 15 

évvel ezelőtt aláírt együttműködési nyilatkozat megerősítése és a székelykapu avatása volt. 

A falunap felvezetéseként délelőtt a községi hivatal üléstermében Izsa és Almásfüzitő 

képviselő-testületei ünnepélyes keretek között megerősítették a 2003. június 30-án aláírt 

testvértelepülési kapcsolatot. Dittel Tibor, Izsa község hivatalvezetője köszöntötte a 

megjelenteket, Almásfüzitő küldöttségét, Beró László polgármestert, Murony község 

küldöttségét Ladányi Lászlóné alpolgármester vezetésével, Domin Istvánt, Izsa község 

polgármesterét, Karánsebesy Lukácsot, Almásfüzitő, illetve Tóth Kurucz Máriát és Sámson 

Ferencet, Izsa korábbi polgármestereit. 

 

 
SZPM: A szabadkai hatalomnak nemigen van mivel dicsekednie 
2018. július 20. – Vajdaság.ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Szabadka Polgári Mozgalma a legerősebb ellenzéki erő a városban, ezért kötelessége értékelni 

a polgármester és az aktuális hatalom kétéves munkáját – mondta el Maglai Jenő, a 

mozgalom városi frakcióvezetője azon a sajtótájékoztatón, amelyet Kalmár Zsuzsával és 

Miroslav Milojevićtyel, a frakció tagjaival közösen tartott a Kék szökőkút előtt. A mozgalom 

szerint a városi hatalom alkalmatlan, a fontos beruházások állnak, az önkormányzatot legjobb 

szakemberei hagyják el és egyre jobban dominál a pártalapú foglalkoztatás. 

 
Az év végéig elkészülhet a Vajdasági RTV új épülete 
2018. július 21. – Pannon RTV 

Újabb pénzelésről szóló szerződést írt alá pénteken a Vajdasági RTV vezérigazgatója és a 

Vajdasági Nagyberuházási Igazgatóság vezetője.Nedeljko Kovačević elégedett a tartományi 

közszolgálati médiaház székhelyének építési ütemével, s mint mondta, a munkálatok második 

szakaszára a tartomány összesen 1 milliárd 804 millió dinárt különített el. A nagyberuházási 

igazgatóság vezetője szerint az év végéig elkészül a Vajdasági RTV új épülete. 

 

 
Fe

lv
id

é
k

  
V

a
jd

a
sá

g
  

 

http://felvidek.ma/2018/07/szekelykaput-avattak-az-izsai-falunapon/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22621/SZPM-A-szabadkai-hatalomnak-nemigen-van-mivel-dicsekednie.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/az-ev-vegeig-elkeszulhet-vajdasagi-rtv-uj-epulete
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/megkezdodott-batyu-tabor-zentagunarason


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 23. 
9 

Megkezdődött a Batyu tábor Zentagunarason 
2018. július 23. – Pannon RTV  

A Fokos zenekar Jókedvemben című új lemezének vajdasági bemutató nagykoncertjével 

kezdődött az idei Batyu tábor Zentagunarason. A helyi színházterem zsúfolásig megtelt 

népzenekedvelő fiatalokkal. A lemez felöleli az egész Kárpát-medence dialektusait, de a fő 

hangsúly a dél-alföldi magyar tamburamuzsikán van, emellett hallhatók erdélyi, felvidéki és 

magyarországi zenék is. Az óbecsei hatos formáció második lemezén Csizmadia Anna, Szerda 

Ákos és Szabó Annamária énekesek, valamint Cimber Ferenc cimbalmon és Ölveczki Tamás 

klarinéton működött közre. 

 

 

Kárpátalján lesz az össznemzeti búzaösszeöntés 
2018. július 22. – karptalja.ma, Kárpátalja 

Az a megtiszteltetés érte a kárpátaljai szervezőket, hogy idén augusztus 4-én szűkebb 

pátriánkban, a Beregszász melletti Mezőgecsében kerül sor a Magyarok Kenyere program 

összmagyar búzaösszeöntő ünnepségére. Az eseményen minden magyarországi és határon 

túli terület egy-egy kis zsák búzával járul hozzá a nemzeti egységet jelképező programhoz. 

 

Első világháborús emlékművet avattak Kisdobronyban 
2018. július 22. – karpatalja.ma 

Vasárnap az ungvári járási Kisdobronyban ünnepélyesen felavatták az első világháborúban 

elhunytak tiszteletére és emlékére készített emlékművet. A rendezvényen jelen volt a 

település polgármestere, Ember Balázs, Bernát Tamás református tiszteletes, valamint a 

község lakosai. 

 

12 felekezet imájával búcsúztatták a keletre induló katonákat 
2018. július 22. – Kárpátalja 

Csütörtökön a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal kandallótermében 12 egyházi 

felekezet képviselői közösen imádkoztak. Az egyházfők így búcsúztatták az Ukrajna keleti 

részébe utazó 128-as hegyi dandár katonáit. Ilyen megható eseményre első ízben került sor. 

Az ATO-ban elhunyt kárpátaljai katonák száma sajnos már megközelítette a százat. A 

sebesültek és rokkantak száma úgyszintén magas. 
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15 éves a BMKE Énekköre 
2018. július 22. – volksgruppen.orf.at 

Új zenei albummal és megújuló egyenruhával is készül jubileumára a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület Énekköre. A csoport egy ünnepi felkérés nyomán alakult, ma pedig a magyar 

népdalkincs közvetítője Ausztriában és Magyarországon egyaránt. 

 

Magyar néptánc Hongkongból Bécsben 
2018. július 23. – volksgruppen.orf.at 

A magyar néptánc kultúráját világszerte képviselő ázsiai néptánccsoport, a Knack Cordial 

mutatkozott be július 21-én Bécsben. A Karlsplatzon egy flashmob keretében kalotaszegi 

táncokkal hívták fel magukra a figyelmet, majd a vendéglátó Délibáb Bécsi Magyar 

Kultúregyesülettel egy közös táncházat tartottak. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 20. – Kossuth Rádió 

Magyar többségű választókerület kialakítását kérte az Ukrán Választási 

Bizottságtól Brenzovics László  

Magyar többségű választókerület kialakítását kérte az Ukrán Választási Bizottságtól a 2019 

őszén esedékes parlamenti választásokra tekintve Brenzovics László parlamenti képviselő. A 

Kárpátaljai Magyra Kulturális Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy az ukrán parlamenti 

törvény 18. cikkelye értelmében az egyéni választókerületek kialakításánál figyelembe kell 

venni az ott élő nemzeti kisebbségek érdekeit. Erre hivatkozva a KMKSZ elnöke levelében azt 

kéri a Központi Választási Bizottságtól, hogy a Nagyszőlősi, a Beregszászi, az Ungvári és a 

Munkácsi járásokban élő magyarokra tekintettel alakítsanak ki egy egyéni szavazókörzetet. 

Négy évvel ezelőtt ugyanezt kérte az egy tömbben élő magyarok számára a parlamenti 

képviselő, de kérését elutasították. 

 

Henagyij Moszkal Kárpátalja kormányzója hivatalosan "klór" segélyt kért 

Magyarországtól 

Henagyij Moszkal Kárpátalja kormányzója hivatalosan "klór" segélyt kért Magyarországtól, 

ugyanis Ukrajnában leállt az egyetlen olyan üzem, amely az ivóvíz tisztításához szükséges 

Ő
rv

id
é

k
 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2925943/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2925933/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-20_18-30-00&enddate=2018-07-20_19-10-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 23. 
11 

klórt állított elő. A kárpátaljai tartalékok mindössze néhány hétre elegendőek, a megye 

kormányzója a humanitárius katasztrófa elkerülése érdekébe fordult Magyarországhoz. 

Buhajla József ungvári főkonzul tájékoztatása szerint pozitív választ adtak, és elkezdték 

szervezni a segély célba juttatását. 

 

Kibővítik a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületét 

Kibővítik a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületét. A munkálatok tavasszal 

kezdődtek és február 15-én fejeződnek majd be. A bővítésnek köszönhetően az intézmény 

növelni tudja képzései számát, ami elősegítheti fennmaradását. A munkálatokat tegnap 

megtekintette Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Németh Ernő 

összeállításában elsőként Námesztovszki Zsoltot, a kar pénzügyi és fejlesztési dékán 

helyettesét halljuk. 

 

A Kátai-tanya története 

Maradjunk még a Délvidéken és a magyar kormányzati támogatásoknál, ugyanis a múlt héten 

lezajlott a kishegyesi Kátai-tanyán a Vajdasági Szabadegyetem, amelyről műsorunkban is 

beszámoltunk. Most az egész éven át különböző táborok, tanácskozások és más rendezvények 

vendégfogadójaként működő Kátai-tanyáról lesz szó, amelynek története azzal kezdődött, 

hogy Kátai Géza a kilencvenes évek első felében, amikor háború dúlt a térségben, három 

gyermekét jobb híján a Telecskai-dombok lankáin lévő tanyára vitte. A kirándulóhely évről 

évre épült, szépült és terebélyesedett. A tanya ma már munkát biztosít Kátai Gézának, 

feleségének és három gyermekének. Ternovácz István beszélgetett a házigazdával. 

 

A kárpátaljai gyermekek első csoportja már a Balatonon nyaral az Erzsébet 

program keretében 

A kárpátaljai gyermekek első csoportja már a Balatonon nyaral a magyar kormány által 

támogatott Erzsébet program keretében. Vasárnaptól hat turnusban mintegy 1500 kárpátaljai 

gyermek fog Magyarországon üdülni. A gyerekek között magyar iskolák tanulói, és olyan 

ukrán iskolák diákjai is vannak, akik tanintézményükben a magyart, mint idegen nyelvet 

tanulják, mondja Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Az 

anyaországi pihenésen főként a KMPSZ által szervezett tantárgyi vetélkedők, és 

tehetségkutató versenyek díjazottjai vesznek részt, de a jó tanulmányi átlaggal rendelkező 

iskolások is utazhatnak Kárpátalja szinte minden magyar iskolájából teljesítményük 

elismeréseként.  
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A Virrantó csapat is immár harmadszor indult útjára a Vajdaságba 

Gyermekfelügyeletnél sokkal többet tűzött zászlajára a Virrantó csapat is, amely immár 

harmadszor indult útjára a Vajdaságban. Most Szentkirályon kezdték programjukat kreatív, 

készségfejlesztő és tudásbővítő programokkal és sok-sok játékkal. 

 

Mérai tánc ünnepe 

A mérai néptáncoktatás több mint fél évszázados múltjára és pezsgő jelenére hívja fel a 

figyelmet az első Mérai tánc ünnepe, amelyet vasárnap tartanak a kalotaszegi településen. 

Részleteket az egyik szervezőtől, Varga Zoltán Lászlótól kérdezett Szilágyi Szabolcs 

 

Határok nélkül 

2018. július 21. – Kossuth Rádió 

 

Ötödik turnéjára készül a Bánsági Vándorszínház 

Ötödik turnéjára készül a Bánsági Vándorszínház a július 27-i bemutatója után. Javában 

zajlanak már Molnár Ferenc Az ibolya című egyfelvonásos darabjának próbái a végvári iskola 

tornatermében. 

Thealter színházi fesztivál Szegeden 

Az 1991-es első bejelentkezésétől kezdve minden nyáron megrendezik Szegeden a Thealter 

színházi fesztivált. Ilyenkor a környék nagyvárosaiban működő színházi társulatok 

megjelennek a rendezvényen. 

 

Folkmentor-hálózat jön létre a Vajdaságban 

Folkmentor-hálózatot hoz létre Délvidéken a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – jelentették be a Magyar Nemzeti Tanács ülésén. A cél 

– segíteni a hagyományőrzést a vidéken. 

 

Bogáti Forgatag 

Egy-egy falunap kiváló alkalom arra, hogy a vendéglátó településeken megjelenjenek más 

tájegységek képviselőikkel vagy bemutatkozzanak éppen határon túl települések kisebb-

nagyobb közösségei saját hagyományaikkal, értékeikkel. Nyírbogáton a Bogáti Forgatag kínált 

erre remek lehetőséget. 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-07-21_18-30-00&enddate=2018-07-21_19-10-00&ch=mr1
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Várnagy Andrea zongoraművész Tiszapéterfalván 

Várnagy Andrea budapesti zongoraművésznő egy héten keresztül oktat Tiszapéterfalván 

magyarországi, erdélyi és kárpátaljai gyerekeket, akik különböző zeneiskolák diákjai. Várnagy 

Andrea egész munkássága arról szól, hogy minél többekkel megszerettesse a komolyzenét, a 

fiatalokban pedig kedvet ébresszen a terület iránt.   

 

Kárpát Expressz 

2018. július 22. – M1 

 

Bemutatkozik egy délvidéki néptáncoktató házaspár 

A délvidéki Óbecsén, a Cseszák cslaádnál járt a Kárpát Expressz csapata. A családfő, Balázs 

szinte beleszületett a néptáncos létbe, hiszen szülei először Szabadkán, majd Óbecsén 

oktattak néptáncot, így őt is magával ragadta ez a világ. 

 

Magyarellenes döntések Romániában 

Több milliós büntetés egy székely zászlóért, földek visszaállamosítása, öt év börtön egy 

koncepciós perben – egyre durvább magyarellenes döntések születtek az utóbbi időben 

Romániában Ezeket összegezte a Kárpát Expressz legutóbbi adásában.  

Inámi mézfesztivál 

Az Ipolytól néhány kilométerre fekszik az Árpád-kori alapítású Inám.  A színmagyar falu 

büszke történelmi nagyjaira, köztük Sőtér Kálmán méhészeti szakíróra, aki a faluban élt és 

alkotott. A neves méhész előtt tiszteleg az inámi mézfesztivál, amelyet idén 19. alkalommal 

rendeztek meg.  

 

KurucFeszt és Turul Expo Kárpátalján 

A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatáját Kárpátalján vívták Esze Tamás kurucai, 

amelynek emlékét a Tiszaújlakon álló hatalmas turulmadár hirdeti. Róla kapta nevét 

Kárpátalja legnagyobb kiállítással egybekötött vására, a Turul Expo, amelyet 5 éve a csata 

évfordulóján, július közepén rendeznek Tiszapéterfalván. 

 

Térkép 

2018. július 21. – Duna World 

 

Szép, igényes, igen értékes, jelképekben gazdag és közösségteremtő a székely népviselet. 

Településenként színeiben is változik. Jelzi a sok százéves hagyomány tiszteletét, a székely 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-07-22-i-adas-4/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-07-21-i-adas/
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közösséghez tartozást és sok mindent elárul viselőjéről is. A Székely Népi Együttes két évvel 

ezelőtt úgy döntött, hogy a székely népviselet megérdemel egy külön napot. Erre július első 

péntekét, az Ezer Székely Leány Napját megelőző napot választották.  

 

A magabiztos és biztonságos közlekedésre tanítja a Szekler Teker Egyesület a 

székelyudvarhelyi gyerekeket, a nyári szünidőben is. Míg a székelyföldi civil szervezet hat-hat 

órát foglakozott a tanév során egy-egy iskolai osztállyal, most háromnapos képzés során 

tanítják a biztonságos kerékpározás gyakorlati és elméleti tudnivalóit.  

 

A szeretet és a segíteni akarás mindent legyőz. Sokszor egy mosoly is elegendő és oldódik a 

feszültség. Nagyváradon van egy vendéglő, az ifjúsági- és egyházi központ étterme, ahol 

bizonyos időszakonként Down-szindrómás fiatalok készítik el és szolgálják fel az ételt a 

betérőknek. A kezdeményezés egyértelmű célja, hogy segítség az integrációt.  

 

Nagyvárad középkori várában rendezik meg immár hetedik alkalommal, másfél hónapon át, a 

Nagyváradi Színházi Nyári Fesztivált, amely a partiumi, illetve kelet-magyarországi határ 

menti településeken élők számára nyújt tartalmas, minőségi szórakozást.  

 

A magyar kultúrával és történelemmel ismerkedhetett meg az a több mint négyszáz magyar 

középiskolás diák és tanár, akik a világ különböző pontjáról érkeztek Sátoraljaújhelyre. Az 

összmagyar középiskolás tábort a Rákóczi Szövetség immár tizenkilencedik alkalommal 

szervezte meg. A tábor célja, hogy minél közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a Kárpát-

medencei és a diaszpórában élő fiatalság között. 

 

Motoron ülve, motoron élve. Tavaly ezzel a mottóval adtak randevút egymásnak a két kerék 

lovagjai a kárpátaljai Nagyberegen. A találkozó hírére még Németországból is érkeztek 

vaspapucsosok. A rendezvény olyan jól sikerült, hogy idén is találkoznak a motorosok a 

községben, ahol kiállítás és látványos bemutató is fogadja az érdeklődőket.  

 

Kárpátalján mindenki jól ismeri a Pál családot, melynek minden tagja a zene szeretetét 

hirdeti. A szülők a kárpátaljai zenei életnek meghatározó, legendás alakjai. Gyermekeik, 

Eszter és Pál István „Szalonna” is a zene útján találták meg hivatásukat. A Pál család indította 

el huszonhárom évvel ezelőtt, Tiszapéterfalván azt a zene- és néptánctábort, ahol a 

kézművességgel is megismerkedhetnek a fiatalok.  

 

Egy székelyföldi zarándokcsoport tagjai két hete Székelyderzsről indultak 450 km-es lovas 

zarándoklatra az erdélyi vallásszabadság törvényének 450 éves évfordulója alkalmából. A 
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nehézségek, megpróbáltatások, az esős idő és a nehéz terep sem szegte kedvét az erdélyi 

lovasoknak.  

  

 

Öt kontinens 

2018. július 21. – Duna World 

Kis magyar életképek fából – Németországból. Aki készíti, a kastl-i magyar gimnázium 

egykori tanára Müller György, vagy ahogy a diákok körében népszerűvé vált, Gyuri bácsi. Aki 

a tárgyi tudás mellett magyarságtudattal is gazdagította egykori nebulóit és aki, az elmúlt 

évtizedekben, népi művészetével is ápolja a magyar hagyományokat. 

 

Tilt, tűr, támogat. A szocialista kultúrpolitika lényegét kifejező „három T”. Ezt a címet kapta 

az a Los Angeles-i kiállítás, amely a Wende Múzeumban látható. A hidegháborús időszakot 

megidéző tárlat a Szovjetunió és a Keleti blokk országainak múltját láttatja a korszak 

emlékeivel.  

 

A rákkutatás területén elért eredményeire a legbüszkébb Sajó Ernő, Amerikában élő 

professzor. Felfedezéseit nem mellesleg az űrkutatásban is használják, a NASA is felkereste a 

magyar tudóst. Felmenői rengeteget tettek a magyarságért és ő maga is szeretné tovább 

gyarapítani családja szellemi örökségét és növelni Magyarország elismertségét a 

nagyvilágban. 

 

Az amerikai tudományos életet számos magyar származású kutató gazdagította, gazdagítja. 

Közéjük tartozik Demény Pál demográfus, aki 1957-ben hagyta el Magyarországot. Az 

Egyesült Államokban telepedett le, ahol a neves Princeton Egyetemen doktorált. Mindig is a 

népesedési problémák foglakoztatták. 

 

Alig egy esztendő alatt valóság lett egy huszonhárom éves fiatal magyar formatervező 

ötletéből, aki balkezeseknek, kisiskolásoknak és izomsorvadásban szenvedőknek talált fel egy 

speciális írásfejlesztő tollat. Bagó Ákos találmánya több díjat nyert már, így nem véletlen, 

hogy külföldről is felfigyeltek munkájára. 

 

15 évesen költözött Amerikába, mégis Magyarországon talált rá a szerencse. Szabó Dániel – 

vagy ahogy a tengerentúlon ismerik Daniel Taylor segédoperatőrként és 3D technikusként 

dolgozik az amerikai filmiparban. A moziban láthattuk nevét az Avatár vagy a Pi élete című 

alkotások stáblistájában. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-07-21-i-adas/
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