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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A szabadságharc egyik utolsó ütközetére emlékeztek a székelyföldi 
Nyergestetőn 
2018. július 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, Demokrata, Székelyhon  

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó ütközetére emlékeztek szombaton a 

székelyföldi Nyergestetőn. A megemlékezés alkalmával Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár avatta fel azt a parkolót, amely a magyar állam támogatásával épült, és az 

emlékhely kulturált látogatását teszi lehetővé.   A Nyergestetőn elesett hősök emlékére emelt 

obeliszk mellett tartott beszédében Potápi Árpád János elmondta, hadászati szempontból 

nem volt nagy jelentősége a székelyek ellenállásának a szabadságharc utolsó napjaiban. 

Hozzátette azonban, hogy az itt elesettek nemcsak a hazát védték, hanem saját házaikat, 

családjaikat. Nem volt már hova hátrálniuk - tette hozzá. Mindenki arra törekszik, hogy 

családot alapítson, gyermekeit felnevelje, nyugodt öregkort éljen meg. A Nyergestetőn 

harcoló székelyek mégis hőssé váltak. Tudták, hogy az utókornak áldozzák fel életüket - 

mondta Potápi Árpád János. 

 

Szili Katalin: az őshonos kisebbség jogai nem tehetők zárójelbe 
2018. július 23. – MTI, origo.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Lokál.hu, Pestisrácok.hu 

A miniszterelnöki megbízott azt mondta, egymillió ember írta alá a Minority SafePacket, amit 

az őshonos kisebbség jogainak érdekében Brüsszel sem tehet zárójelbe. Szili Katalin Egerben, 

a Kárpát-medencei irodalomtanárok találkozójának megnyitóján azt mondta, köszönet jár 

mindazoknak, akik a Kárpát-medence valamennyi szegletében segítenek elsajátítani a tudást 

a magyarságunkról, akik azon munkálkodnak, hogy a fiatalok megismerjék az identitásunkat. 

„Köszönet jár önöknek, mert sokat tesznek azért, hogy megőrizhessük identitásunkat, ami 

nem jelent mást, mint hogy a gyergyószentmiklósiak száz év múlva is elmondhassák, van 

magyar szó, magyarul álmodhassanak a Délvidéken és magyar szó lehessen a felvidéki 

templomokban" – mondta. 

 

Figyelemmel követett magyar–román viszony: Csíkszeredában járt az amerikai 
nagykövet 
2018. július 23. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Az Egyesült Államok nagykövetsége kiemelt figyelemmel követi a románok és a Romániában 

élő magyarok közötti viszony alakulását – jelentette ki hétfőn Hans Klemm, az Egyesült 

Államok bukaresti nagykövete Csíkszeredában. A diplomata többek között Borboly Csabával, 

a megyei önkormányzat elnökével és Jean-Adrian Andrei prefektussal találkozott. A 

prefektusal folytatott beszélgetést követően elmondta: egy hetet tölt Erdélyben, ahol több 

megyét is meglátogat, Hargita megye pedig kiemelt célpontja volt 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/28/48-49-egyik-utolso-utkozetere-emlekeztek-szekelyfoldon
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/28/48-49-egyik-utolso-utkozetere-emlekeztek-szekelyfoldon
http://www.origo.hu/itthon/20180723-szili-katalin-az-oshonos-kisebbseg-jogai-nem-tehetok-zarojelbe.html
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„Együtt gondolkodnak, együtt éreznek” – születik egy erdélyi regionális párt? 
2018. július 23 – maszol.ro 

Sabin Gherman és Hermann Mark Christian sem tagadta a Maszolnak, hogy egy erdélyi 

regionális párt létrehozásának gondolata is felmerült a kolozsvári találkozójukon, amelyen 

Eckstein-Kovács Péter is részt vett. Egy erdélyi regionális párt létrehozásával kapcsolatos 

spekulációkra adott okot egy Facebookra nemrégiben kiposztolt fotó, amelyen az Erdély-

Bánság Liga alapítója, Sabin Gherman, a Szabad Emberek Pártjából (POL) kilépett 

marosvásárhelyi városi tanácsos, Hermann Mark Christian és az RMDSZ-szel szakító 

Eckstein-Kovács Péter volt szenátor látható egy kolozsvári vendéglő teraszán. A fényképet 

Hermann Mark Christian tette közzé „Együtt gondolkodunk, együtt érzünk” kísérőszöveggel. 

 

Eckstein: azért tevékenykednék, hogy Románia ne legyen illiberális demokrácia 
2018. július 23 – maszol.ro 

Nem alapít pártot, és nem vállal semmilyen tisztséget – jelentette ki a Maszolnak Eckstein-

Kovács Péter. Az RMDSZ-ből kilépett politikus elmondta, annak érdekében fog a 

továbbiakban tevékenykedni, hogy Románia ne legyen egy illiberális demokrácia. Eckstein-

Kovács Pétert azért kerestük meg, mert Kelemen Hunor az RMDSZ-ből való kilépését 

kommentálva egy interjúban arról beszélt: arra számít, hogy a volt Kolozs megyei szenátor és 

államelnöki tanácsadó egy erdélyi vegyes párt arca lesz. Majd alig néhány nappal a szövetségi 

elnök kijelentése után Mark Christian Hermann a Facebook-oldalán közzétett egy fotót, 

amelyen a Szabad Emberek Pártjából (POL) időközben kilépett városi tanácsos az Erdély-

Bánság Liga alapítója, Sabin Gherman és Eckstein-Kovács Péter társaságában látható, 

„Együtt gondolkodunk, együtt érzünk” kísérőszöveggel. 

 

Tanúkat hallgattak meg Tudose „székelyakasztós” kijelentésének ügyében  
2018. július 23 – transindex.ro 

Július 20-án, a bukaresti ügyészség tanúmeghallgatást tartott abban az ügyben, amely az 

Erdélyi Magyar Néppárt feljelentése miatt van folyamatban Mihai Tudose volt miniszterelnök 

azon kijelentése miatt, amelyben akasztással fenyegette meg a zászlajukat kitűző székelyeket. 

A Néppártot Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Önkormányzati Tanácsának 

elnöke képviselte a meghallgatások folyamán, A néppárti politikus kihangsúlyozta: a 

jogállami keretek között különösen elfogadhatatlan a volt miniszterelnök kijelentése, mely 

túlment a szabad véleménynyilvánítás határain és súlyosan diszkriminálta a romániai magyar 

közösséget.  

 

Tanasă nem nyugszik, másodszor is pert indít a csíkszentdomokosi Községháza 
felirat miatt 
2018. július 23. – szekelyhon.ro  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99564-egyutt-gondolkodnak-egyutt-ereznek-szuletik-egy-erdelyi-regionalis-part
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99555-eckstein-azert-tevekenykednek-hogy-romania-ne-legyen-illiberalis-demokracia
http://itthon.transindex.ro/?hir=52319
https://szekelyhon.ro/aktualis/tanas-nem-nyugszik-masodszor-is-pert-indit-a-csikszentdomokosi-kozseghaza-felirat-miatt
https://szekelyhon.ro/aktualis/tanas-nem-nyugszik-masodszor-is-pert-indit-a-csikszentdomokosi-kozseghaza-felirat-miatt
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Noha egy korábbi keresetüket elutasították, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület újabb 

bírósági eljárást kezdeményezett a csíkszentdomokosi községháza magyar nyelvű feliratának 

eltávolítása érdekében. A polgármester szerint ki kellene mondani, hogy ebből elég volt. Az 

első perben, amelyet ez ügyben indítottak, hiányzó iratok és a bélyegilleték kifizetésének 

elmulasztása miatt utasította el keresetüket a Hargita Megyei Törvényszék. Az ítéletet 2016-

ban hozták, a bírósági eljárás nem folytatódott, a felirat azóta is a helyén van. Nemrég viszont 

újabb pert kezdeményezett az ADEC, változatlan célkitűzéssel: nem akarják ott látni a 

Községháza megnevezést. 

 

Kezdődik a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
2018. július 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Drágább, de biztonságosabb és színesebb is, mint valaha a kedden rajtoló 29. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, ismertebb nevén Tusványos. A napi belépők és a heti 

bérletek ára növekedett, cserében azonban kibővített biztonsági intézkedéssekkel és 

programokkal várják a résztvevőket. Az utolsó simításokat végezték hétfőn délelőtt, amikor 

ellátogattunk az immár huszonkilencedik Tusványosnak helyet adó tusnádfürdői helyszínre, 

azaz a kempingtáborba és a helyi  labdarúgópályára. A nagyszínpad és a rendezvénysátrak 

zöme már állt, a több mint kétszáz szervező pedig azon dolgozott, hogy a nagy múltú 

fesztiválon idén is minden zökkenőmentesen történjen. A részletekről Albert Tibort, 

Tusnádfürdő polgármesterét, illetve Kristály Lehelt, a rendezvény sajtófőnökét kérdeztük. 

 

Főtéri barokk csillogás: felújítják a kolozsvári Bánffy-palota homlokzatát 
2018. július 24. – Krónika 

Megszépül a kolozsvári Főtér egyik gyöngyszeme: felújítják az Erdély legreprezentatívabb 

barokk műemlékeként számon tartott Bánffy-palota homlokzatát, miután megkötötték az 

erre vonatkozó szerződést. A megyei tanács keddi közlése szerint a munkálatok során többek 

között szerkezetmegerősítést, tetőzet- és faljavítást végeznek a Szépművészeti Múzeumnak is 

otthont adó épületen, illetve restaurálják a díszítő elemeket is. 

 

Szemet szúrt a minisztériumban a székelyudvarhelyi diákok által rajzolt Nagy-
Magyarország-térkép 
2018. július 24. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A román oktatási minisztérium ellenőrző testülete vizsgálódik a székelyudvarhelyi Palló Imre 

Művészeti Szakközépiskolában, ahol a diákok állítólag Nagy-Magyarország térképét rajzolták 

az udvarra június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. A vizsgálat tényét Görbe Péter 

Hargita megyei főtanfelügyelő erősítette meg, aki az MTI-nek kedden elmondta: a 

minisztériumi emberek a következő két-három napban kivizsgálják, hogy a tanfelügyelőség 

miként járt el az ügyben, de az iskolában történteket is ellenőrzik. A rajzokról készített 

fényképeket az iskola Facebook-oldalára tették ki közvetlenül az esemény után, de miután a 

médiában kedvezőtlen fogadtatása volt, eltávolították. 

 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/kezdodik-a-29-balvanyosi-nyari-szabadegyetem-es-diaktabor
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/foteri-barokk-csillogas-felujitjak-a-kolozsvari-banffy-palota-homlokzatat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szemet-szurt-a-miniszteriumban-a-szekelyudvarhelyi-diakok-altal-rajzolt-nagy-magyarorszag-terkep
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szemet-szurt-a-miniszteriumban-a-szekelyudvarhelyi-diakok-altal-rajzolt-nagy-magyarorszag-terkep
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Érvénytelenítette a bíróság a többnyelvű utcanévtáblákról szóló 
marosvásárhelyi önkormányzati határozatokat 
2018. július 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Első fokon érvénytelenítette a marosvásárhelyi közigazgatási bíróság a marosvásárhelyi 

önkormányzat két határozatát, amelyek a többnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére 

vonatkoztak. A határozatokat tavaly októberben fogadta el a városi tanács. Az egyiket a 

Szabad Emberek Pártja (POL) nyújtotta be és előírja az utcanevek magyar fordításának 

kihelyezését, a másikat az RMDSZ terjesztette be, amely abban különbözik az előzőtől, hogy a 

fordítást a hivatalos utcanévbe emelné be. A határozatokat Lucian Goga volt Maros megyei 

prefektus támadta meg a közigazgatási bíróságon, amely első fokon érvénytelenítette a két 

határozatot. 

 

Kulturális „batyu” a szórványmagyar vidéken élő kisgyermekeknek: útjára indult 
Kolozsváron a Közénk tartozol! projekt 
2018. július 25. – Krónika 

Minden születendő gyermekben ott van az ígéret, a remény, hogy naggyá teszi nemzetét – 

fogalmazott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a Közénk tartozol! című projekt keddi 

nyitóeseményén, amelyet a kolozsvári magyar főkonzulátuson tartottak. Hozzátette, az 

emberi erőforrások minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága által elindított 

kezdeményezés a kisgyermekes külhoni magyar családokat kívánja megszólítani, és arra 

bátorítani őket, hogy büszkén vállalják nemzeti identitásukat, gyermekeiket a magyar oktatás 

és kultúra színes és gazdag keretei közt neveljék fel, erősítve bennük a nemzeti identitás és 

összetartozás tudatát. 

 

Bővülhet a nemzeti értékek köre: felterjesztették a vallásszabadság törvényét 
és Kőrösi Csoma Sándor életművét 
2018. július 25. – Krónika 

A hungarikumbizottság elé terjesztik az 1568-as tordai országgyűlésen kihirdetett 

vallásszabadság törvényét és Kőrösi Csoma Sándor életművét, ugyanakkor bekerült az Erdélyi 

Magyar Értéktárba a Bihar megyei Siter 13. századi, Árpád-kori temploma, valamint a több 

mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Petry hús- és hentestermék – döntött keddi 

kolozsvári ülésén az Erdélyi Magyar Értéktár bizottsága. Közölték, a Magyar Értéktárba 

történő besorolás kiemeli a tordai országgyűlés határozatának kultúrtörténeti, vallástörténeti, 

példaértékű jelentőségét és Kőrösi Csoma-Sándor nyelvtudós, a tibetológia megalapítója 

úttörő, kiemelkedő munkásságának fontosságát. 

 

Elutasította a bíróság a kolozsvári Marianum egyházi visszaszolgáltatását 
2018. július 25. – Krónika, transindex.ro 

A gyulafehérvári ítélőtábla alapfokon elutasította az egykori Marianum épületének kolozsvári 

visszaszolgáltatását a római katolikus egyház számára. Az egyház fellebbezni fog az ítélet 

ellen. Veres Stelian, a kolozsvári Szent Mihály-templom plébániai kormányzója szerdai 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ervenytelenitette-a-birosag-a-tobbnyelvu-utcanevtablakrol-szolo-marosvasarhelyi-onkormanyzati-hatarozatokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ervenytelenitette-a-birosag-a-tobbnyelvu-utcanevtablakrol-szolo-marosvasarhelyi-onkormanyzati-hatarozatokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulturalis-bbatyur-a-szorvanymagyar-videken-elo-kisgyermekeknek-utjara-indult-kolozsvaron-a-kozenk-tartozol-projekt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulturalis-bbatyur-a-szorvanymagyar-videken-elo-kisgyermekeknek-utjara-indult-kolozsvaron-a-kozenk-tartozol-projekt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bovulhet-a-nemzeti-ertekek-kore-felterjesztettek-a-vallasszabadsag-torvenyet-es-korosi-csoma-sandor-eletmuvet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bovulhet-a-nemzeti-ertekek-kore-felterjesztettek-a-vallasszabadsag-torvenyet-es-korosi-csoma-sandor-eletmuvet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-birosag-a-kolozsvari-marianum-egyhazi-visszaszolgaltatasat
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közleményében megállapítja, hogy a gyulafehérvári ítélőtábla a restitúcióra vonatkozó román 

jogi előírások szövegével és szellemével ellentétesen utasította el a Marianum 

visszaszolgáltatását. Emlékeztet ugyanakkor, hogy július elején ugyancsak a gyulafehérvári 

ítélőtábla utasította el a Batthyáneum visszaszolgáltatását. 

 

Maximális biztonságú börtönbe kerülhetnek Bekéék 
2018. július 25. – szekelyhon.ro 

Maximális biztonságú börtönbe helyezné át a büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága 

a székelyföldi terrorvád miatt elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két, július 4-én jogerősen öt-öt év letöltendőre ítélt és 

bebörtönzött aktivistáját szerdán reggel értesítették a Brassó megyei Feketehalom 

börtönében, hogy az illetékes bizottság úgy döntött: a Dâmboviţa megyei Mărgineni 

maximális biztonságú büntetés-végrehajtási intézetébe szállítják át őket. 

 

„Felleltároznák” a váradi Rulikowski temetőt – Adatokat gyűjt a sírkertben 
nyugvó jeles személyiségekről az önkormányzat 
2018. július 26. – Krónika 

„Felleltározná” a nagyváradi Rulikowski városi köztemetőben eltemetett jeles 

személyiségeket a város önkormányzata. A sírkertet is üzemeltető Közterület-fenntartó Zrt. 

ezért azzal a kéréssel fordult a polgárokhoz, hogy amennyiben olyan személyiségekről tudnak, 

akik a temetőben nyugszanak, de ez nincs benne a köztudatban, jelezzék. A cél az, hogy 

nyughelyük közelében tájékoztató táblákat állítsanak fel, amelyen fényképük mellett 

életrajzukat is feltüntetik. 

 

Antal Árpád: az USA szemet huny a román elnyomás felett? 
2018. július 26. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításával kezdődött Romániában a 

magyar közösségre nehezedő állami nyomásgyakorlás, szögezte le lapunk kérdésére 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta, a 

Mikó-ügyel a magyar közösség reakcióképességét, immunrendszerét tesztelték. Akkor 

bizonyos értelemben megbuktunk, közösségként nem tudtuk felmutatni azt az erőt, ami a 

rendszert visszariasztotta volna, így az továbblépett – részletezte Antal Árpád. Feltételezése 

szerint, nemzetközi támogatásra már alig lehet számítani, és hipotézise szerint a román-

amerikai stratégiai partnerség része valamilyen szinten, hogy az amerikaiak nem gyakorolnak 

nyomást Romániára ebben a kérdésben. 

 

Beszámoltak parlamenti tevékenységükről az RMDSZ Maros megyei képviselői  
2018. július 27. – transindex.ro 

Közös sajtótájékoztatón ismertette pénteken Péter Ferenc, az RMDSZ Maros Megyei 

Szervezetének elnöke, valamint Csép Éva Andrea és Vass Levente parlamenti képviselők az 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/maximalis-biztonsagu-bortonbe-kerulhetnek-bekeek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bfelleltaroznakr-a-varadi-rulikowski-temetot-n-adatokat-gyujt-a-sirkertben-nyugvo-jeles-szemelyisegekrol-az-onkormanyzat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bfelleltaroznakr-a-varadi-rulikowski-temetot-n-adatokat-gyujt-a-sirkertben-nyugvo-jeles-szemelyisegekrol-az-onkormanyzat
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-az-usa-szemet-huny-a-roman-elnyomas-felett
http://itthon.transindex.ro/?hir=52380&Beszamoltak_parlamenti_tevekenysegukrol_az_RMDSZ_Maros_megyei_kepviseloi
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elmúlt parlamenti ülésszak kihívásait és eredményeit a szociálpolitika és az egészségügy 

területén.  

 

A magyar nyelvtől félnek: Bukarestben tüntetnek a székelyföldi románok 
2018. július 27. – maszol.ro 

Bukarestben készülnek tiltakozni vasárnap délután a székelyföldi románok civil szervezetei a 

parlamentben elfogadott, de még ki nem hirdetett közigazgatási törvénykönyv ellen. A 

mesageruldecovasna.ro beszámolója szerint a tüntetők 17 órakor a parlamenti palota előtt 

gyülekeznek, átvonulnak az Egyetem térre, és tesznek egy kitérőt az elnöki hivatalhoz is. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma korábban nyílt levélben kérte 

Klaus Johannis államfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet. Arra is kérte az 

államfőt, hogy fogadja a képviselőit. A fórum szerint a jogszabály előírásai - ha hatályossá 

válnak - autonómiához, a románok elnyomásához vezetnek. A szervezet az egész országból 

toborozza a résztvevőket a bukaresti tiltakozásra. 

 

Eltérítették a magyar iskolákra szánt pénzt 
2018. július 27. – Bihari Napló, maszol.ro 

Arra hivatkozva, hogy nem arra kapott pénzt a megyei önkormányzattól, amire kért, ezért 

nem az Ady és a Szacsvay iskolákra, hanem a Traian Vuiára költi a kapott összeget a város.  

 

Vígopera az Őszi Sokadalom fénypontja: minden korosztályt megszólító 
programokat kínál Kézdivásárhely városünnepe 
2018. július 29. – Krónika 

A kézműves és hagyományos termelők vására áll az értékszüret mottóra épülő, augusztus 30. 

és szeptember 2. között rendezendő Őszi Sokadalom középpontjában. Kézdivásárhely 

városünnepén továbbá nagyszínpadi koncertekkel, operával, gyermekfoglalkozásokkal, 

borudvarral, pityókafesztivállal, ifjúsági programokkal várják a résztvevőket. 

 

Kiverte a biztosítékot a nagyromán nemzetféltőnél a szentgyörgyi gyászlobogó 
2018. július 29. – Krónika, maszol.ro 

Heves magyarellenes megnyilvánulást váltott ki a Románia Modernizálásáért Nemzeti 

Koalíció (CNMR) szervezet vezetőjéből, hogy a sepsiszentgyörgyi városházán a román 

nemzeti himnusz napján is lengedezett egy gyászlobogó. Alexandru Cumpănaşu vasárnap 

közösségi oldalán posztolt felháborodott hangvételű bejegyzést annak kapcsán, hogy a 

háromszéki megyeszékhely polgármesteri hivatalának homlokzatára gyászlobogót tűztek ki. A 

magyarellenes megnyilatkozásairól elhíresült aktivista mindezt azzal hozza összefüggésbe, 

hogy Romániában július 29-én ünneplik a nemzeti himnusz napját. 

 

Bukarestben tüntettek a magyar elnyomás ellen a székelyföldi románok 
2018. július 29. – maszol.ro 
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Néhány száz személy vonult fel Bukarestben vasárnap a Kovászna, Hargita és Maros megyei 

románok civil fóruma, illetve a Nemzet Útja Egyesület által a közigazgatási törvénykönyv 

elfogadása ellen szervezett tüntetésen. A felvonulás szervezői szerint ugyanis az új 

közigazgatási kódex alkotmányellenes módon második hivatalos nyelvvé tenné a magyart az 

ország bizonyos területein. Mihai Târnoveanu, a Nemzet Útja Egyesület elnöke és a 

Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fórumának alelnöke kifejtette, hogy 

védőpajzsot akarnak emelni a román nemzeti értékek köré, és tiltakoznak az ellen, hogy az új 

közigazgatási törvénykönyv kiterjesztené a magyar nyelv használatát a prefektusi hivatalokra 

és a dekoncentrált intézményekre. 

 

Első írásos említésének 700. évfordulóját ünnepelte Páskaháza 
2018. július 23. – Ma7.sk 

Istentisztelettel, kopjafaavatással és kultúrműsorral, illetve a faluból elszármazottak 

találkozójával ünnepelte első írásos említésének 700. évfordulóját Páskaháza község. 

„Gondoljunk azokra, akik a legrosszabb időben is itt maradtak, otthont teremtettek 

gyermekeiknek. Adjunk hálát dédapáinknak, akik templomot és iskolát építettek. 

Emlékezzünk meg a háborúban elesett fiatal katonákról, akik életüket adták a hazáért. 

Köszönjük meg szüleinknek, nagyszüleinknek, hogy lehetőséget adtak nekünk arra, ismerjük 

egymást, szomszédok lehessünk és szerethessük kis falunkat” – mondta hozzátéve, 700 

esztendő öröksége értékes hagyaték.  

 

Régészeti feltárások kezdődtek Füleken 
2018. július 24. – Ma7.sk 

Rendkívül sikeresen indult a váralja területén megkezdett megelőző ásatás. Már az első nap 

nem várt leletanyagot hozott. A „Határon és korokon átívelő kulturális örökség bemutatása a 

történelmi Nógrád területén“ elnevezésű Interreg pályázatnak köszönhetően a füleki váralja 

hamarosan megváltozik. Felújítják a várhoz vezető három utat, parkoló épül a turistabuszok 

és személyautók részére, a parkoló mellett nyilvános illemhelyeket alakítanak ki, valamint 

tereprendezésre, füvesítésre és bokrosításra kerül sor.  

 

Rejtett agitáció a kisebbségi iskolákkal szemben? 
2018. július 24. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Megnövelt óraszámban tanítaná az oktatási tárca a kisebbségek nyelvét az alapiskolákban. 

Mindezt az az oktatási program tenné lehetővé, amelynek értelmében a szlovák tannyelvű 

iskolákban a tanulók felvehetnék a nemzeti kisebbségek nyelvének tantárgyát is. Ennek 

érdekében az oktatási tárca idén növelte a programba bekapcsolódó iskolák normatív 

támogatását, s jelenleg azt várja, hány iskola sorolja be az oktatási programjába a jövő 

iskolaévtől kezdve valamelyik nemzeti kisebbség nyelvének oktatását. Amint arról az oktatási 

tárca államtitkára, Peter Krajňák kelet-szlovákiai körútja során tartott sajtótájékoztatóján 

Eperjesen tájékoztatott, a kisebbségi nyelvek oktatását támogató program már 2015-től 
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érvényes. Eddig azonban hiányzott az iskolákba való bevezetésére irányuló támogatás. Ez év 

január elsejével azonban négy százalékkal megnövelték azoknak az iskoláknak a normatív 

támogatását, melyek bekapcsolódnak a programba. 

 

Felvidéki mestertalálkozó Kárpát-medencei vendégekkel 
2018. július 26. – Ma7.sk 

Az „Érdekképviselet és szervezetépítés a Kárpát-medencében” című konferencia a megalakuló 

Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség fóruma és négy régió tapasztalatcseréje is egyben. A 

Gömöri Kézművesek Társulása, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia, valamint a 

megalakuló Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség konferenciára várja a szakma legaktívabb 

tagjait Rozsnyón. A július 27-ei szimpóziumnak a Gömöri Közművelődési Intézet ad otthont.  

 

Bugár bukását reméli a szlovák média Simon új pártjától 
2018. július 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Az MKP nem fogadta kitörő örömmel, a szlovák lapok hozzáállása viszont pozitív volt ahhoz, 

hogy a Most-Hídból a 2016-os kormányalakítás után távozó Simon Zsolt bejelentette, új 

pártot alapít. A hír megjelenése után sorra készülnek a beszélgetések és videóinterjúk 

Simonnal, hátha sikerül valami újat megtudni terveiről. Ami persze, nem olyan szokatlan, 

hiszen Simon hosszabb ideig a Most-Híd második legerősebb embere volt, korábban 

mezőgazdasági miniszter, a média számára tehát jól ismert. És persze ismeretes a Bugárral 

való szembenállása is, ami korántsem elhanyagolható tény, a média ugyanis – elsősorban a 

liberális, amelyiknek Bugár a Ficóval kötött frigye óta kiesett a mézes kosarából – egyfajta 

reménysugarat lát benne arra, hogy a Most-Híd és vele együtt annak elnöke is végleg padlóra 

kerüljön.  

 

Bugár Béla megkezdte aláírásgyűjtését 
2018. július 26. – bumm.sk, Új Szó 

Bugár, a Híd elnöke és a parlament alelnöke már gyűjti az aláírásokat az elnökválasztáson 

való indulásához – a polgárok és a képviselők aláírásait is össze akarja gyűjteni. Ahhoz, hogy 

egy jelölt indulhasson a köztársaságielnök-választáson, 15 000 aláírásra van szüksége a 

polgároktól vagy 15 képviselői aláírást kell felmutatnia. Az elnökválasztásra jövő év tavaszán 

kerül sor. „A pártelnök úr egyszerre fogja gyűjteni a polgárok és a képviselők aláírásait. A 

támogató aláírások gyűjtése már tart az ország régióiban, a Hídon kívül álló képviselőkkel 

azonban még nem folynak a tárgyalások” – közölte Debnár Klára, a Híd szóvivője. 

 

Felújítják a Szent Jakab-templomot 
2018. július 28. – Ma7.sk, bumm.sk 

Felújítják a csallóközcsütörtöki Szent Jakab-templomot. A felújítást a Kulturális 

Minisztérium támogatja összesen 30 ezer euróval. A felújítás több szakaszból áll. Ennek első 

szakasza még tavaly lezárult. Ebben az évben az orgonaszekrény felújítására kerül sor, a 

harmadik szakaszban pedig a festmények restaurálását tervezik. A javításokat a 

Nagyszombati Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal felügyelete alatt végzik. A felújítás második 
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szakaszára megpályázott összeg 25 935 euró volt, de erre a célra csak 10 000 euró támogatást 

hagytak jóvá. A restauráció harmadik szakaszára 41 705 euró támogatásért pályáztak, de 

ebből csak 20 000 eurót sikerült elnyerniük.  

 

Népi, hagyományos, magyar – Kézműves szövetség alakult 
2018. július 28. – Felvidék Ma 

Július 27-én Rozsnyón valósult meg az I. Országos Kézműves Konferencia a Gömöri 

Kézművesek Társulása, a Hagyományok Háza Hálózat-Szlovákia, valamint a Szlovákiai 

Magyar Kézműves Szövetség rendezésében. Utóbbi szervezet, melyet idén tavasszal jegyzett 

be a belügyminisztérium, ezen a napon tartotta alakuló közgyűlését. A szövetség közgyűlését 

köszöntötte Novotny Ilona, a Gömöri Művelődési Központ vezetője, majd Farkas József, a 

Hagyományok Háza felvidéki irodájának munkatársa üdvözölte a kezdeményezést. Farkas 

József elmondta: a Hagyományok Háza egyik célkitűzése a kézművesség felkarolása, ezért is 

nagyon fontos a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség létrehozása és az együttgondolkodás. 

 

Csáky Pál: látlelet Brüsszelből 
2018. július 29. – Ma7.sk 

A jövőre esedékes európai parlamenti választások kapcsán a jelenlegi képviselőket eddig elért 

eredményeikről kérdezte a TASR Hírügynökség. Alább Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja 

EP-képviselőjéről szóló összefoglalót olvashatják. Csáky Pál, az Európai Parlament (EP) 

Petíciós Bizottságának alelnöke hét küldetést vezetett az EU különböző tagállamaiba, az idén 

februárban pedig az EP plenáris ülése elfogadta az általa javasolt, az EU-ban élő történelmi 

kisebbségek jogainak védelméről szóló állásfoglalást. A TASR Hírügynökségnek foglalta össze 

Csáky Pál az EP-ben, az Európai Néppárt képviselőjeként eddig végzett tevékenységét.  

 

 

Pásztor megtekintette a Vajdasági RTV új székházának építkezési munkálatait 
2018. július 24. – Vajdaság MA 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke ma Miodrag Koprivicával, a Vajdasági RTV 

vezérigazgatójával és Klemm József vezérigazgató-helyettessel megtekintette a Vajdasági 

Rádió és Televízió új székházának építkezési munkálatait. A körséta alkalmával Pásztor az 

RTV vezetőivel a munkálatok üteméről, valamint a korszerű és megfelelően kialakított épület 

befejezésének tervezett határidejéről is beszélt. 

 

Elhunyt Szabó Lajos 
2018. július 24. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Életének 73. esztendejében váratlanul elhunyt a szabadkai és a vajdasági közélet egyik 

jelentős személyisége, Szabó Lajos. 1945. október 22-én született Magyarkanizsán. Alapító 

tagja volt a történelmi VMDK-nak és jelen volt a VMDP alakuló közgyűlésén is Szenttamáson. 
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Az elmúlt húsz évben aktívan tevékenykedő tagja volt a párt Választmányának, az elmúlt öt 

évben pedig az Intézőbizottságnak is. 

 

Új politikai szervezet alakult Új Vajdaság névvel 
2018. július 25. – Vajdaság MA 

Új politikai szervezet alakult Új Vajdaság néven, amelynek alapítói a többi között Dr. Zorana 

Šobot, Dr. Miroslav Ilić sebész és Branislav Majstorović ügyvéd, mindhárman újvidékiek, 

tudta meg a 021.rs. Az új politikai szervezet alapítóinak és a tagságának egy része a Saša 

Janković vezette Szabad Polgárok Mozgalmának voltak a tagjai. A szervezetet Nova V néven 

jegyezték be áprilisban, és a nyár végéig hivatalosan is bemutatják majd. 

 

Zentai diákok magyarországi jutalomkirándulásokon 
2018. július 27. – Vajdaság MA 

A Budavárral és Gödöllővel fenntartott testvérvárosi kapcsolatoknak köszönhetően 18 zentai 

diák utazhatott magyarországi táborokba. A júliusi kirándulásokról a gyerekek és 

kísérőtanáraik részletes élménybeszámolót tartottak pénteken a városházán. Zentának több 

testvértelepülése van, melyekkel összefogva számtalan közös pályázatot, programot 

szerveznek. 

 

Újvidék: Lezajlott a nyolcadik Gion Nándor Olvasási Tábor 
2018. július 28. – Vajdaság MA 

Az olvasni szerető általános iskolás tanulók gyűltek össze nyolcadik alkalommal az újvidéki 

Apáczai Csere János Fiúkollégiumban. Itt zajlott a Gion Nándor Irodalmi Tábor a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében. Azok a tanulók jutottak az öt napos ingyenes 

táborba, akik az elmúlt év novemberében megrendezett Gion Nándor Olvasási Versenyen a 

második, harmadik, negyedik vagy ötödik helyezést érték el. Az első helyezettek zánkai 

nyaralásra utazhatnak. 

 

Huszadszor tartottak emlékünnepet az aracsi Pusztatemplomnál 
2018. július 30. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A tordai Aracs Hagyományápoló Egyesület huszadszor szervezett emlékünnepséget az aracsi 

Pusztatemplomnál. Elsőként szentmisét szolgáltattak, amelyet Mellár József atya celebrált 

paptestvéreivel együtt, majd a szentmisét követően Orosz Attila református esperes hirdette 

az Igét. 

 

Megérkezett Kárpátaljára a magyar kormány által adományozott folyékony klór 
első szállítmány 
2018. július 24. – MTI, origo.hu, karpatalja.ma  

Megérkezett Kárpátaljára kedden a lakossági ivóvíz tisztításához szükséges cseppfolyós klór 

három tonnányi első szállítmánya, amelyet a magyar kormány sürgősségi humanitárius 
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segítségként juttatott az ukrajnai megyének Hennagyij Moszkal kormányzó kérésére. A 

kormányzó a múlt héten fordult a magyar kormányhoz az ungvári főkonzulátuson keresztül, 

hogy humanitárius segélyként adományozzon 15 tonna cseppfolyós klórt Kárpátaljának a 

lakossági ivóvízellátásban kialakult válsághelyzet megoldása érdekében, ami annak 

következtében állt elő, hogy Ukrajnában leállt a folyékony klórt előállító egyetlen vegyipari 

üzem. A klórhiány miatt országszerte sok millió, Kárpátalján több százezer ember ivóvízzel 

történő ellátása került veszélybe. 

 

Indul az első kárpátaljai magyar televízió 
2018. július 28. – Kárpátalja 

A KMKSZ májusban szerződést írt alá a 21 Uzshorod televíziós csatornával. A szerződés 

értelmében a csatorna műsoridejének felét vásárolta meg a kulturális szövetség, tehát a 24 

órás műsoridőből 12 órát a KMKSZ által létrehozandó új kárpátaljai magyar televízió fog 

szolgáltatni. Az említett csatornán már júliusban elkezdődtek a magyar nyelvű próbaadások. 

Az induló kárpátaljai magyar televízióval kapcsolatos részletekről Kulin Zoltánt, a televízió 

nemrég kinevezett vezérigazgatóját, a Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság 

korábbi vezérigazgató-helyettesét kérdeztük. 

 

Kárpátaljai gyermekotthonban jótékonykodtak az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! 
szereplői 
2018. július 26. – MTI, karpatalja.ma, Webrádió  

Kétnapos látogatásra utaztak az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! című sorozat szereplői július 

20-án egy kárpátaljai gyermekotthonba - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök 

reggeli műsorában. Stumpf Kata, az M2 Petőfi TV szerkesztő riportere a műsorban elmondta, 

nagy örömmel és izgalommal tettek eleget a magyar határhoz közeli, 60 leánynak otthont adó 

nagydobronyi otthon meghívásának, ahová a Petőfi TV-ben gyűjtött adományokat is 

eljuttatták, emellett az ott élő gyerekekkel együtt festették ki az egyik közösségi szobát. "Nagy 

élmény volt a gyerekekkel együtt festeni, sokat játszottunk, fociztunk együtt" - mondta.  

 

A hét végéig kifizetik az elmaradt nyugdíjakat Kárpátalján 
2018. július 26. – karpatalja.ma 

Folyamatosan fordulnak a megyei nyugdíjalaphoz azok az érintettek, akiknek késik a 

nyugdíjjárulékuk kifizetése. A helyzetről a nyugdíjalap vezetője, Anasztaszia Pentek adott 

tájékoztatást. – Július második felében valóban problémák adódtak a nyugdíjak kifizetésével. 

Nemcsak Kárpátalján, hanem az ország más megyéiben is hasonló gondok akadtak, melyeket 

technikai fennakadás idézett elő. Minden érintettől elnézést kérünk a késlekedésért – mondta 

a vezetőnő. 

 

Növekvő diáklétszám – de csökkenő továbbtanulási kedv 
2018. július 29. – Kárpátalja 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/07/28/indul-az-elso-karpataljai-magyar-televizio
http://webradio.hu/hirek/kultura/karpataljai-gyermekotthonban-jotekonykodtak-az-m2-petofi-tv-es-a-holnap-tali-szereploi
http://webradio.hu/hirek/kultura/karpataljai-gyermekotthonban-jotekonykodtak-az-m2-petofi-tv-es-a-holnap-tali-szereploi
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-het-vegeig-kifizetik-az-elmaradt-nyugdijakat-karpataljan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/29/novekvo-diakletszam-de-csokkeno-tovabbtanulasi-kedv
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Jól kiépült anyanyelvű oktatási hálózat és erős, gyarapodó értelmiségi réteg nélkül egyetlen 

nemzeti kisebbség sem képes fennmaradni. Ám napjaink Ukrajnájában oktatási 

rendszerünket az eszement ukrán nacionalizmus, míg értelmiségünk megmaradását a 

lehetetlen gazdasági helyzet miatti kivándorlás fenyegeti. Pedig mind az anyanyelvű oktatási 

intézményekre, mind a diplomások itthon maradására óriási szükségünk van, kiváltképp a 

sziget- és szórványmagyarság által lakott településeken, így a szláv nyelvtengerben magyar 

nyelvszigetet képező Visken is.  

 

Helyreállították Egán Ede emlékművét az ungvári magyar főkonzulátus 
munkatársai 
2018. július 27. – Kárpátalja 

Július 26-án Magyarország Ungvári Főkonzulátusának munkatársai az Ungvár melletti Egán 

Ede-emlékmű területének rendezése keretében a fekete-vörös színekre festett követ 

„Magyarország állami lobogójának színeire festették át” – jelentette a Zakarpattya Online. 

 

A Sátán fattya filmturné Kárpátalján 
2018. július 25. – Kárpátalja 

A budapesti, majd a beregszászi premiert követő amerikai bemutató után kárpátaljai turnéra 

indult Zsigmond Dezső filmrendező A Sátán fattya című nagyjátékfilmje. A Nagy Zoltán 

Mihály azonos című művéből készült film az 1944. novemberi kárpátaljai történésekkel 

kezdődik, és a tizenhat esztendős Tóth Eszter sorsán keresztül láttatja a málenykij robot, 

valamint a szovjet megszállás borzalmait. Ez az első kárpátaljai színészekkel készített film 

erről az időszakról. Az alkotás a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

szervezésében július 18-án Tégláson, 19-én Munkácson, 20-án Beregszászban, 21-én 

Nagyszőlősön, 22-én pedig Visken került bemutatásra. 

 

Zenei-Képzőművészeti Tábor Tiszapéterfalván 
2018. július 25. – Kárpátalja 

Már harmadik éve megszervezik a gyerekek körében a klasszikus zenét népszerűsítő 

Zenevarázslat tábort Tiszapéterfalván, az ottani református líceum területén. A Zenevarázslat 

program megálmodója Várnagy Andrea zongoraművésznő, aki amellett, hogy a világ számos 

pontján koncertezett, zenei munkássága egyik céljának tekinti, hogy a fiatalokhoz közel vigye 

a klasszikus zenét. Emellett kiemelten fontosnak tartja, hogy egyre nagyobb kedvet ébresszen 

a zongorát tanulókban a négykezes zongorázás iránt. 

 

„Zenei anyanyelvünk a második anyanyelvünk” 
2018. július 25. – Kárpátalja 

Július 23–27-e között immár nyolcadik alkalommal zajlik Nagybereg után először 

Beregszászban a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) által szervezett népzenei 

és néptánctábor, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/07/27/helyreallitottak-egan-ede-emlekmuvet-az-ungvari-magyar-fokonzulatus-munkatarsai
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/27/helyreallitottak-egan-ede-emlekmuvet-az-ungvari-magyar-fokonzulatus-munkatarsai
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/25/satan-fattya-filmturne-karpataljan
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/25/zenei-kepzomuveszeti-tabor-tiszapeterfalvan
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/24/zenei-anyanyelvunk-masodik-anyanyelvunk
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„A magyarságért, az együttélésért…” 
2018. július 25. – nepujsag.net 

A hétvégén ünnepelte Hodos Község megalapításnak 19. évfordulóját. Szombaton az 

ünnepségsorozat Pozsonec Mária mellszobrának leleplezésével kezdődött, majd a községi 

tanács ünnepi ülésével, a községi elismerések átadásával folytatódott. Vasárnap Kapornakon 

tűzoltóversenyt szerveztek. 

 

Az UNESCO védnöksége alatt a Mura bioszféra terület 
2018. július 27. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az UNESCO Ember és Bioszféra programjának Indonéziában megtartott éves konferenciáján 

a Mura menti területet bioszféra rezervátummá nyilvánították. Ez a negyedik bioszféra 

terület Szlovéniában, amely az UNESCO védnöksége alá került, egyben a világon az első, öt 

államot egybekötő bioszféra rezervátum része. 

 

Újabb testvértelepülési megállapodás született 
2018. július 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Ma délelőtt Pártosfalván testvértelepülési együttműködési megállapodást írt alá a Moravske 

Toplice Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség elnöke és Zalaszántó község 

polgármestere. A hivatalossá tett együttműködés a kultúra, a gazdaság, a mezőgazdaság, az 

oktatás és a sport, de nem utolsó sorban a baráti kapcsolatok területét öleli fel. 

 

Nyári nyelvtábor Őriszigeten 
2018. július 28. – volksgruppen.orf.at 

Még lehet jelentkezni a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nyár végi magyar 

nyelvtáborába. A hagyományos programot idén augusztus 27-31. között rendezik meg 

Őriszigeten. A foglalkozásokat naponta 8-12 óra között tartják. 

 

Savaria Karnevál 2018 
2018. július 29.  – volksgruppen.orf.at 

Több mint 400 program, 35 borászat, 21 sörfőzde, koncertek, színházi előadások várják a 19. 

Savaria Történelmi Karnevál látogatóit, mely idén augusztus 23-26. között kerül 

megrendezésre. Ezúttal is komoly érdeklődés mutatkozik, Bécsből és Burgenlandból is, 

hangzott el a hét közepén, az utolsó előtti nagy sajtótájékoztatón. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/5325-%E2%80%9Ea-magyars%C3%A1g%C3%A9rt,-az-egy%C3%BCtt%C3%A9l%C3%A9s%C3%A9rt%E2%80%A6%E2%80%9D.html
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174553604
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174553758
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2921659/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2927200/
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Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2018. július 26. – Echo Tv 

 

Kedden kezdődött a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor. A nemzeti összetartozás-

tudat 29. szabadegyetemét Szenvedélyünk Tusványos mottóval rendezik meg Tusnádfürdőn. 

A legfontosabb témák idén az EP-választás, a bevándorlás, Európa jövője és a magyarság 

jövőképe.  

 

Harminc évvel ezelőtt az árvaházból kikerült fiatalok titkos segítségével kezdődött a 

csíksomlyói Csibészek története. Gergely István alapítványa azóta a társadalom peremére 

szorult családok gyermekeinek is menedéket nyújt. Az alapítvány működése az utóbbi 

években Székelyföld határait is átlépte.  

 

Egy héten keresztül népzenétől, népdaltól és néptánctól volt hangos Ipolyszakállos település. 

A táborozók jelentős része a felvidéki ifjúsági- és tánccsoprotok valamelyikéből érkezett. 

Rajtuk kívül egész családok – magyarországi, csehországi és ausztráliai – is résztvevői voltak 

az eseménynek. 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság már ötödik éve küld ki fiatalokat a diaszpórában lévő 

magyar egyesületekhez. A fiatalok feladata, hogy segítsenek megtartani az anyaországtól sok 

esetben több ezer kilométerre élő honfitársaink identitását. Orosz Anna Linda Lisszabonban 

teljesített szolgálatot. 

  

Öt kontinens 

2018. július 28. – Duna World 

Válóczy István mérnök-dandártábornok volt, akit 1956-ban koholt vádak alapján 

életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, végül 1963-ban amnesztiával szabadult. Ma már az 

1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsának az elnöke, Magyarország Barátainak 

oszlopos tagja. 

 

Az alkalmazott tudományok az utóbbi időben hihetetlen fejlődésen mentek keresztül. Pungor 

András számos ilyen fejlesztésben vett és vesz részt. Jelenleg az Egyesült Államokban dolgozó 

https://www.echotv.hu/videok/2018/07/26/kitekinto/3777
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-07-28-i-adas/
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kutató egy úgynevezett kígyórobot kifejlesztésén munkálkodik, ami a sebészet területén 

kecsegtet nagy reményekkel. 

 

Új magyar házra gyűjtenek a Szilícium-völgyben. Az épületet már ki is nézték. A tervek 

szerint a református gyülekezetnek és a magyar szervezeteknek is otthont adna, illetve 

nagyobb konferenciákat is szerveznének az új központban. A tervek szerint ez az álom egy év 

múlva megvalósul.  

 

1957 óta működik az ezeréves Kastl-i bencés kolostorban magyar gimnázium. Az iskola a 

délnémet és a magyar oktatás között a híd szerepét tölti be. Ide járt Dezasse Miklós is, aki ma 

már Magyarország Barátainak tagjaként a magyar kultúrát és történelmet népszerűsíti 

Bajorországban.  

 

Ilosvay Gusztáv és felesége, Katalin, 1973-ban kalandvágyból költözött ki Ausztráliába. 

Magyarságukat nemcsak megőrizték, hanem komoly küldetésre is vállalkoztak. Magyar Rádió 

Mozaik Sydney néven magyar rádiót indítottak, amelynek célja nemcsak a magyar nyelv 

megőrzése, hanem az is, hogy bemutassa a diaszpórában élők hétköznapjait.  

 

Tavaly év elején költözött ki Ausztráliába és pár hónap múlva már a nemzeti válogatottat 

edzette Szedlák Krisztina. A többszörös magyar bajnok szinkronúszó hétévesen szeretett bele 

a sportágba, amikor a tévében meglátott egy versenyt. Ausztráliában egy magyar kislánnyal is 

foglalkozik.  

  

Térkép 

2018. július 28. – Duna World 

  

Népviseletbe öltöztek, énekeltek, táncoltak, a hagyományokra és a közösségre figyelve. A 

népdal és néptánc, a hit és a megmaradás ünnepe Csíkszeredában az Ezer Székely Leány 

Napja. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Ezer Székely Leány Napja Alapítvány és 

a Csíkszereda város által támogatott rendezvényt július első szombatján az elmúlt száz év 

eseményeire való emlékezés jegyében tartották. 

 

Egyházi, történelmi, kulturális tematikájú tárlatok várják a nagyváradi várba érkezőket ezen a 

nyáron. A középkori vár fejedelmi palotájában berendezett kiállításokon az első világháborús 

ereklyék mellett, a református és katolikus egyház történetét bemutató valamit fotótörténeti 

kiállítások is láthatóak. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-07-28-i-adas/
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A kárpátaljai Tiszacsoma határában, sőt részben a község házai alatt egy kiterjedt honfoglalás 

kori település, valamint a hozzá tartozó temető húzódik. Mindez már több mint 60 éve 

kiderült, de valahogy nem kapott nagy visszhangot annak ellenére, hogy az ásatások már rég 

befejeződtek. A helyiek persze nem feledkeztek meg őseik emlékéről. Parkot alakítottak ki a 

területen, amelyet ma is rendben tartanak. 

 

Kiváló zene, jókedv, szakmai párbeszédek és tehetséggondozás. Július 27-én kezdődött és 30-

án ér véget a 10. Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál. A rendezvény nemcsak a hazai 

előadókat hozza a csíki városba, de ápolja a különböző kultúrák közti kapcsolatot is. Számos 

hazai és külföldi előadó lépett már fel a Mikó-vár udvarán, de meglepetést még mindig tud 

nyújtani a rendezvény: ebben az évben a sztárvendég Richard Bona lesz, aki először zenél 

Erdélyben. 

 

Kultúra, természet, nyugalom és rengeteg gyönyörű virág – mindez megtalálható a 

Nagyvárad melletti Kisszántón, a nemrég kialakított látványkertben –, amelyet egy fiatal 

tájépítész pár álmodott meg nyugat-európai útjuk után. A gyönyörű kert egyúttal közösségi 

térként is szerepel terveikben, ahol kulturális és közösségépítő rendezvényeket is tarthatnak. 

 

Augusztus végéig látogatható Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeumban a Klasszikus 

mesterek nyomában – Aba- Novák Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik tárlata. Ez a 

kiállítás is jó példája a Csíki Székely Múzeum és a Budapesti Szépművészeti Múzeum közötti 

kiváló szakmai kapcsolatnak. A tárlaton magángyűjtemények értékes alkotásai is láthatók. 

Ezek a festmények így együtt még sosem voltak bemutatva. 

 

Egy fiatal délvidéki házaspár néhány éve úgy döntött, hogy a városból a családi tanyára 

költöznek, és az urbánus életet a természettel cserélik fel, egy családi vállalkozást létrehozva. 

Álmuk, hogy egyszer majd kizárólag falusi turizmussal, és a helyi termékek előállításával 

foglalkozzanak, amit ott lehet majd megvásárolni, ahol elkészül, vagyis a tanyájukon. Addig is 

a környék településeinek rendezvényein, fesztiváljain igyekeznek felhívni magukra a 

figyelmet. 

 

Felvidéki győzelem született a legrangosabb diák robotépítő verseny Tallini világbajnokságán. 

A kassai Talentum a világ több mint 35 ezer csapatának 280 ezer versenyzőjét maga mögé 

utasítva bizonyította tudását és tehetségét. A robotépítő verseny nagyon komplex tudást 

igényel: a programozói és konstruktőri készségek mellett a dizájn-tervezésben és a 

marketingben is top-on kell lenni. 
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Adásunk végén egy rendhagyó színházi eseményre hívom fel a figyelmüket. Kitárulkozás, 

hitvallás, lelkeket összekovácsoló érzelmi út! A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes Csíksomlyói Passió c. előadását augusztus 18-án, szombaton este élőben 

közvetítjük a Duna tv műsorán! Vidnyánszky Attila rendezésével és Zsuráfszky Zoltán 

koreográfiájával a nézők nem csak a kultikus csíksomlyói nyeregben találkozhatnak, hanem a 

képernyők előtt Önök is részesei lehetnek az év színházi eseményének. 

 

Határok nélkül 

2018. július 24. – Kossuth Rádió 

 

Két közleményt adott ki az SZNT Állandó Bizottsága 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának hétvégi sepsiszentgyörgyi ülése után két 

közleményt adott ki a szervezet. „A közösség védje meg a Statútumot!”című az autonómia 

törvénytervezetének parlamenti elutasításával kapcsolatos. Az SZNT másik, „A székelység a 

magyar nemzet része” c. közleménye üdvözli a Magyar Tudományos Akadémia nemrégiben 

közzétett álláspontját.  

 

Borboly Csaba: Hátrányos megkülönböztetés éri a magyar fiatalokat 

Romániában 

Hátrányos megkülönböztetés éri a magyar fiatalokat Romániában és különösen 

Székelyföldön, azáltal, ahogyan tanítják a román nyelvet - állítja Borboly Csaba, a Hargita 

Megyei Önkormányzat elnöke, aki emiatt az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz 

fordult.   

 

Újabb pedagógusokra van szüksége a moldvai magyar oktatásnak 

“Gyere te is a Kárpátok keleti oldalára, a moldvai magyarokhoz tanítani!” – így szól a felhívás 

a vállalkozó szellemű vagy éppen a csángómagyarok iránt elkötelezett pedagógusokhoz. Új 

tanévre készülve ugyanis újabb és újabb pedagógusokra van szüksége a moldvai magyar 

oktatásnak. Augusztus 2-ig várják a jelentkezőket, akik versenyvizsgával foglalhatják el 

helyüket egyre kényelmesebb körülmények között.  

 

Magyar nyelvű mezőgazdasági mérnökképzés a vajdasági Zentán 

A Szent István Egyetem budapesti kertészettudományi karának és a gödöllői agrártudományi 

kar jóvoltából több mint két évtizede folyik magyar nyelvű mezőgazdasági mérnökképzés a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-24_18-30-00&enddate=2018-07-24_19-10-00&ch=mr1
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vajdasági Zentán. A kihelyezett tagozat jelen helyzete iránt érdeklődött Lengyel László 

tagozatvezetőnél Ternovácz István. 

 

Nagyszalontán tartotta díjátadó ünnepségét a budapesti székhelyű Bocskai 

István Társaság 

Nagyszalontán tartotta díjátadó ünnepségét a budapesti székhelyű Bocskai István Társaság. A 

civil szervezet minden évben más-más, Bocskai életéhez, emlékéhez kötődő települést választ 

díja átadásának helyszínéül. Nagyszalonta városát 300 hajdú alapította, miután Bocskai 

István erdélyi fejedelem 1606-ban a köleséri hajdúknak adományozta a területet. Az 

elismerést kilencedik alkalommal adták át. Azok kapják, akik hivatásuk során sokat tettek a 

magyar nemzet egységéért.  

 

Holnap kezdődik a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

Műsorunk utolsó perceiben Tusnádfürdőre látogatunk, hiszen holnap kezdődik a 29. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, pontosabban ma este Maszkura és Tücsökraj 

valamint Rúzsa Magdi koncerttel indul, szerdán pedig már nagyüzem lesz a különböző 

tematikus sátrakban is. A táborozók folyamatosan érkeznek. Lehőcz László sátorverőket vagy 

a már álló sátor mellett pihenőket kérdezte arról, mit várnak az idei rendezvénytől. Utána 

Sándor Krisztinát, az EMNT elnökét halljuk. 

 

 


