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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Határon túli családszervezetek támogatására írnak ki pályázatot 
2018. július 30. – MTI, fidesz.hu, kormany.hu, Magyar Idők, Demokrata, Magyar Hírlap, 

Mandiner, Felvidék Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Kétszázmillió forintos keretösszeggel határon túli családszervezetek támogatására ír ki 

pályázatot ősszel a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága – jelentette be a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Egerben. Potápi Árpád János a külhoni magyar 

családok éve keretében szervezett egyhetes Kolompos tábor megnyitóján emlékeztetett: 2018 

Magyarországon a családok éve, amelynek határon túli programjai a külhoni családok éve 

részét képezik. Felidézte: a tematikus év apropóján már meghirdettek egy félmilliárd forint 

keretösszegű pályázatot családbarát tevékenységet folytató külhoni vállalkozások számára, 

amelynek eredményhirdetése és az elnyert források folyósítása hamarosan megtörténik. 

Ezt követi és egészíti ki ősszel a családszervezetek programjait és munkáját támogató 200 

millió forintos kiírás, az erre beérkező igényeket még ugyancsak idén elbírálják – közölte 

Potápi Árpád János. A Kolompos együttessel közösen szervezett, a nemzetpolitikai 

államtitkárság támogatásával hétfőtől szombatig tartó táborban 45 külhoni család vesz részt 

– tette hozzá. 

 

Ezt írják a román lapok Orbán Viktor tusványosi beszédéről 
2018. július 30. – MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma 

A romániai magyar média szerint a román sajtó támadásként értelmezte Orbán Viktor 

miniszterelnök tusnádfürdői beszédét, főként azt a részét, amelyben a magyar miniszterelnök 

azt kérte a románságtól: fogadják el, hogy a magyaroknak nincs mit ünnepelniük Erdély 

Romániával való egyesülése alkalmából. A Háromszék című sepsiszentgyörgyi napilap 

cikkírója szerint a román sajtó árgus szemekkel követte mindazt, ami Tusványoson zajlott, és 

alig várta, hogy valami olyan kijelentés hangozzék el, amire lecsapva újabb magyarellenes 

hisztériát kelthet.  "Mivel azonban a magyarországi politikai vezetők általában 

együttműködési készségüket és a két ország közös érdekeit hangsúlyozták, téma nélkül 

maradtak a szolgálatos megfigyelők, nem maradt hát más megoldás, mint félmondatokba 

kapaszkodva csúsztatni, ferdíteni. Így aztán jóformán kimaradt a tudósításokból Orbán 

Viktor ajánlata a kapcsolatok szorosabbá tételére" - olvasható a cikkben. A szerző szerint nem 

lett hír a román médiában abból sem, hogy a magyar miniszterelnök hangoztatta: 

Magyarországnak érdeke, hogy erős és stabil ország legyen Románia. 
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http://felvidek.ma/2018/07/ketszazmillio-forint-hataron-tuli-csaladszervezetek-tamogatasara/
http://felvidek.ma/2018/07/ketszazmillio-forint-hataron-tuli-csaladszervezetek-tamogatasara/
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99891-ezt-irjak-a-roman-lapok-orban-viktor-tusvanyosi-beszeder-l
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Palóc Világtalálkozót rendeznek a hétvégén Cserháthalápon 
2018. július 30. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, felvidek.ma, bumm.sk  

Palóc Világtalálkozót rendeznek péntektől a Nógrád megyei Cserháthalápon, a háromnapos 

program célja az összetartozás erősítése, a Palócföld hagyományainak, értékeinek bemutatása 

és életben tartása - közölte az MTI-vel a szervező Tar Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület 

titkára hétfőn. Berze Mariann elmondta: péntektől vasárnapig 36 kórus, 35 kortárs költő és 

író, 14 képző- és népművész, nyolc zenekar, öt hagyományőrző közösség és 13 táncegyüttes 

mutatkozik be az ötödik alkalommal megrendezett világtalálkozón. A tari székhelyű, 2009-

ben alakult Tar Lőrinc Baráti Kör Egyesület célja, hogy olyan közösséget hozzon létre, amely 

összetartásra buzdít, és erősíti az egymás iránt érzett felelősséget. Céljai közé tartozik a 

magyarság ősiségének kutatása, hagyományainak ápolása, megélése is. 

 

Átadták a Corona és Hargita vonatok bővítéséért gyűjtött székelyföldi 
aláírásokat 
2018. július 30. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A Brassó–Székelyföld–Budapest-vasútvonalon közlekedő Corona és Hargita nemzetközi 

intercity járatok bővítését szeretné elérni a Hargita, Kovászna és Maros megyei 

önkormányzat vezetője: ennek érdekében aláírásokat is gyűjtöttek, a támogató kézjegyeket 

pedig a 29. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborban adta át Borboly Csaba, a Hargita 

Megyei Tanács elnöke dr. Palkovics Lászlónak, Magyarország innovációs és technológiai 

miniszterének. A három megye vezetője hétfői közös közleményében hangsúlyozza: sokakat 

érint a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) kedvezőtlen intézkedése, amelynek következtében 

csökkentették az utazókocsik számát, megvonva a lehetőséget sok utazni vágyótól. A 

problémával lakossági bejelentésre kezdtek el foglalkozni a székelyföldi elöljárók. 

 

Ellógtak a csíkszeredai intézményvezetők a himnusznapi ünneplésről 
2018. július 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Írásbeli magyarázatot kért hétfőn Hargita megye prefektusa, Jean-Adrian Andrei azoktól a 

magyar  intézményvezetőktől, akik nem vettek részt vasárnap a román nemzeti himnusz 

csíkszeredai megünneplésén. „Elégedetlen vagyok, mert tegnap volt Románia nemzeti 

himnuszának napja, és az ünnepségen sokakat önök közül nem láttam ott. Már százszor 

elmondtam, hogy önök közül minden intézményvezető a román államot képviseli, és írásbeli 

magyarázatot kérek azoktól, akik nem voltak ott. Nekem megvan a jelenléti ívem, nem hozom 

nyilvánosságra, mert nincs értelme, de írásbeli magyarázatot kérek minden intézménytől, 

amely nem képviseltette magát a nemzeti himnusz ünnepén” - mondta a prefektusi kollégium 

havi ülésén Jean-Adrian Andrei. 

 

Magyar és román tűzoltókat is képeznek majd Bihar megyében 
2018. július 30. – maszol.ro 
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https://magyaridok.hu/kultura/paloc-vilagtalalkozot-rendeznek-a-hetvegen-cserhathalapon-3342464/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-corona-es-hargita-vonatok-boviteseert-gyujtott-szekelyfoldi-alairasokat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-corona-es-hargita-vonatok-boviteseert-gyujtott-szekelyfoldi-alairasokat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99902-ellogtak-a-csikszeredai-intezmenyvezet-k-a-himnusznapi-unneplesr-l
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/99910-magyar-es-roman-t-zoltokat-is-kepeznek-majd-bihar-megyeben
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A nagyváradi SARTISS Egyesület (Search and Rescue Team in Special Situuation) határon 

átívelő pályázata révén magyarországi és romániai hivatásos és önkéntes tűzoltókat képeznek 

majd a Bihar megyei Szentjánoson. A részletekről az egyesület elnöke, Hadrian Borcea, 

Ciprian Barna projektmenedzser és Sorin Caba ezredes, a Körösvidéki Készenléti 

Felügyelőség vezetője tájékoztatott. A bihari készenlétisek a ROHU projekt stratégiai társult 

partnerei, Magyarországról pedig a Hajdú-Bhar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 

partner. 

 
Kinek a feladata lenne a tusnádfürdői anyamedve megkeresése? 
2018. július 30. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Nemtetszését fejezte ki a Hargita megyei csendőr-főkapitányság vezetője, Dan Iamandi 

ezredes amiatt, hogy a környezetvédelmi minisztérium a Tusnádfürdő környékén látott 

medve megkeresését kérte az általa vezetett intézménytől. A csendőrparancsnok szerint az 

általa vezetett intézmény feladatköre nem terjed ki ilyen irányba. 

 
Nem kerülnek szigorított fegyházba a Bekéék  
2018. július 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

A bíróság helyt adott a fellebbezésnek, és mégsem helyezik át maximális biztonságú börtönbe 

a székelyföldi terrorvád miatt elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt - írja a Sláger Rádió. 

Eszerint az elítéltek hétfőn kapták meg a bíróság válaszát, hogy nem helyezik át szigorított 

fegyházba, hanem a második legszigorúbban őrzött börtöncsoportba, zárt rendszerű 

börtönnek minősített fegyházba kell letöltsék a büntetésüket, ilyen kategóriájú például a 

csíkszeredai fegyház, ahová a jelenlegi információk szerint kerül majd Beke és Szőcs.  

 

A székelyudvarhelyi Dénes család harmadik gyermeke növekszik majd az Orbán 
Viktor miniszterelnöktől kapott vándorbölcsőben 
2018. július 30. – szekelyhon.ro 

A gyarapodás öröme övezi a szombatfalvi Szent György Egyházközségben a Psallite vegyeskar 

karnagya, Simó Zsuzsa harmadik gyermekének érkezését. Gáspár és édesanyja még a 

kórházban vannak, így az édesapa, Dénes Attila, valamint az újszülött testvérei, Luca és Ábel 

vették át a templomban vasárnap az Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó 

által felajánlott vándorbölcsőt. 

 
Orbán: a kormány foglaljon hivatalosan állást Orbán Viktor nyilatkozataival 
kapcsolatban 
2018. július 30. – Bihari Napló, Krónika 

Elítéli a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Orbán Viktornak Románia centenáriumával 

kapcsolatban tett kijelentéseit, és felszólítja a kormányt, hogy foglaljon hivatalosan állást az 

ügyben – mondta hétfőn Ludovic Orban PNL-elnök. „A PNL elítéli Orbán Viktor 

miniszterelnök nyilatkozatait, amelyek sértik a románok érzelmeit egy olyan évben, amikor a 

nagy egyesülés centenáriumát ünnepeli” – közölte a pártlenök a politikai alakulat vezető 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/99911-kinek-a-feladata-lenne-a-tusnadfurd-i-anyamedve-megkeresese
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/99911-kinek-a-feladata-lenne-a-tusnadfurd-i-anyamedve-megkeresese
http://itthon.transindex.ro/?hir=52405
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyudvarhelyi-denes-csalad-harmadik-gyermeke-novekszik-majd-az-orban-viktor-miniszterelnoktol-kapott-vandorbolcsoben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyudvarhelyi-denes-csalad-harmadik-gyermeke-novekszik-majd-az-orban-viktor-miniszterelnoktol-kapott-vandorbolcsoben
http://www.erdon.ro/orban-a-kormany-foglaljon-hivatalosan-allast-orban-viktor-nyilatkozataival-kapcsolatban/3936553
http://www.erdon.ro/orban-a-kormany-foglaljon-hivatalosan-allast-orban-viktor-nyilatkozataival-kapcsolatban/3936553
http://www.erdon.ro/orban-a-kormany-foglaljon-hivatalosan-allast-orban-viktor-nyilatkozataival-kapcsolatban/3936553
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testületének hétfői ülése után. Ludovic Orban hozzátette: Magyarország miniszterelnökének 

„barátságtalan” kijelentései annál is inkább sértőek, hogy azok Románia területén hangzottak 

el. 

 

Johannis szerint sérti a helyi autonómia elvét az etnikai arányok 
megváltoztatásának tiltása 
2018. július 30. – MTI, Krónika 

A jogszabály kihirdetése helyett alkotmányossági óvást emelt Klaus Johannis államfő hétfőn 

ama törvénytervezet ellen, amely meggátolná, hogy a nemzeti kisebbségek arányát 

megváltoztató módon módosítsák a megyék, városok és községek közigazgatási határait. Az 

ország közigazgatási felosztását szabályozó 1968-as úgynevezett megyésítési törvény 

módosítását egyebek mellett azért kezdeményezték a kormányon lévő Szociáldemokrata Párt 

(PSD) és az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvényhozói, hogy egységesítsék, illetve 

kijavítsák a törvény mellékletében különböző írásmóddal szereplő, vagy a hivatalos 

névjegyzékben tévesen bevezetett településneveket. Az MTI emlékeztet, hogy a 

törvénymódosításba Cseke Attilának, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetőjének a javaslatára 

foglalták bele azt a – kisebbségvédelmi keretegyezményből – átvett rendelkezést, miszerint 

tilos (felosztással, összeolvasztással vagy más módon) úgy módosítani a közigazgatási 

egységek határait, hogy az a nemzeti kisebbségek számarányának módosítását célozza vagy 

eredményezze. Emiatt a rendelkezés miatt emelt alkotmányossági kifogást az államfő. 

 

Már a jubileumi Tusványosra készülnek 
2018. július 31. – Krónika 

Óriási tömegeket mozgatott meg a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor: az eső 

és az időnként őszies időjárás ellenére a nulladik naptól a vasárnapi táborzárásig mintegy 75 

ezer érdeklődő fordult meg a fesztiválon. A rengeteg résztvevő ellenére tavalyhoz képest 

jelentősen csökkent az orvosi ellátásra szorulók száma. Bár a Tusványos csak most ért véget, a 

szervezők már a következő diáktábor megszervezésén dolgoznak. 

 
Manipulálnak a közigazgatási kódex kapcsán 
2018. július 31. – Krónika 

Manipulációnak, a magyarellenes kártya kijátszásának tekinti a közigazgatási kódex kapcsán 

történő hangulatkeltést – mondta a Krónikának Cseke Attila, a szenátus RMDSZ-es 

frakcióvezetője. A politikust annak kapcsán kérdezték, hogy az anyanyelvhasználatot bővítő 

törvénykönyv ellen tiltakozott a Hargita, Kovászna és Maros megyei románok civil fóruma és 

a Nemzet Útja Egyesület pár száz szimpatizánsa vasárnap Bukarestben. A szervezők szerint a 

közigazgatási kódex elfogadásával gyakorlatilag a magyar nyelv második hivatalos nyelvvé 

válik Székelyföldön, de Románia más területein is, ahol számottevő a romániai magyarok 

száma. 
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https://kronika.ro/belfold/johannis-szerint-serti-a-helyi-autonomia-elvet-az-etnikai-aranyok-megvaltoztatasanak-tiltasa
https://kronika.ro/belfold/johannis-szerint-serti-a-helyi-autonomia-elvet-az-etnikai-aranyok-megvaltoztatasanak-tiltasa
https://kronika.ro/belfold/johannis-szerint-serti-a-helyi-autonomia-elvet-az-etnikai-aranyok-megvaltoztatasanak-tiltasa
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Az MSZP képviselői „nem mondtak semmit” Csíkszeredában 
2018. július 31. – Krónika 

Erdélybe látogattak az elmúlt hétvégén a Magyar Szocialista Párt (MSZP) képviselői: a hatfős 

delegáció két nap alatt öt helyszínen tárgyalt nemzetpolitikai törekvéseiről – számolt be 

internetes oldalán a magyarországi ellenzéki párt. Mint írják, néhány órára ellátogattak a 29. 

Tusványos helyszínére, majd többek között Csíkszeredában és Marosvásárhelyen találkoztak 

határon túli magyar szervezetek vezetőivel, hogy „elmondhassák nemzetpolitikai 

törekvéseiket”. A beszámolóhoz csatolt képekből kiderült: a küldöttség a csíkszeredai 

önkormányzatnál is járt, és találkozott Ráduly Róbert Kálmán polgármesterrel. Utóbbi 

szerint azonban az MSZP-s küldöttség nem mondott semmit, és tárgyalásokat sem folytatott, 

csakis „hallgatott”. 

 

Véget ért a farnadi bibliatábor 
2018. július 30. – Ma7.sk 

Istent dicsőítő énekektől, a Kovácspataki-hegyeket is megtáncoltató táncháztól és kamaszok 

kacajától volt hangos az elmúlt héten a Farnadi AcornCamps Angol Bibliatábor. Július utolsó 

teljes hetében szervezte meg a farnadi evangélikus egyház a magyarországi–angliai 

ACORNCAMPS alapítvánnyal karöltve azt a kétnyelvű bibliatábort, amely mögött már hét 

évnyi ifjúsági missziós munkálkodás áll. Idén már nem a farnadi környezetben, hanem a 

Kovácspataki-hegyek festői miliőjében találhatott ideiglenes otthonára a táborozó ifjúság.  

 

Nyári táborok a déli régióban 
2018. július 31. – Felvidék Ma 

A nyári hónapokban sokat hallunk, olvasunk különféle témájú táborok megvalósításáról, 

melyeket azok a vállalkozó szellemű felnőttek, pedagógusok, népművelők szerveznek, akik 

figyelnek az ily módon történő nevelésre, mely az iskolai tudáson túl többletet kíván adni a 

felnövekvő generáció számára. Nevezetesen gyakorlatiasságot, tapasztalatszerzést, a 

természet közelségét, az alkalmazkodókészség, az empátia és az önfegyelem fejlesztését, és 

még sok más hasznos tudnivalót. Így van ez a déli régió falvaiban is, ahol több helyen évente 

ismétlődő gyermek- és ifjúsági táborok várják mindazokat, akik vállalkoznak arra, hogy 

próbára tegyék ügyességüket, bátorságukat, és a szünidőben is ismereteket, tapasztalatokat és 

barátokat szerezzenek. 

 

Keddtől európai szónokvsenyt rendeznek Újvidéken 
2018. július 30. – Vajdaság MA 

Keddtől, július 31-től augusztus 4-ig, szombatig tart az újvidéki Üzleti Szakfőiskolán a 20. 

európai szónokverseny. A versenyen mintegy hétszáz egyetemista vesz részt Európa több 

mint harminc országából. A külföldi egyetemi hallgatók hét napot töltenek el Újvidéken, s 
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https://ma7.sk/tajaink/veget-ert-a-farnadi-bibliatabor
http://felvidek.ma/2018/07/nyari-taborok-a-deli-regioban/
http://felvidek.ma/2018/07/nyari-taborok-a-deli-regioban/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22639/Keddtol-europai-szonokvsenyt-rendeznek-Ujvideken.html
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szónoki képességeik megmutatása mellett megismerkednek a szerb gasztronómiával, 

történelemmel és kultúrával is. 

 

Elkezdődött a XIX. Abacus matematikatábor Beregszászban 
2018. július 30. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében 19. alkalommal kezdődött 

Abacus matematikatábor július 30-án Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán (II. RFKMF). Idén közel ötven diák vesz részt a táborban, akik Kárpátalja 

különböző pontjairól érkeztek. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a főiskola rektora köszöntötte a 

jelenlévőket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 30. – Kossuth Rádió 

 

Testvérek kenyere programra Nevetlenfaluban 

A hétvégén Kárpátalján a Magyarok kenyere mozgalom keretében Testvérek kenyere 

programra került sor Nevetlenfaluban. Kárpátaljai, erdélyi és magyarországi 

testvértelepülések közös búza összeöntést tartottak, amely szintén hozzájárul majd a 

magyarok kenyere elkészítéséhez. Idén augusztus negyedikén Kárpátalján lesz a Magyarok 

Kenyere program központi összmagyar búzaösszeöntő ünnepsége. Az eseményen minden 

magyarországi és határon túli terület egy-egy kis zsák búzával járul hozzá a nemzeti egységet 

jelképező közös kenyér elkészítéséhez, amely a nemzet határok feletti összetartozását és 

szolidaritását szimbolizálja.  

 

Még idén hungarikummá válhat a Vallásszabadság törvénye 

Még idén hungarikummá válhat a Vallásszabadság törvénye. A Hungarikum Bizottság elé 

terjesztik az 1568-as tordai országgyűlésen megszavazott vallásszabadság törvényét és Kőrösi 

Csoma Sándor életművét – döntött az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság. A Magyar 

Értéktárba való besorolás kiemeli a tordai országgyűlés határozatának kultúrtörténeti, 

vallástörténeti, világot formáló és példaértékű jelentőségét, valamint Kőrösi Csoma Sándor 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkezdodott-a-xix-abacus-matematikatabor-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elkezdodott-a-xix-abacus-matematikatabor-beregszaszban/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-30_18-30-00&enddate=2018-07-30_19-10-00&ch=mr1
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úttörő és kiemelkedő munkásságának fontosságát. A részletekről Hegedüs Csillát, az RMDSZ 

ügyvezető alelnökét kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Kétnapos kézműves ünnepnek Gömörben 

A magyar értékek megőrzése és ápolása volt a célja hétvégén megtatott kétnapos kézműves 

ünnepnek Gömörben. Amíg első nap a rozsnyói Népművelési Központban a Szlovákiai 

Magyar Kézműves Szövetség alakuló közgyűlése zajlott és bemutatkoztak felvidéki, vajdasági, 

erdélyi kézműves társulások, addig másnap Várhosszúréten kézműves vásár várta az 

érdeklődőket – mondhatnánk: elmélet után a gyakorlat következett.  

 

Három ország – egy nemzet mottóval terveztek 450 km-es váltófutást 

Pusztaszabolcs, Balony és Kisiratos között 

Három ország – egy nemzet mottóval terveztek 450 km-es váltófutást Pusztaszabolcs, Balony 

és Kisiratos között. A Fejér megyei, a felvidéki és a partiumi testvértelepülések 

együttműködésének megerősítéseként szervezett programban pusztaszabolcsi és balonyi 

amatőr futók vettek részt, illetve az utolsó szakaszon kisiratosiak is csatlakoztak a 

mezőnyhöz, amely szombat délután érkezett meg az Arad megyei településre. A sportolók 

fogadása volt a Kisiratosi Falunapok egyik fő attrakciója, a kulturális, hagyományőrző és 

szórakoztató programok mellett.  

Honismereti Kerékpár Túra 

A történelmi magyar haza megismerését szolgálja évtizedek óta a Honismereti Kerékpár 

Túra. Az idei, a 44. az Ipoly forrásától a folyó mentén halad egészen a torkolatig, Helembáig. 

Naponta 40-70 kilométert kerekezve mintegy 350 kilométert tesznek meg a túra résztvevői 

július 28. és augusztus 5-e között.  

 

Nagy István agrárminiszter kopjafát avatott Nyergestetőn 

A Nyerges-tető az 1848-49-es szabadságharc utolsó önvédelmi csatájának helyszíne, 

történelmi zarándokhellyé vált. Több mint 400 kopjafa őrzi a hősies helytállás emlékét, 

amikor Tuzson János székely katonái – ha rövid időre is – megállították az orosz cári és 

osztrák császári csapatokat. A Nagy István agrárminiszter által állíttatott kopjafa avatásán 

készült a Határok nélkül munkatársának összeállítása. 

 

 


