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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ukrajna ellenséget lát abban, akitől a segítséget kapja 
2018. augusztus 3. – MTI, origo.hu, Magyar Szó, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Idők, 

vs.hu, Origo.hu, ATV, propeller.hu, 24.hu 

Grezsa István majdnem három éven át dolgozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosként. Új kinevezésével csak a titulus változott, a hozzá 

tartozó terület nem, tevékenysége semmilyen módon nem irányul Ukrajna ellen, sőt munkája 

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna legnyugatibb megyéje és a szomszédos 

magyarországi régiók fejlődése összehangolt, világos célok mentén valósuljon meg – közölte a 

Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel. Arra reagáltak, hogy Vaszil Bodnar ukrán 

külügyminiszter-helyettes a Jevropejszka Pravda ukrán internetes kiadványnak pénteken azt 

mondta: Ukrajna kész megtagadni a belépést az országba a Kárpátalja fejlesztéséért felelős 

magyar miniszteri biztostól, ha Magyarország nem ad megfelelő magyarázatot arra, hogy 

miért hozta létre a tisztséget. 

 
Összeöntötték a Kárpát-medencei magyar gazdák által gyűjtött búzát 
Kárpátalján 
2018. augusztus 4. – MTI, origo.hu, Magyar Idők, Körkép, pannonrtv.com 

Ünnepélyesen összeöntötték a „Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem” program keretében a 

Kárpát-medencei magyar gazdák által gyűjtött búzát a Beregszász melletti Mezőgecsében. Az 

ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az Országgyűlés alelnöke (Fidesz) 

hangsúlyozta, hogy az idei összmagyar búzaösszeöntés helyszínéül azért választották 

Kárpátalját, mert jelenleg a kárpátaljai magyarok, s köztük a gazdák szenvednek leginkább 

szükséget. 

 
Száz Kárpát-medencei iskolavezetőt táboroztat a Rákóczi Szövetség 
2018. augusztus 3. – MTI, Magyar Idők, Erdély Ma, Felvidék Ma, pannonrtv.com 

A magyar identitás megőrzése érdekében mintegy száz Kárpát-medencei magyar középiskola 

vezetője számára rendez műhelytábort a Rákóczi Szövetség – közölte a szervezet elnöke az M1 

aktuális csatorna pénteki műsorában. Csáky Csongor elmondta, a tábort augusztus 6. és 10. 

között tartják a Bakonyban, ahová a Kárpát-medence számos településéről érkeznek 

pedagógusok, a többi között Máramarosszigetről, Munkácsról, Kaposvárról. 

A magyarság Kárpát-medencei megmaradásának kulcsát az emberi, illetve az intézményi 

kapcsolatok jelentik. Ezt kívánják elősegíteni az identitás hordozóit jelentő pedagógusok 

összefogásával – mondta Csáky Csongor. Az öt nap alatt pedagógiai, pszichológiai 

szakértőkkel, oktatáskutatókkal találkozhatnak az intézményvezetők, de előadást tart Benkő 
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Tibor honvédelmi miniszter és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

államtitkára is. 

 

Megkezdődött a Bukovinai folklórfesztivál Bonyhádon 
2018. augusztus 3. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, beol.hu, teol.hu, Erdely.ma, Vajdaság.ma  

A székely keresztelő szokásának bemutatásával megkezdődött pénteken a XXIX. Bukovinai 

Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál Bonyhádon. A megnyitón Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a Bukovinából elszármazott nemzetiségek 

ma már barátként tudnak találkozni. A politikus a Vörösmarty Mihály Művelődési 

Központban rendezett eseményen hozzátette: az 1997 óta megrendezett fesztivál arról szól, 

hogy az egykor soknemzetiségű Bukovinában élt népcsoportok megmutathatják 

hagyományaikat, a mai napig megőrzött népdal- és néptánckultúrájukat, viseleteiket, több 

helyszínen is ízelítőt adhatnak gasztronómiájukból. Felidézte: az 1990-es években a 

Bukovinából elszármazott lengyelek emlékeztek elsőként óhazájukra fesztiválokon, majd a 

székelyek Bonyhádon követték példájukat.  

 

Kiállításon mutatják be a határon túli magyar műemlékek restaurálását 
2018. augusztus 3. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, korkep.sk 

Interaktív résszel is várják a látogatókat a Rómer Flóris-terv részeként megújuló, határon túli 

magyar műemlékek restaurálását bemutató kiállításon – közölte az Ideje az építésnek című 

budapesti tárlat kurátora az M1 aktuális csatorna műsorában szombaton. Deák Ildikó azt 

mondta, az interaktív részen a többi között a régészettel, a falképfeltárással és a restaurálással 

ismerkedhetnek meg a látogatók játékos formában. A tárlat új koncepciót követ, amely a 

Rómer Flóris-terv eredményei mellett a műemlékvédelem folyamatát is megjeleníti – tette 

hozzá. 

 

Szerzett jogok forognak kockán – Még az utcák és terek anyanyelvű 
feliratozását is eltöröltetné a szász Klaus Johannis 
2018. augusztus 3. – Krónika 

Elítéli az RMDSZ Klaus Johannis államfőt amiatt, hogy többek között az anyanyelvhasználat 

korlátozása érdekében megtámadta a közigazgatási törvénykönyvet az alkotmánybíróságon. 

Szigeti Enikő szerint az alkotmánybírósághoz beterjesztendő beadványban, a nemzetközi 

jogrendre épülő szempontrendszerrel kell megvédeni a közigazgatási törvényt. A 

marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) ügyvezető igazgatója a Krónikának 

kifejtette, a szervezet levélben kéri fel az RMDSZ-t, hogy éljen ezzel az eszközzel. Felhívta a 

figyelmet, hogy az RMDSZ-nek nincs lehetősége a taláros testülethez fordulni, bemutatni a 

saját szempontjait, ám a kormánynak és a parlamentnek van. 
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Püspökszentelés Temesváron: Miguel Maury Buendía és Semjén Zsolt is részt 
vesz Pál József Csaba hétfői beiktatásán 
2018. augusztus 4. – Krónika 

A római katolikus egyház hazai vezetői mellett a magyar és a román kormány képviselői is 

tiszteletüket teszik Pál József Csaba püspökké szentelésén, amelyet hétfőn a temesvári Szent 

György-székesegyházban tartanak. Egyházi főméltóságok jelenlétében szentelik a temesvári 

római katolikus egyházmegye püspökévé hétfőn Pál József Csabát, az ünnepi eseményen 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is részt vesz. 

 
Sógor Csaba: a morális válság teszi az EU-t ennyire törékennyé 
2018. augusztus 5. – nyugatijelen.com 

„Európa több mint egyszerű pénzügyi vagy gazdasági kérdés. Ha az elmúlt három évre és a 

migrációs helyzetre gondolunk, láthatjuk, hogy az EU-t nem a gazdasági, hanem a morális 

válság teszi ennyire törékennyé” – mondta Sógor Csaba Borszéken, ahol Európa múltjáról, 

jelenlegi kihívásairól és jövőjéről beszélt. Öt európai ország részvételével szervezték meg a 

testvértelepülések találkozóját Borszéken, az augusztus 1–6. között zajló Borszéki Napok 

részeként. Augusztus 5-én, szombaton az épülő kezelőközpontban szervezett eseményen 

Sógor Csaba az EU-val kapcsolatos kérdésekről tartott előadást. 

 
Elhelyezték az Összetartozás templomának alapkövét 
2018. augusztus 5. – szekelyhon.ro,  Krónika 

Bözödújfalu élni akar, és élni fog – hangsúlyozták szombaton az Összetartozás templomának 

alapkőletételén résztvevő szónokok, kiemelve, hogy a helyiek példát mutattak, hiszen annak 

ellenére, hogy ma már nem divat templomot építeni, és még kevésbé egy lerombolt 

templomot újjáépíteni, ők összefogtak, és meg akarják mutatni, hogy fontos megőrizni az 

épített és szellemi örökségünket. A szombati megemlékezésen a Bözödújfalu határánál álló 

Siratófalnál összegyűlt kitelepítettek és azok hozzátartozói újra felidézzék a falut, amely ma 

már fizikai valóságában nem létezik, csupán az emlékezetben és a szívekben él tovább. 

 

A Liget mellett új helyszíneken a Vásárhelyi Forgatag 
2018. augusztus 5. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón számolt be a hétvégén Vass Levente és Magyary Előd arról, hogy aláírtak 

egy protokollumot a polgármesterrel a Vásárhelyi Forgatag újabb helyszíneivel kapcsolatban. 

„Két évvel ezelőtt sikerült egyezségre jutni a városvezetéssel, és megkaptuk a Ligetet” – 

mondta az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke. Idén a Liget mellett a vár, a 

Vársétány, a Főtér és a Víkendtelep is helyet ad a Forgatag rendezvényeinek, anélkül, hogy 

bármilyen elvárást támasztott volna annak tartalmával kapcsolatban a Dorin Florea 

polgármester. Vass Levente úgy fogalmazott, „fontos, hogy minden helyet, amit igényeltünk, 

és ami megilleti a marosvásárhelyieket, használhatunk”, majd hozzátette azt is, hogy kis lépés 

ez, de jelentős üzenete van. Érvényt szereztünk a magyarság egyik jogának, de nem vagyunk 

elszállva – hangsúlyozta Vass. Ugyanakkor arról is beszámolt a városi szervezet elnöke, hogy 
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a Forgatagot az idén is 150 ezer lejjel támogatja a városháza, legalábbis ez az ígéret is szerepel 

a Dorin Floreával kötött egyezségben.  

 

Akarjuk-e a kétnyelvűséget? Egy felmérés tanulságai 
2018. augusztus 4. – Ma7.sk 

A felvidéki magyarság identitásának megtartása, az asszimiláció lassítása és megfordítása 

bonyolult és nehéz dolog. Ennek egyik hatékony eszköze mindenképpen a hivatalos 

kétnyelvűség megvalósulása (értsd: a magyar nyelv egyenrangú használata) lenne mind a 

közéletben, mind a társadalmi életben. Nemcsak a sokat emlegetett névtáblák és feliratok 

szintjén, amelyek vizuális megjelenésükkel nagymértékben tudnak hatni az emberek 

tudatára, de a mindennapok gyakorlatában is egyre bátrabban fel kellene vállalnunk 

anyanyelvünk használatát. A kisebbségi nyelvhasználati törvény ugyanakkor sok lehetőséget 

nyújt a kisebbségi nyelv használatára, és sok esetben rajtunk múlik, élünk-e a törvény 

nyújtotta lehetőséggel. Felvállaljuk-e a másságunkat ebben az országban, vagy 

meghunyászkodunk, és elfogadjuk a nacionalista propaganda (na Slovensku po slovensky) 

hol elhalkuló, hol felerősödő ricsaját.  

 

Pozsonyiak közösségi nyaralása 
2018. augusztus 4. – Felvidék Ma 

Közel kilencvenen táboroztak együtt hat napon át a festői Kovácspatakon a pozsonyi magyar 

katolikus közösség által meghirdetett közösségi nyaralás és gyerektábor alkalmával július 16-

tól 21-ig. Az immár hagyományosnak számító nyári gyermektábort, melyet minden 

alkalommal a pozsonyi közösség fiataljai vezetnek, idén a felnőttek, az idősebb korosztály 

nyaralásával kapcsolták össze. A két altábornak számos közös programja is volt a hét 

folyamán, mint például a napi szentmisék, az esti tábortüzek, a táborban begyakorolt rövid 

színdarabok, a csütörtök esti táncház és egyéb szórakoztató programok. 

 
Gombaszög: Fesztivál a vidéki turizmus szolgálatában 
2018. augusztus 5. – Ma7.sk 

Orosz Örsöt, a Gombaszögi Nyári Tábor fő szervezőjét kérdeztük a kilencvenedik évébe lépett 

tábor idei tapasztalatairól. A beszélgetésben kiemelt szerepet kapott Orosz szakterülete, a 

vidéki turizmus, amely véleménye szerint kitörési pontot kínál a gazdaságilag hátrányos 

helyzetű gömöri régiónak. A fő szervező válaszolt a sajtóban megjelent kritikákra is, 

hangsúlyozva, hogy a tábor a felvidéki fiatalok legfontosabb találkozóhelyévé nőtte ki magát. 

 
Őseink nyomában – történelmi napközis tábor Zselízen 
2018. augusztus 5. – Ma7.sk 

Augusztus 3-án ért véget az a – zselízi alapiskolában tartott – napközis tábor, amelynek 

keretén belül 23 gyermek töltötte közösen a napjait a Mátyás király-emlékév jegyében. 

Történt mindez a Via Nova ICS lévai járási elnökének, Kovács Gubík Rékának a 
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kezdeményezésére, aki az ipolysági központú Fiatalok a Garam és Ipoly Mentéért polgári 

társulással karöltve szervezte meg az „Őseink nyomában” elnevezésű ötnapos gyermektábort. 

A Lévai járásban nem igazán valósítanak meg olyan identitáserősítő tábort, amely játékos 

formában a magyar történelem jeles eseményeit domborítja ki az alsó tagozatos korosztály 

számára. Ezért is jött az ötlet, hogy egy ilyen jellegű történelemtábort lehetne meghirdetni az 

adott emlékév témájára építve – árulta el Kovács Gubík Réka. 

 

Megkezdődött a Prosperitati Alapítvány képzéssorozata Magyarkanizsán 
2018. augusztus 4. – Pannon RTV 

A képzésre jogosult kezdő és induló vállalkozók négy héten át szombatonként vesznek részt az 

előadásokon a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény épületében. A szülőföldön maradás 

és boldogulás, a foglalkoztatottság növelése az elsődleges célja a képzésnek. A résztvevők 

négy héten át szombatonként előadásokon vesznek részt, ahol elsajátítsák azokat az 

ismereteket, ami egy sikeres vállalkozás elindításához szükséges. 

 
Vasárnap kenyérszentelő ünnepség volt Keviben 
2018. augusztus 6. – Vajdaság MA 

Kevi, a majdnem hatszáz lelket számláló kistelepülés számára az év legfontosabb eseményei 

között az augusztusi Kenyérszentelő a legnagyobb ünnep, amikor a helybeliek és a 

környékbeli érdeklődők együtt örülnek a betakarított termésnek. 

 
 

Kárpátaljai politikus: fosszák meg ukrán állampolgárságuktól a kettős 
állampolgárságú tisztségviselőket 
2018. augusztus 3. – MTI, Kárpátinfo, karpatalja.ma, Webrádió  

A magyar-ukrán állampolgársággal rendelkező tisztségviselők elbocsátására és ukrán 

állampolgárságuktól történő megfosztására szólította fel Petro Porosenko ukrán elnököt 

Viktor Baloga ukrán parlamenti képviselő, kárpátaljai oligarcha pénteki nyilatkozatában. A 

mukachevo.net munkácsi hírportálon közzétett nyilatkozat szerint a kettős állampolgárságú 

politikusok és állami funkcionáriusok potenciális árulók, ezért nem tudható, hogyan 

viselkednek majd kritikus helyzetben - Ukrajna vagy a másik állam érdekeit védik-e majd. 

"Kárpátalján tisztségviselők és különböző szintű önkormányzati képviselők tucatjai 

rendelkeznek magyar állampolgársággal, miközben Magyarország agresszív politikát folytat 

ellenünk" - állította Baloga, aki korábban magas állami tisztségeket töltött be. 

 

Nincs meg a politikai akarat Kijevben a kárpátaljai magyar oktatási rendszer 
jövőjének rendezésére 
2018. augusztus 3. – Kárpátalja 
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https://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/200007644-baloga-fosszak-meg-ukran-allampolgarsaguktol-kettos-allampolgarsagu-tisztsegviseloket
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/03/nincs-meg-politikai-akarat-kijevben-karpataljai-magyar-oktatasi-rendszer-jovojenek
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/03/nincs-meg-politikai-akarat-kijevben-karpataljai-magyar-oktatasi-rendszer-jovojenek
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Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter szerint a magyarság a hibás abban, hogy nem 

sikerült megállapodásra jutni az államnyelv tanításáról a nemzetiségek nyelvén oktató 

iskolákban. A Glavkom internetes kiadványnak adott interjújában a külső független értékelés 

(ZNO) eredményeinek előzetes értékeléséről szólva a tárcavezető ismét előhozakodott 

kedvenc témájával, amennyiben megemlítette, hogy a Beregszászi járás magyar tannyelvű 

iskoláiban a végzősök 70%-a nem tudta teljesíteni az ukrán nyelv és irodalom tesztet. 

 

 

Kárpátaljai középiskolások nyaralnak az MNB támogatásával 
2018. augusztus 3. – karpatalja.ma 

Balatonföldváron pénzügyi és gazdasági ismeretetekkel gazdagodnak – a Magyar Nemzeti 

Bank támogatásával – az ott nyaraló kárpátaljai középiskolások – tájékoztatta a hirado.hu-t 

az MNB.Immár harmadik éve táboroznak kárpátaljai diákok az MNB, illetve a Pénziránytű 

Alapítvány támogatásával az Összefogás a Jövőért Alapítvány szervezésében – mondta a 

hiradó.hu-nak Szabó Richárd atya, a tábor programkoordinátora. 

 

Októberben készül el a Kézművességek Háza Dobronakon 
2018. augusztus 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap este tartotta 18. soros ülését a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa. Napirenden a közösség idei évi költségvetésének módosítása, valamint a 

féléves ügyvitel áttekintése szerepelt. Döntéseket hoztak az őszi helyhatósági választások 

lebonyolításáról és egyéb aktuális kérdésről. 

 

Magyar búcsú Középpulyán 
2018. augusztus 5. – volksgruppen.orf.at 

Magyar búcsút rendezett ma, vasárnap a középpulyai egyházközség a Középburgenlandi 

Magyar Kultúregyesület támogatásával. A nagyhagyományú Háromtáncot sajnos elmosta egy 

heves zápor, de a kultúregyesület magyar néptánccsoportja még röviden be tudta mutatni 

programját. A kert helyett a parókia termeiben folytatódott az ünnepség. 

 

Magyar napot rendeztek a macedóniai Kruševóban 
2018. augusztus 6. – Pannon RTV 

Az ünnepségre a Kruševó Köztársaság tíz napja nevű macedón nemzeti ünnep keretén belül 

került sor. Diáktábort is rendeztek abban az üdülőben, ahol az 1956-os forradalomban 

résztvevők tartózkodtak. A magyar vonatkozású programokat a Macedóniai Magyarok 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/karpataljai-kozepiskolasok-nyaralnak-az-mnb-tamogatasaval/
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174554822
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2928511/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-napot-rendeztek-macedoniai-krusevoban
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Teleház Szervezete, Magyarország ottani nagykövetsége, a Magyar Nemzeti Tanács és 

Szigetszentmiklós Polgármesteri Hivatala szervezték meg. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Kárpát Expressz 

2018. augusztus 5. – M1 

 

EMI-tábor Gyergyószentmiklóson 

A magyar kultúra értékeinek megőrzése, a fiatalok magyarságtudatának erősítése, 

hagyományainak ápolása volt az elsődleges és legfontosabb célkitűzése a gyergyószentmiklósi 

EMI-táborban, de helyet kaptak közéleti és aktuálpolitikai előadások is.   

 

Dobronak közösségi élete 

Eldugott kis település a muravidéki Lendvától néhány kilométerre fekvő Dobronak. A falu 

vendégszerető lakói egykor mezőgazdaságból éltek, de sok magyar élt hagyományos 

kézműves szakmákból is. Ennek hagyományát őrzi a György-ház. 

 

Felvidéki Bény – népviseleti fesztivál 

Az Esztergomtól mintegy 20 kilométerre északra, a Garam jobb partján fekvő Bény ősi 

település. Már a római és avar korban is lakott volt. A településen rendezett népviseleti 

fesztiválra látogatott a Kárpát Expressz stábja. 

 

Kárpátalja – Árpád-vonal 

Egy zseniálisan megtervezett, áttörhetetlen magyar védelmi rendszer a Kárpátokban, mely 

hetekig feltartotta a megállíthatatlannak vélt szovjet hadsereget a 2. világháborúban. Ez a 

magyar királyi honvédség védelmi rendszere, az Árpád-vonal. Az Árpád-vonal bunkerei ma 

már turistalátványosságnak számítanak Kárpátalján, ide látogatta ma anyaországi turisták.  

 

Öt kontinens 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-08-05-i-adas-6/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-08-04-i-adas/
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2018. augusztus 4. – Duna World 

A Jackovics házaspár úgy döntött: magyarul élnek még akkor is, ha nem Magyarországon 

élnek. A San Franciscoban élő házaspár olyan szellemben nevelte gyermekeit, amelynek 

köszönhetően a család négy generáció óta ápolja magyarságát. A módszer olyannyira bevált, 

hogy az unokák akcentus nélkül beszélnek magyarul. 

Bármerre is járunk a nagyvilágban, ha magyar szót hallunk az mindig örömteli. Különösen 

Dél-Floridában, hiszen az ott hallott magyar szavak gyakran olyan gyerekektől hangzanak el, 

akiknek már szüleik is Amerikában születtek, mégis fontosnak tartották a magyar nyelv 

megőrzését. Ebben 10 esztendeje már a Dél – Floridai Magyar Gyermek Club is nagy szerepet 

vállal. 

Az Akronban élő Jálics házaspár mindig is fontosnak tartotta az elesettek segítését. Fiatal 

házasokként József és Julie egy évig önkénteskedtek Böjte Csaba Alapítványánál, később 

pedig gyermekeikkel térek vissza a dévai gyermekotthonba. Az óhazától távol is ápolják 

gyökereiket és gyermekeiket is erre nevelik. 

Jókai Mór regényíró leszármazottja ma Budapesten él és dolgozik. Jókai Károly, bár 

Chicagoban született, évtizedeket élt Amerikában, mégis fontosnak tartotta, hogy hazajöjjön 

és jól tanuló, tehetséges, ám szerény anyagi körülmények köz tél gyerekeket segítsen. 

Molnár Attila, a ma már orvosként praktizáló fiatalember gyerekkorában hagyta hátra az 

anyaországot. Svájcban nőtt fel, majd húszezer kilométert utazott, hogy rátaláljon egy magyar 

lányra, a feleségére. A család most a világ másik felén él, Ausztráliában, de gyökerei, 

anyanyelve máig meghatározó része életének. 

 

Térkép 

2018. augusztus 4. – Duna World 

 „A Térkép adása most szombaton rendhagyó módon különkiadással jelentkezik. Nézőink 

közül sokan megszokhatták már, hogy évről-évre nyaranta ellátogatunk Székelyföldre, 

Tusnádfürdőre, megmutatjuk a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programjait, 

hangulatát, és még sokminden mást is! Szó lesz egy csíkszeredai családi vállalkozásról, a 

külhoni családok éve kapcsán, aztán ellátogatunk a méltán híres Parajdi sóbányába, majd 

Mátyás király nyomába eredünk, végül Tusnádfürdő óvodájába és Csaba testvér a városban 

működő gyermekotthonába is elkalauzoljuk a nézőket.” 

 

Kezdetben volt Bálványos, amiből aztán Tusványos lett. Hosszú utat tett meg Erdély egyik 

legrangosabb, hetedhét határra szóló rendezvénye. A már szinte emberöltőnyi időt körülölelő 

történetekből mára történelem lett. A 90es évek elején, Bálványoson tartott szabadegyetem 

1997ben diáktáborral bővült, és a szomszéd településre, Tusnádfürdőre költözött. A régi és az 

új helyszín neveinek összevonásával egyszerűen csak Tusványosként becézett fórum ma már 

márkanév. Sokak szerint ennek a rendezvénynek is köszönhető, hogy az elmúlt majd három 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-08-04-i-adas/
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évtized alatt Erdély egyre inkább divatba jött. Az idei tábor mottója Szenvedélyünk 

Tusványos!, hiszen ennyi év után a rendezvény több százezer embernek vált szenvedélyévé. 

 

Tusnádfürdőre tartva, szinte kikerülhetetlen a sóvidéki kisváros, Parajd, amely sóbányája 

által vált rendkívül népszerű üdülőhellyé. Kalandpark és játszótér, kápolna, étterem és 

múzeumi kiállítás is helyet kapott a 120 méterrel a föld felszíne alatt kialakított, hatalmas 

üregben. Ami azonban itt még hangsúlyosabb, az a gyógyhatás: a száraz, sós levegő 

bizonyítottan jót tesz a légúti panaszokra.  

 

Akárcsak a lángos és a kürtőskalács, Tusványos is, a maga majd három évtizedes múltjával, 

ma már igazi klasszikusnak számít. Tetőtől talpig, ízig-vérig magyar. Azért is válhatott 

székelyföldi márkanévvé, mert a politikai és a társadalmi kérdések mellett számos más 

szakterületre is bepillantást nyújt. A Bethlen Gábor sátor előadásai például a családok évének 

programsorozatáról és a kezdeményezés feladatáról tájékoztatta a résztvevőket. 

 

Utazóházaik – mint mondják – jóval többet nyújtanak egy lakókocsinál, hiszen mindig újabb 

és újabb praktikus elemmel gazdagítják. Leginkább Nyugat-Európából érkeznek a vásárlóik. 

Tapasztalataik szerint- mi itt a Kárpát-medencében egyelőre a nagyobb házakat részesítjük 

előnyben, de akadnak már kalandvágyó fiatalok, illetve nyugdíjasok is, akik szívesen indulnak 

útnak az apró, környezetbarát mobil faházzal. 

 

Tusnádfürdő főutcáján sétálva, a központban egyszer csak a város óvodájába botlottunk, ahol 

egy nagyszerű eseménynek lehettünk tanúi. A Szivárvány óvoda udvarán az Ovi-Sport 

Közhasznú alapítvány munkatársai éppen egy kültéri sportpályát adtak át. 

 

Böjte Csaba áldozatos munkájáról, az erdélyi gyermekotthonok szervezéséről sokat 

hallhatunk. A Tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi központ is az ő égisze alatt 

működik, mely stábunknak is igen kedves hely. Ide minden évben visszatérünk, ha csak egy 

pár szóra, ölelésre, puszira. A gyerekek szeretetre, érintésre való vágya itt kézzel fogható. 

Megható és feledhetetlen pillanatokat élünk itt meg minden alkalommal.  

 

Erdélyben ma már a legkisebbek is ismerik a településükhöz, múltjukhoz kötődő mondákat, 

és ebben nagy szerepe van a Székelyföldi Legendárium rajzfilmjeinek is. Számos történelmi 

eseményhez és földrajzi helyszínhez kötődő történet mellett tavaly bemutatásra került Szent 

László legendáriuma, idén pedig, a tematikus évhez kapcsolódva, a Mátyás királyhoz kötődő 

legendákat gyűjtik össze.  

 


