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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér: a globalizmustól nemzeti szuverenista irányba fog eltolódni az európai 
politika súlypontja 
2018. július 4. – MTI, Híradó.hu, Magyar Idők, Origo, Magyar Denokrata, Mandiner.hu, 

Ma7.sk, Felvidék Ma 

A jövő évi európai parlamenti (EP-) választások után az európai politika súlypontja globalista 

irányból nemzeti szuverenista irányba fog tolódni - jelentette ki Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke szerdán a felvidéki Ógyalla közelében rendezett Martosi 

szabadegyetemen tartott fórumán. Az EP-választásokat Kövér László úgy jellemezte, hogy "az 

igazság pillanata lesz". Mint mondta, azért, mert most először lesz a választás tétje az, hogy 

merre haladjon Európa: egy idegen civilizációkban feloldódó kontinens legyen, vagy sikerül 

megfordítani ezt a folyamatot. A szabadegyetem első kiemelt fórumának résztvevői - Kövér 

László, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Menyhárt József, a felvidéki 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke - az elmúlt egy évet értékelték, illetve a jövőbeli 

kilátásokat mérlegelték Európa, a Kárpát-medence és a felvidéki magyarság szempontjából. 

 

A magyar nemzetpolitika elmúlt éveiről és jövőjéről beszélt a nemzetpolitikai 
államtitkár a Vajdaságban 
2018. július 04. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, lokal.hu, Propeller.hu, Teol.hu 

Az utóbbi nyolc év nemzetpolitikáját kívánja folytatni a magyar kormány a következő négy 

évben is, és már a 2018-2022-es időszakra is megvannak a célok, amelyek között kiemelt 

szerep jut a magyar identitás megőrzésének, a családok támogatásának, valamint a 

nemzetrészek további gazdasági támogatásának – hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Kishegyesen, a XVI. Vajdasági Szabadegyetem 

megnyitóján elhangzott beszédében. Az államtitkár felelevenítette az utóbbi nyolc év 

nemzetpolitikai lépéseit, kiemelte, hogy megteremtették azt a keretrendszert, amelyben a 

magyar kormány a határon túli szervezetek támogatásával tud segíteni a nemzetrészeken. 

 

Öt év letöltendőt kapott Beke István és Szőcs Zoltán a székelyföldi terrorperben 
2018. július 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistáit a 

bukaresti legfelsőbb bíróság. Beke István közösségi oldalán posztolt bejegyzésében számolt be 

az ítéletről, majd mindezt a Krónikának is megerősítette. Ugyancsak öt év letöltendőt kapott 

Szőcs Zoltán is.  
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/04/megkezdodott-a-hatodik-martosi-szabadegyetem/#jp-carousel-4821334
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/04/megkezdodott-a-hatodik-martosi-szabadegyetem/#jp-carousel-4821334
https://www.lokal.hu/2018-07-a-magyar-nemzetpolitika-elmult-eveirol-es-jovojerol-beszelt-a-nemzetpolitikai-allamtitkar/
https://www.lokal.hu/2018-07-a-magyar-nemzetpolitika-elmult-eveirol-es-jovojerol-beszelt-a-nemzetpolitikai-allamtitkar/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ot-ev-letoltendot-kapott-beke-istvan-a-szekelyfoldi-terrorperben
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Elutasította a bíróság a katolikus egyház keresetét a Batthyáneum 
visszaszolgáltatása ügyében 
2018. július 4. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Elutasította szerdán a Gyulafehérvári Táblabíróság első fokon a gyulafehérvári római 

katolikus érsekség keresetét a Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében. A 

táblabíróságnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bíróság ítéletében elutasította a 

Jakubinyi György érsek által képviselt gyulafehérvári főegyházmegye keresetét, amelyet az 

egyház azt követően terjesztett be, hogy a román kormány egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásáért felelős restitúciós bizottsága elutasította a katolikusok 

visszaszolgáltatási kérelmét. A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű ingatlan és 

gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszaigényeltek a román államtól. Az ítélet 

ellen 15 napon belül lehet fellebbezni, az ügy várhatóan a legfelsőbb bíróságon folytatódik. 

 

Több mint duplájára nőnek a Vajdaságba érkező magyarországi támogatások 
2018. július 4. – Vajdaság.MA 

Összesen 43 milliárd forint áll majd vissza nem térítendő támogatás formájában 

rendelkezésre az anyaországtól az előttünk álló négy évben, ez több mint duplája a két és fél 

évvel ezelőtti magyar kormánydöntés értelmében a vajdasági fejlesztésekre megítélt 

összegnek. Ez jelzi, hogy nemzetpolitikailag ez a program sikeres volt, hogy a pályázatok 

tisztaságához nem férhet kétség, és hogy a törekvéseink folytatását velünk együtt a 

miniszterelnök is támogatja. Egyértelmű ugyanis, hogy csak akkor tudjuk megerősíteni 

közösségünk tagjait, ha egzisztenciálisan is erősítjük őket - jelentette ki Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdaság Mának adott interjújában. 

 

Villámgyors szavazógépezet: szűk többséggel a képviselők is rábólintottak a 
büntető törvénykönyv módosításaira 
2018. július 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Villámgyorsan átment a parlamenten a büntető törvénykönyv és a büntetőjogi perrendtartás 

módosítása: a képviselőház az eredeti tervekkel ellentétben már szerdán meg is szavazta, 

csupán egy nappal azt követően, hogy a szenátus is rábólintott a sokat vitatott 

változtatásokra. Az eredeti tervek szerint a rendkívüli ülésszakra összehívott alsóház 

csütörtökön tartotta volna a végszavazást a jogszabályról. Az RMDSZ, akárcsak egy nappal 

korábban, a szenátusban, ezúttal is tartózkodott, mivel nem értenek egyet azzal, hogy csak az 

elkövetőnek vagy a családtagoknak hasznot hozó cselekedet minősüljön hivatali 

visszaélésnek, sem azzal, hogy hétről öt évre csökkenjen a maximálisan kiszabható büntetési 

tétel. Az RMDSZ a küszöbérték bevezetésével sem értett egyet, amelynek értelmében ahhoz, 

hogy a hivatali visszaélés bűncselekménynek minősüljön, az okozott kár mértékének el kell 

érnie a havi bruttó minimálbér összegét, ami jelen esetben 1900 lej. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-birosag-a-katolikus-egyhaz-keresetet-a-batthyaneum-visszaszolgaltatasa-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitotta-a-birosag-a-katolikus-egyhaz-keresetet-a-batthyaneum-visszaszolgaltatasa-ugyeben
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22583/Tobb-mint-duplajara-nonek-a-Vajdasagba-erkezo-magyarorszagi-tamogatasok.html
https://kronika.ro/belfold/villamgyors-szavazogepezet-szuk-tobbseggel-a-kepviselok-is-rabolintottak-a-bunteto-torvenykonyv-modositasaira
https://kronika.ro/belfold/villamgyors-szavazogepezet-szuk-tobbseggel-a-kepviselok-is-rabolintottak-a-bunteto-torvenykonyv-modositasaira
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RMDSZ: nem támogatjuk a büntetőtörvénykönyv módosítását jelenlegi 
formájában 
2018. július 4. – maszol.ro, transindex.ro 

Hivatalos álláspontot tett közzé szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amelyben 

leszögezte: az igazságügyi törvények módosítása kapcsán az RMDSZ kizárólag azon 

változtatásokat szorgalmazza, amelyek az alkotmánybírósági döntéseket, az Európai és 

Emberjogi Bíróság döntéseit és az európai direktívákat emeli be a román jogrendbe. 

 

A Sepsiszentgyörgyi Bíróság szerint Hantz Péter alaptalanul jelentette fel Tamás 
Sándort a kürtőskalács-ügyben  
2018. július 4. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Megalapozatlannak találta és lezárta a Sepsiszentgyörgyi Bíróság mellett működő Ügyészség a 

kürtőskalács eredetét bemutató honlap ügyét, elutasítva ezáltal Hantz Péter Béla feljelentését. 

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke ellen Hantz Péter Béla 2017 

decemberében tett bűnügyi feljelentést, hogy szellemi tulajdonát elsajátították és jogtalanul 

használják a kürtőskalács népszerűsítésére létrehozott honlap tartalmát, amelynek ő a 

szerzője.  

 

Így szerepeltek a magyar diákok és a székelyföldi megyék az érettségin 
2018. július 4. – transindex.ro, Krónika 

A két székely megye igencsak rosszul teljesített az idei érettségin: Hargita megyében a 

harmadik legrosszabb volt az átmenési arány, itt a diákoknak mindössze 53, 69 százaléka 

vette sikerrel a vizsgát, ennél rosszabban csak Giurgiu (47, 44%), Teleorman (47,3%) és Ilfov 

34,02%) megye dákjai teljesítettek rosszabbul. Nem sokkal teljesített sokkal jobban Kovászna 

megye sem a maga 59,51%-ával, ezzel tulajdonképpen csak Arad megyét utasította maga 

mögé a fent már említetteken kívül. Maros megyében 64,49-es az átmenési arány, ez is az 

országos átlag alatt van (az országos átlag ugyanis 67,7%). 

 

Növekvő turistaforgalom a Bethlen-szülőháznál 
2018. július 4. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében nem csupán Déva, illetve Vajdahunyad várának nő folyamatosan a 

látogatottsága, de egyre nagyobb érdeklődés övezi a megye nyugati határán fekvő marosillyei 

Veres-bástyát is, amelyet Erdély nagy fejedelmének, Bethlen Gábornak a szülőházaként 

tartanak számon. A 20. században mostoha sorsra jutott épület 18 esztendővel ezelőtt került a 

dévai Szent Ferenc Alapítvány tulajdonába, és a szakértelemmel végzett átfogó felújítását 

követően is folyamatosan szépül. Az utóbbi hetekben kerítést is sikerült felállítani a Veres-

bástyához tartozó telek határán. A magyarországi támogatásból megvalósított fejlesztés 

kapcsán kérdezték Varga Csaba gondnokot. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98676-rmdsz-nem-tamogatjuk-a-buntet-torvenykonyv-modositasat-jelenlegi-formajaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98676-rmdsz-nem-tamogatjuk-a-buntet-torvenykonyv-modositasat-jelenlegi-formajaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=52099
http://itthon.transindex.ro/?hir=52099
http://itthon.transindex.ro/?hir=52106
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/novekvo_turistaforgalom_a_bethlen_szulohaznal.php
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Kezdődik a magyar ünnep Szebenben 
2018. július 5. – Krónika 

Remélik, idén még többen látogatnak el a háromnapos nagyszebeni Hungarikum Napokra, 

mint tavaly, amikor több mint 12 ezren vettek részt a rendezvényen – mondta el a ma 

kezdődő, szombatig tartó programról Serfőző Levente főszervező. A Hungarikum Napok 

gasztrokulturális kínálata a legtöbb embert megszólító szebeni magyar ünnep, általában 

nemcsak a magyarok képviseltetik magukat a térségből. 

 

Biró: koncepciós per a Mezeié 
2018. július 5. – Krónika 

Koncepciós eljárás áldozatának tekinti az alapfokon felmentett Mezei János volt 

gyergyószentmiklósi polgármestert Biró Zsolt. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke a Mezei 

korrupciós perében a Hargita megyei törvényszéken hétfőn kihirdetett ítéletre utalva úgy 

vélekedett: a döntés megerősíti, hogy miért van szükség Romániában az igazságügy 

reformjára, miért kell módosítani a perrendtartási törvényt. A politikus a magyarországi Echo 

Tv-nek úgy nyilatkozott, miközben román politikusok ellen is folyik eljárás, szerinte meglepő 

az a „vehemencia”, amivel különösen választások előtt célba vesznek a nyomozó hatóságok 

olyan magyar politikusokat, akik határozottan kiállnak a közösségi érdekekért. 

 

Törvénytervezetbe burkolt magyarellenesség 
2018. július 5. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Reszkessetek, erdélyi magyar politikusok, újságírók, 

autonomisták, zászlókitűzők, koszorúzók, megemlékezők, nótázók, kommentelgetők: Marius 

Pașcan és hithű barátai olyan törvénytervezetet dolgoztak ki, amely börtönnel büntetné a 

„románellenes” megnyilvánulásokat és szervezkedést. A jogszabályjavaslat beteges 

hazafiasságtól dagadó indoklása szerint ugyanis „Románia területén, számos erdélyi 

megyében olyan állítólagos székely megemlékezéseket tartanak, amelyek tulajdonképpen 

állam- és románellenes, szakadár, sovén megnyilvánulások, és amelyeken a románokra nézve 

sértő és rágalmazó rigmusokat skandálnak”. 

 

Új kulturális központot kap az erdélyi magyarság 
2018. július 4. – Baon.hu 

A vallásszabadság évének egyik csúcspontjaként szombaton avatják fel Kolozsváron a 

Vallásszabadság Házát, amely kulturális, szellemi és közösségi központként szolgálja majd az 

erdélyi magyar megmaradást – jelentették be sajtótájékoztatójukon az unitárius egyház 

vezetői. 
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https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/uj-kulturalis-kozpontot-kap-az-erdelyi-magyarsag-1389828/
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Megnyitotta kapuit a Martosi Szabadegyetem 
2018. július 04. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, hirado.hu 

Szerdán délben ünnepélyes keretek között, Mátyás király Corvináit bemutató kiállítással 

nyitotta meg kapuit a Martosi Szabadegyetem hatodik évada. A kiállítást Gaal Gergely, a 

KDNP országgyűlési képviselője nyitotta meg, Csibi Krisztina, a Magyarság Házának 

igazgatója pedig a Corvinák nemzetközi jelentőségéről is beszélt. A Szabadegyetem első 

beszélgetését a Kisebbségi Jogvédő Intézet szervezte nemzetünk sorsáról. Ennek során a 

beszélgetést vezető Kőrösi Ildikó, az MKP alelnöke Csóti Györgyöt, az intézet igazgatóját és 

Duray Miklóst arra kérte, hogy világítsanak rá a kisebbségek jogi helyzetének kihívásaira.  

 

Elhunyt Molnár Zsuzsanna, az MKP Rimaszombati járási titkára 
2018. július 04. – Ma7.sk 

Életének 60. évében elhunyt Molnár Zsuzsanna, az MKP Rimaszombati járási titkára - 

közölte a gyászhírt szerdán Facebook-oldalán a Magyar Közösség Pártja. "Fájdalommal 

értesültünk Molnár Zsuzsanna haláláról. Járási titkárként hosszú évek során segítette 

közösségünket. Egy nagyszerű embert vesztettünk. Hozzátartozóinak részvétünket fejezzük 

ki. Nyugodjon békében!" - áll a párt rövid közleményében.  

 

Nyári óvodai szolgálat fog működni Dunaszerdahelyen 
2018. július 04. – Ma7.sk 

Dunaszerdahelyen már többéves hagyománya van annak, hogy az önkormányzat nyári óvodai 

szolgálatot működtet. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, nagy igény van rá, mert a 

kisgyerekes családoknak gondot okoz a gyermekük elhelyezése a szünidő alatt. A nyári óvodai 

szolgálat július 9-től fog üzemelni, ugyanis július első hetében még mind a 9 városi óvoda 

nyitva tart. "Július 9-től három intézmény várja a gyerekeket, a Barátság téri óvoda, a 

Benedek Elek óvoda és a Széchenyi utcai óvoda. Ezekbe 250 gyermeket jelentettek be, ami a 

tavalyi érdeklődést is meghaladja.  

 

Iskola és óvoda-fejlesztési program a Medvesalatt 
2018. július 04. – Körkép 

Az utóbbi időben sokat hallunk az iskoláink, óvodáink fejlesztéséről. Az óvoda és iskola 

fejlesztése, modernizálása a jövő megalapozását jelenti. A jövőt jelenti egy olyan régióban, 

ahol a szociális és gazdasági helyzet kilátástalansága ezt nagyon megkívánja. A Körkép.sk 

megvizsgálta, hogy a Medvesalján és szűkebb vonzáskörzetében végeztek-e a községek ilyen 

irányú tevékenységet. Arra a megállapításra jutottunk, hogy igen. A múlt évben Tajtin újította 

fel a község az alapiskola és óvoda épületét, most pedig Almágy községben tapasztaltunk ilyen 

irányú munkálatokat. Almágyban a község 160 ezer eurót kapott a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságától, a Bethlen Gábor Alaptól. „A Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretén belül pályáztunk és sikerrel jártunk”– mondja Agócs Gyula 

polgármester. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/megnyitotta-kapuit-a-martosi-szabadegyetem
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/elhunyt-molnar-zsuzsanna-az-mkp-rimaszombati-jarasi-titkara
https://ma7.sk/tajaink/nyari-ovodai-szolgalat-fog-mukodni-dunaszerdahelyen
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/07/04/iskola-es-ovoda-fejlesztesi-program-medvesalatt
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Pásztor megnyitotta a vajdasági magyarok kulturális örökségét bemutató 
kiállítást Strasbourgban 
2018. július 4. – Vajdaság.MA 

Sokan voltak kíváncsiak a vajdasági magyarok kulturális örökségét bemutató kiállításra 

Pásztor István, a tartományi parlament elnöke az este megnyitotta Strasbourgban az Európai 

Parlament épületében a vajdasági magyarok kulturális örökségét bemutató kiállítást, amelyet 

Deli Andor, a vajdasági fideszes EP-képviselő szervezett. „Ez a kiállítás rámutat a vajdasági 

magyar közösség kulturális örökségének gazdagságára. Csak annak a régiónak van jövője, 

amely ismeri saját történelmét és törődik örökségével. A kiállítás megmutatja gazdag 

múltunkat és azokat az értékeket, amelyeket közösen képvisel a vajdasági, a köztársasági és 

egész Európa kulturális öröksége”, hangsúlyozta Pásztor és megköszönte Delinek, hogy 

másodszor is megszervezte ezt a kiállítást, ahol az európai képviselők megismerkedhetnek 

Vajdasággal. 

 

A vajdasági magyarok kulturális örökségét bemutató kiállítás nyílt 
Strasbourgban 
2018. július 4. - Pannon RTV, Vajdaság.MA 

A kiállítást Deli Andor vajdasági származású EP-képviselő szervezte, akinek meghívására 45 

vajdasági látogathatott el az Európai Parlament strasbourgi székhelyére. A tárlatot Pásztor 

István méltatta. A vajdasági látogatócsoportot Deli Andor, a Fidesz-KDNP vajdasági 

származású EP-képviselője fogadta Strasbourgban. A küldöttség betekintést nyerhetett az 

Európai Parlament munkájába. 

 

Elindult a Dombos Fest 
2018. július 5. - Pannon RTV 

Megkezdődött szerdán este Kishegyesen a 18. Dombos fest. A Hegyalja utcai löszfal 

árnyékában vasárnapig várjak a könnyűzene kedvelőit a szervezők. A térség egyik 

legjelentősebb és legkedveltebb művészeti fesztiválján idén 18 előadó lép színpadra. A szerda 

esti nyitókoncerten Lajkó Félix és Siboo Attila léptek fel, a löszfalat pedig fényfestéssel 

díszítették, ami sokak szerint a fesztivál igazi varázsát adja meg. 

 

Lehet-e bízni Kijevben? 
2018. július 5. - Demokrata 

A felek között van párbeszéd, amelynek a dinamikája pozitív. Így értékelték a kijevi lapok az 

ukrán–magyar kormányközi munkacsoport napokban Kárpátalján megtartott találkozóját. 

Pedig a két küldöttség lényegében csak abban értett egyet, hogy a Kárpátalján élő magyar 

gyerekeknek is meg kell tanulniuk ukránul. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a két ország 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22584/Pasztor-megnyitotta-a-vajdasagi-magyarok-kulturalis-orokseget-bemutato-kiallitast-Strasbourgban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22584/Pasztor-megnyitotta-a-vajdasagi-magyarok-kulturalis-orokseget-bemutato-kiallitast-Strasbourgban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyarok-kulturalis-orokseget-bemutato-kiallitas-nyilt-strasbourgban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagi-magyarok-kulturalis-orokseget-bemutato-kiallitas-nyilt-strasbourgban
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/elindult-dombos-fest
http://www.demokrata.hu/hir/belfold/lehet-e-bizni-kijevben
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közötti vita rendezése Washington részéről érezhetően a magyar–amerikai közeledés egyik 

feltétele is. 

 

Családi és ifjúsági nap Izsnyétén 
2018. július 4. – karpatalja.ma 

A KMKSZ Izsnyétei Alapszervezete és a helyi református egyház közösen ismét megrendezte 

július 1-jén az immár hagyományossá vált családi és ifjúsági napot Izsnyétén. A rendezvény 

központi témája a család és annak szerepe volt. Máté Richárd református lelkipásztor a 

tékozló fiúról beszélt, s közben felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy ma nagyon sok 

gyermek csak ritkán lehet együtt édesapjával, édesanyjával is akár. 

 

A KMKSZ is részt vett a Centrista Demokrata Internacionálé brüsszeli ülésén 
2018. július 4. – Kárpátalja 

1947-ben, még a NATO és az Európa Tanács alapítása előtt, az európai egyesülés jegyében 

megalakult az első hivatalos nemzetközi kereszténydemokrata szervezet Belgiumban, az Új 

Nemzetközi Csapat. Négy év elteltével, 1951-ben megalakult az Európai Szén- és Acélközösség 

(ESZAK) Közgyűlése, magának az Európai Parlamentnek az elődintézménye. Ezt követte 

1953-ban a Kereszténydemokrata Képviselőcsoport létrehozása, amely értelemszerűen az EP 

vezető csoportjának, az Európai Néppárt frakciójának az elődje. 

 

A kárpátaljai református fiatalok idén is találkoztak 
2018. július 4. – Kárpátalja 

Közel ezer kárpátaljai magyar református fiatal találkozott szombaton Jánosiban a XI. 

Lendület – Kárpátaljai Református Ifjúsági Találkozó keretében. Az évente megrendezésre 

kerülő alkalomra a megye számos magyarlakta településéről érkeznek résztvevők. Az 

eseményen a házigazda, Sipos József, a KRISZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki 

örömmel konstatálta, hogy idén is több száz fiatal vett részt a találkozón. 

 

„Önzetlen segítség az embertársaknak…” 
2018. július 4. – nepujsag.net 

Szombat délután ünnepi felvonulással, illetve elismerések kiosztásával egybekötött ünnepi 

rendezvénnyel emlékezett meg a hosszúfalui Önkéntes Tűzoltóegylet 110 éves 

megalapításáról. A faluban felvonuló tűzoltókat, illetve a meghívott vendégeket a himnuszok 

elhangzása után a hosszúfalui tűzoltóotthonnál Horvat Robert, a Hosszúfalui ÖTE elnöke 

köszöntötte. 

 

Mesterek és tanítványok 
2018. július 4. – nepujsag.net 

A LindArt ifjúsági művésztelep, Lendva egyik sikeres kulturális projektje kicsiből nagyra nőtt: 

a nyári képzőművészeti műhely ma már a LindArt Juniorral a legfiatalabbakat (gondolunk itt 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/csaladi-es-ifjusagi-nap-izsnyeten/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/04/kmksz-reszt-vett-centrista-demokrata-internacionale-brusszeli-ulesen
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/04/karpataljai-reformatus-fiatalok-iden-talalkoztak
https://nepujsag.net/muravidek/5229-%E2%80%9E%C3%B6nzetlen-seg%C3%ADts%C3%A9g-az-embert%C3%A1rsaknak%E2%80%A6%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/kultura/5234-mesterek-%C3%A9s-tan%C3%ADtv%C3%A1nyok.html
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az általános iskolásokra) és az idei új koncepciójával a nagyokat, az egyetemi professzorokat 

és tanítványaikat szólítja közös alkotásra. A „kis-LindArt” sok-sok alkotáson és műfajon 

keresztül megismertette a fiatalokkal a képzőművészet sokszínű világát. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 4. – Kossuth Rádió 

 

Öt év letöltendő szabadságvesztés  

Öt év letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt a Hatvannégy 

Vármegye Ifjúsági Mozgalom terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistáit a bukaresti 

legfelsőbb bíróság.  Az ítélet hirdetését legutóbb június 15-én július 4-re halasztották. 

 

Jogerős ítélet 

Közel 43 ezer lejre, átszámítva 3 millió forintra büntették Péter Ferencet, a Maros megyei 

Tanács elnökét, Szováta volt polgármesterét. 2014-ben, még polgármestersége idején kitűzte 

a városházára a székely zászlót.  

 

Az RMDSZ-szel próbálja elvitetni a balhét az ellenzék 

Az RMDSZ-szel próbálja elvitetni a balhét az ellenzék. Két esetben is valótlanságok kezdtek el 

terjedni, nemcsak a románokat, a magyarokat is az RMDSZ ellen hergelve. Nemrég az 

RMDSZ-t próbálták felelőssé tenni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány 

sikertelenségéért. 

 

Megkezdődött a 16. Vajdasági Szabadegyetem 

A Kárpát-medencei nyári szabadegyetemek sorában az első. Megkezdődött a 16. Vajdasági 

Szabadegyetem, a Dombos Fest. A délelőtti megnyitó ünnepség után Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt kérdezte kollégánk. 
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Felvételi vizsga az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 

Kezdődik a felvételi vizsga az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A nagykorúvá váló 

egyetem szerves részét képezi a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási rendszernek és 

egyre előkelőbb helyet foglal el a romániai egyetemek sorában.  

 

Talentum Néptánctábor Horgoson 

Százharminc, 10 év körüli gyermek, Észak- és Közép-Vajdaságból, valamint Szegedről. Ők a 

Talentum Néptánctábor résztvevői. Festői környezetben, a horgosi Túrú-tanyán szervezték 

meg az idei foglalkozást is, immár hatodik alkalommal. 

 
 


