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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Gulyás Gergely: Románia ma demokrácia, de nem jogállam 
2018. július 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Gulyás Gergely a Mandiner portálnak adott interjújában – amely vasárnap jelent meg – a 

Bánffy-perben hozott ítéletre reagálva úgy fogalmazott, Románia ma demokrácia, de nem 

jogállam. Gulyás Gergely a Mandinernek azt mondta, nagyon szomorú folyamatként lehet 

tekinteni arra, ami a román igazságszolgáltatásnál az elmúlt években tapasztalható, és ennek 

„egy fontos állomása" a mostani ítélet. „Mindez kezdődött azzal, hogy egy 

korrupcióellenesnek nevezett, de valójában politikai célokra, köztük magyarok elleni 

inkvizícióra felhasznált ügyészség koncepciós eljárásokat indított a magyar közösség számos 

politikai vezetője ellen” – fejtette ki, hozzátéve, ezek a perek évek óta tartanak, és az eljárások 

már önmagukban sokak pályáját tették tönkre, és sok helyen nehezítették a magyar politikai 

közösségépítést.  

 

Gulyás Gergely a Vibe Kolin: „Minden magyar, felelős minden magyarért!” 
2018. július 8. – maszol.ro 

Hogyan képzeljük el a jövőnket Erdélyben, és hogyan képzeljük el a jövőnket Európában? 

Geréd Imre moderátor kérdéseire Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

válaszolt szombaton, a Vibe Kolin tartott kerekasztal-beszélgetésen. Gulyás Gergely szerint a 

megmaradás feltétele a nemzetben való gondolkodás. "A kérdés az, hogy mi hogyan képzeljük 

el saját jövőnket" – világított rá. Fontosak nevezte a nemzeti alapú kezdeményezéseket, a 

Vibe Fesztiválhoz hasonló közösségi események szervezését, mert az ilyen rendezvények 

összehozzák a magyar embereket, a határok felett ívelnek át, barátságok kapcsolatok 

alakulnak ki. "Minden magyar felelős, minden magyarért" – idézte a magyaroszági politikus 

Szabó Dezsőt. 

 

Potápi Csíkszeredában: mind a magyarságot, mind a székelységet a magyar 
anyák tartották meg 
2018. július 7. – MTI, Krónika, hirado.hu, fidesz.hu, szoljon.hu, teol.hu 

Mind a magyarságot, mind a székelységet a magyar anyák tartották meg, ezért köszönetet kell 

mondjunk nekik – jelentette ki szombaton Csíkszeredában a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János részt vett Csíkszerdában az Ezer 

székely leány napja elnevezésű rendezvényen, amelyen beszédet is mondott. Az MTI-nek 

elmondta: ennek a nagymúltú rendezvénynek a fő üzenete elsősorban a hagyományok 

megőrzése és továbbadása, de mivel ez a székely leányok és asszonyok találkozója, amelyen a 

férfiak is részt vesznek, nyugodtan mondhatjuk, hogy a családok ünnepe”. Úgy vélte, ez a 

találkozó alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk a magyar és a székely anyáknak azért, 

hogy megtartották a magyar nemzetet. Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni annak 
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érdekében, hogy a magyar családok bővüljenek és biztonságban legyenek. Hozzátette: az Ezer 

székely leány napja rendezvény kiemelkedő a külhoni magyar családok éve alkalmából. 

 

Szilágyi Péter: a magyar kormány elkötelezett a határon túli nemzettársak iránt 
2018. július 06. – MTI, hirado.hu, fidesz.hu, szoljon.hu, Lokál.hu 

A magyar kormány kiemelten foglalkozik a határon túli nemzettársakkal, elkötelezett 

irányukban – mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár pénteken a 

Parlamentben, ahol a 25. Magyarságismereti Mozgótábor résztvevőit köszöntötte. A helyettes 

államtitkár a száz határon túli fiatalnak Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes nevében azt mondta: a sokadik csoportot fogadja, ami azt is jelzi, 

egyre több fiatal tud határon túlról különböző nemzetpolitikai programokkal, a kormány 

támogatásával eljutni Magyarországra, illetve innen is tudnak utazni fiatalok külhoni 

területekre. Szilágyi Péter elmondta, egyre több nyári tábor, szabadegyetem foglalkozik 

nemzetpolitikával, s a kormány kiemelten foglalkozik határon túli nemzettársakkal. 

 

Németh Zsolt: a nemzeti kérdésnek Ukrajna esetében is a kapcsolatok 
erősítését kellene szolgálnia 
2018. július 06. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, szoljon.hu, Somogyi Hírlap 

Az ukrán oktatási törvény nemcsak az oktatásról szól, hanem egy folyamatról, amely az ukrán 

demokrácia minőségét határozza meg. Magyarország változatlanul Ukrajna szuverenitásának, 

területi integritásának a megőrzésében érdekelt, különös tekintettel arra, hogy a nemzeti 

kérdésnek Ukrajna esetében is a kapcsolatok erősítését, nem pedig az elkülönülést kellene 

szolgálnia – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pénteken 

Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem külpolitikai panelbeszélgetésén. 

Ugyanakkor jelezte, Ukrajnában a helyzetet a közeljövőben a jövőre esedékes elnökválasztás 

fogja meghatározni, s a kérdés az, hogy tud-e találni mozgásteret ebben a helyzetben a 

kárpátaljai magyarság és a magyar diplomácia. Különösen fontos, hogy Magyarország 

számára a mostani helyzet erőpróba, hiszen a magyar diplomácia ismeretlen vizeken evez a 

nemzetpolitikai érdekérvényesítést tekintve. 

 

Székelyföldi szülőfalujában eltemették Kányádi Sándort 
2018. július 7. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Szülőfalujában, a székelyföldi Nagygalambfalván szombaton végső nyugalomra helyezték 

Kányádi Sándor író, költő, műfordító földi maradványait. A református templomban tartott 

gyászszertartáson Áder János köztársasági elnök mellett számos világi és egyházi méltóság, a 

politikai és irodalmi élet több jeles személyisége volt jelen. A Kossuth-díjas költőt, a nemzet 

művészét, Budavár, Székelyudvarhely és Nagygalambfalva díszpolgárát - akit Budavár 

önkormányzata mellett az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Művészeti 

Akadémia is saját halottjának tekintett - kívánságának megfelelően szerény, ökumenikus 

szertartással búcsúztatták. Ravatalánál Kányádi György Attila református lelkipásztor és 

Böjte Csaba ferences szerzetes mondott gyászbeszédet, munkásságát pedig Dávid Gyula 

irodalomtörténész méltatta. A szertartás kezdete előtt felolvasták Áder János köztársasági 
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elnök és Orbán Viktor miniszterelnök részvétnyilvánítását. A köztársasági elnök rámutatott 

arra, hogy Kányádi Sándor számára a magyar szó egyenlő volt az élettel és a hivatással. 

Verssel gyógyított és erősítette egymáshoz a magyarok közösségeit. Orbán Viktor 

miniszterelnök a gyászoló családhoz intézett részvétnyilvánításában azt írta: Kányádi Sándor 

műveiben kultúránk olyan legbensőbb vidékei tárulnak elénk, ahol a gondolatoknak tere, 

szavaknak súlya, történeteknek tanulsága van. „Hálásak vagyunk, hogy a költeményeiből 

fiatalok és idősebbek, itthon élők és távolba szakadtak egyaránt erőt meríthetnek, hiszen 

határtalan magyarságával a Dél keresztje alatt éppúgy nemzetünk összetartozását hirdette, 

mint otthon a Hargitán és itthon, a Kárpát-medencében” - írta részvétlevelében Orbán 

Viktor. 

 

Szilágyi Péter: a nemzet jövője képzett fiataljaitól is függ 
2018. július 7. – MTI, Magyar Idők, Lokál, hirado.hu, propeller  

Egy ország, egy nemzet jövőjét az is befolyásolja, hogy milyen képzettségűek a fiataljai - 

hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Pannon 

Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának szombati diplomaátadóján 

Veszprémben.  Szilágyi Péter kiemelte: 2018-ra Magyarország egy erős, nemzetközileg 

elismert, méretén és lakosságszámán túlnövő súlyú országgá vált, amely biztosítani tudja a 

szülőföldön való boldogulást, kultúránk, nyelvünk megőrzését, nem csak az anyaország, 

hanem a Kárpát-medencei összmagyarság számára is." Azt szeretnénk, ha Magyarország 

olyan ország lenne Európa közepén, ahol versenyképes tudással rendelkező fiatalok építik a 

jövőt, itt alapítanak családot, itt nevelik gyermekeiket, itt indítják el vállalkozásaikat" - 

mondta a helyettes államtitkár. 

 

RMDSZ: nem indokolt az államelnök felfüggesztése 
2018. július 6. – maszol.ro 

Az államelnök esetleges felfüggesztéséről és az RMDSZ álláspontjáról, valamint a 

decentralizációt erősítő, és a kisebbségek nyelvhasználati jogait bővítő új közigazgatási 

törvénykönyv előírásairól számolt be Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 

pénteken délelőtt a Radio France Internationale-nek (RFI). A PSD-ALDE koalíció hétfőn 

dönt Klaus Johannis esteleges felfüggesztéséről. 

 

Sepsiszentgyörgyről rombolná Cătălin Ivan „az RMDSZ hazug propagandáját”  
2018. július 6. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Irodát fog nyitni Sepsiszentgyörgyön Cătălin Ivan európai parlamenti képviselő, hogy 

összegyűjtse a Maros, Hargita és Kovászna megyei románokat ért diszkriminációval 

kapcsolatos adatokat, és hogy az Európai Parlamentben mutassa be azokat, „az RMDSZ 

hazug propagandájának lerombolása végett”. Cătălin Ivan marosvásárhelyi 
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sajtótájékoztatóján jelentette be pénteken, hogy partnerségre lépett Dan Tănasă újságíróval, 

mert az a tervük, hogy lerombolják az RMDSZ utóbbi években tapasztalt „hazug 

propagandáját”. Azt is elmondta, a szükséges helyiséget már ki is bérelték 

Sepsiszentgyörgyön, és rövidesen megnyitja ott EP-képviselői irodáját.  

 

DRI: az etnikai hovatartozás nem hozható összefüggésbe a parlamentben 
leadott szavazattal 
2018. július 6. – maszol.ro 

Az utóbbi napok kisebbségellenes megnyilatkozásai ellen tiltakozik pénteken közzé tett 

állásfoglalásában az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI). Az intézmény arra reagált, 

hogy a büntető törvénykönyv módosításáról szóló parlamenti szavazás kapcsán a 

közbeszédben szélsőséges megnyilvánulások is tapasztalhatók voltak. Mint ismert, a 

sarkalatos jogszabályt szerdán csak úgy sikerült elfogadtatnia a parlamentben a 

kormánytöbbségnek, hogy a nemzeti kisebbségek frakciójának egy része is támogatta. A 

mérleg nyelvét jelentő kisebbségi politikusokat utólag sok támadás érte a sajtóban és a 

közösségi oldalakon. 

 

Kelemen Hunor: pragmatizmusból keresi partnereit az RMDSZ 
2018. július 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ 2018-as célkitűzéseiről beszélt az elmúlt hét eseményeinek tükrében Kelemen 

Hunor szövetségi elnök pénteken az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kisvárdai 

akadémiáján. „Olyan erős magyar közösségként akarunk élni, amely identitását megőrzi, 

értéket teremt és versenyképes. 2018-ban azt akarjuk megmutatni, értékteremtők vagyunk, 

azt akarjuk a román félnek elmondani, hogy ami jó a kisebbségeknek, az jó a többségnek is. A 

regionális politikában is új dimenziót kell nyitni, Közép-Kelet Európának együtt kell fellépnie, 

a változó Európának erre van ma szüksége” – idézi a politikust az RMDSZ közleménye. 

 

Amerikába elszármazott magyar fiatalok kapcsolódnak vissza Erdélyhez 
2018. július 6. – maszol.ro 

Harmadik alkalommal látogatnak Erdélybe olyan amerikai, illetve kanadai fiatalok, akik 

másod-, harmad- vagy akár negyedgenerációs elszármazott magyarok. A Magyar Emberi 

Jogok Alapítvány (HHRF) kezdeményezésének köszönhetően hetedik éve Magyarországon 

szervezik meg a ReConnect Hungary (Visszacsatolás Magyarországhoz), és ezen belül 

harmadik éve a ReConnect Transylvania programot Erdélyben is, amelynek révén az érintett 

fiatalok megismerkedhetnek magyar gyökereikkel. 

 

Épülhet Csíkszeredában a Márton Áron Kulturális Központ 
2018. július 6. – szekelyhon.ro 

Hozzáfogtak két hete a csíkszeredai Márton Áron Kulturális Központ megépítéséhez. A 

kivitelező cég vállalta, hogy év végére pirosba felépíti az új, 450 négyzetméter alapterületű, 

négyszintes létesítményt a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiuma melletti 
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területen. Darvas-Kozma József, az egyházközség plébánosa kifejtette: a magyar kormányhoz 

benyújtott nyertes pályázatuk révén foghattak hozzá beruházásukhoz, a kapott 4,6 millió lejt 

az épület pirosba való felépítésére fordítják. Az építkezés során egy négyszintes – 450 

négyzetméter alapterületű – épület készül, amelyben egyházi intézmények számára irodákat, 

illetve konferenciatermet, tanári lakásokat alakítanak ki. Továbbá egyházművészeti és 

Márton Áron néhai püspökkel kapcsolatos kiállítások bemutatására alkalmas felület is helyet 

kap a létesítményben. A kulturális központot összekötik a Segítő Mária Gimnázium 

bentlakásával, így az előbbiből elérhető lesz az utóbbi díszterme, és a központ különböző 

kiállításai, konferenciái is könnyen megközelíthetők lesznek a bentlakók számára. 

 

Három szakra várják a hallgatókat a MÜTF-ön 
2018. július 6. – Krónika 

Vidékfejlesztési agrármérnöki, könnyűipari mérnöki és kereskedelem-marketing szakokra 

várnak jelentkezőket a húsz éves székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központban – hangzott 

pénteken az intézmény sajtótájékoztatóján, ahol az is kiderült, hogy a tananyagot hétvégéken 

adják le a hallgatóknak. 

 

Izsák Balázs: a székely közösség megfélemlítését célzó politikai ítélet született 
Bekéék perében 
2018. július 6. – MTI, szekelyhon.ro 

A székely autonómiatörekvések miatti megtorló, az egész közösség megfélemlítését célzó 

politikai ítéletnek tartja Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a legfelsőbb 

bíróság szerdán kimondott jogerős végzését, amely terrorizmus vádjával öt-öt év 

börtönbüntetésre ítélte a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két erdélyi 

aktivistáját. Az SZNT elnökének pénteken közzétett nyilatkozatában úgy értékeli: egy 

koncepciós perben született méltánytalan ítélet, egy uszító hangú vádirat alapján, amelynek 

célja, hogy bizalmatlanságot és gyűlöletet keltsen a románokban, a romániai magyar 

közösséggel, de éppenséggel Magyarországgal szemben is. 

 

Maros megyei RMDSZ-es polgármesterek „pótolnak be” Péter Ferenc székely 
zászlós bírságába 
2018. július 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Maros megyei polgármesterek is hozzájárulnak a Péter Ferencre, a megyei önkormányzat 

alelnökére a székely zászló kitűzése miatt kiszabott pénzbüntetés kifizetéséhez. Péter 

Ferencet a Maros megyei ítélőtábla 42 642 lejre bírságolta meg kedden, amiért korábban, 

még Szováta város polgármestereként nem volt hajlandó eltávolítani a székely zászlót a 

hivatalról. Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda és Szováta jelenlegi polgármestere sajnálattal 

vette tudomásul és elítéli a bíróság döntését, amelyben Péter Ferencet a székelység egyik 

jelképének használata miatt szerintük elfogadhatatlanul magas bírsággal sújtották. Maros 

megye három városának elöljárója közös állásfoglalásában kifejti, a székely zászló nem csak 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/izsak-balazs-a-szekely-kozosseg-megfelemliteset-celzo-politikai-itelet-szuletett-bekeek-pereben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/maros-megyei-polgarmesterek-bpotolnak-ber-peter-ferenc-szekely-zaszlos-birsagaba
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/maros-megyei-polgarmesterek-bpotolnak-ber-peter-ferenc-szekely-zaszlos-birsagaba
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Szovátán szimbolizálja a székelységet, hanem egész Székelyföldön, beleértve 

Erdőszentgyörgyöt és Nyárádszeredát is.  

 

A vallásszabadságnak nemcsak háza, de otthona is a Magyar Unitárius Egyház új 
kolozsvári közösségi tere 
2018. július 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

„Felébredt Csipkerózsika-álmából a több száz éves épület, azért újították fel, hogy közkinccsé 

tegyék, feladatunk pedig, hogy belakjuk, lelki házzá alakítsuk a vallásszabadság eszmeisége 

jegyében” – fogalmazott Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspüke 

szombaton a Vallásszabadság Házának kolozsvári avatóünnepségén az unitárius 

templomban. Egyházi és világi vezetők, a templomot zsúfolásig megtöltő, Erdély több 

pontjáról, Magyarországról, az Egyesült Államokból érkezett érdeklődők jelenlétében avatták 

fel a kívül-belül gyönyörűen megújult, igényesen restaurált reneszánszkori épületet, amely 

ezentúl közösségi, kulturális térként szolgál. A felújítási munkálatok 6 millió lejes 

beruházásának 80 százalékát Magyarország kormánya, pedig 15 százalékát Románia 

kormánya biztosította. 

 

Visszaállamosított erdők: megszólaltak a Bánffy-örökösök 
2018. július 7. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Nem az igazság és a jogszerűség szellemisége, hanem az etnikai diszkriminiáció és a 

haszonszerzés motiválta azt a jogerős ítéletet, amelynek értelmében több mint 9 300 hektár 

erdő, Bánffy Dániel egykori magántulajdona visszakerül a román állam kezébe – állítják a 

gróf örökösei. A Giurgiu megyei törvényszék napokban hozott jogerős ítélete szerint 

visszakerül a román állam tulajdonába több mint 9 300 hektárnyi erdő Ratosnya, 

Gödemesterháza és Palotailva környékén, amelyeket 2007-ben visszaszolgáltattak gróf Bánffy 

Dániel örököseinek. Bánffy Dániel leszármazottai és örökösei állásfoglalásukban hívták fel a 

figyelmet az ügy részleteire. Miután 2007-ben „egy független bíróság aprólékos és összetett 

bizonyítási fázis után, végleges ítélet alapján” visszaszolgáltatta a „kommunista diktatúra 

alatt jogtalanul elkobzott erdőterületet” a gróf örököseinek, az illetékes román hatóságok 10 

éven keresztül megtagadták ennek a végleges bírói ítéletnek a végrehajtását, és soha nem 

adták ki a birtoklevelet erre a földterületre, derül ki a Facebookon is közzétett nyilatkozatból. 

 

Tamás Sándor: betonnal és vassal nem lehet közösséget építeni 
Június 20-án volt tíz éve annak, hogy Tamás Sándor a megyei önkormányzat elnökeként 

letette a hivatali esküt. A kerek évforduló apropóján a legutóbbi, Kézdiszentléleken tartott 

megyetanácsülés után kérték fel számadó interjúra. Nem csak arról beszélt, mire büszke és 

mit bánt meg, többek között az ideális politikus robotképét is megrajzolta. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vallasszabadsagnak-nemcsak-haza-de-otthona-is-a-magyar-unitarius-egyhaz-uj-kolozsvari-kozossegi-tere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-vallasszabadsagnak-nemcsak-haza-de-otthona-is-a-magyar-unitarius-egyhaz-uj-kolozsvari-kozossegi-tere
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/98811-visszaallamositott-erd-k-megszolaltak-a-banffy-orokosok
http://www.erdely.ma/tiz-ev-tiz-kerdes-tamas-sandor-betonnal-es-vassal-nem-lehet-kozosseget-epiteni/
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A „politikai fogoly” Beke Istvánék szabadon bocsátását követelték 
Kézdivásárhelyen 
2018. július 8. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Igazságot Beke Istvánnak! Igazságot Szőcs Zoltánnak!” – ezt követelték szombat este a 

Kézdivásárhely főterén, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom öt-öt éves 

börtönbüntetésre ítélt két aktivistájának szabadon bocsátásáért szerveződött 

szimpátiatüntetés résztvevői. A Gábor Áron szobor előtt elmondott beszédében Gaudi-Nagy 

Tamás budapesti ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője kifejtette: szerinte Beke 

István és Szőcs Zoltán politikai fogolynak minősül, hiszen politikai nézeteik, világnézetük 

miatt kaptak börtönbüntetést, olyan eljárásban, amelyben sérülnek a tisztességes eljáráshoz 

és védekezéshez való jogaik. Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke összefogásra 

szólított fel, mert mint mondta, „ma két barátunkat vitték el, de mindenkit nem tudnak 

elvinni”. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint a magyarokkal kapcsolatos 

döntésekben a döntő szót mindig a román titkosszolgálat által irányított párhuzamos hatalom 

mondja ki. Az RMDSZ háromszéki elnöke, Tamás Sándor a kézdivásárhelyi tüntetés előtt 

megfogalmazott állásfoglalásában kifejtette: „felháborító, hogy az ügyészség ismét egy egész 

közösség megbélyegzésére használja az igazságszolgáltatást”. 

 

Kilép a POL-ból Hermann Mark Christian 
2018. július 8. – szekelyhon.ro 

Facebook-oldalán jelentette be a Szabad Emberek Pártjából való kilépését Mark Hermann 

Christian, aki arról tájékoztatta az ismerőseit és barátait, hogy ezúttal lemond mind az 

elnökségi tagságáról, mind pedig a POL-ban betöltött tagsági státusáról. „Döntésem 

háttérben komplex okok állnak, elhatározásom pedig idővel körvonalazódott. A 

marosvásárhelyi városi tanácsban eltöltött közel két éves időszak számos próbatétellel és 

áldozathozatallal járt számomra, ezért úgy döntöttem, hogy a következő időszakban 

elsősorban a saját szakmai- és magánéletemre fogok összpontosítani” – magyarázta döntését 

a volt városi önkormányzati képviselő, köszönetet mondva mindazoknak akik kiálltak 

mellette, támogatták erőfeszítéseiben és hittek benne. 

 

Közösségeik elmúlt évét értékelték a külhoni magyar pártok a Martosi 
Szabadegyeteme 
2018. július 7. – MTI, Magyar Idők   

A közösségeiket érintő legfontosabb történéseket értékelték, valamint a rájuk váró 

kihívásokról beszéltek a külhoni magyar pártok vezetői szombaton a hatodik Martosi 

Szabadegyetem hagyományos nemzetpolitikai fórumán. A Kárpát-medencei kerekasztalként 

is jellemzett fórumon Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, Szabó 

Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakcióvezető-helyettese, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke vett részt. Menyhárt József a felvidéki 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98815-a-politikai-fogoly-beke-istvanek-szabadon-bocsatasat-koveteltek-kezdivasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98815-a-politikai-fogoly-beke-istvanek-szabadon-bocsatasat-koveteltek-kezdivasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/kilep-a-pol-bol-hermann-mark-christian
https://magyaridok.hu/kulfold/kozossegeik-elmult-evet-ertekeltek-a-kulhoni-magyar-partok-a-martosi-szabadegyetemen-3272672/
https://magyaridok.hu/kulfold/kozossegeik-elmult-evet-ertekeltek-a-kulhoni-magyar-partok-a-martosi-szabadegyetemen-3272672/
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magyar közösség és az MKP eredményeit sorolva a magyar kormány támogatásával 

megvalósuló gazdasági fejlesztéseket, az óvodaprogramot és az új felvidéki magyar 

médiaprojekt, a ma7 médiacsalád útjára indítását említette.  

 

A család szentsége és az önvezető járművek 
2018. július 06. – Felvidék Ma 

A Martosi Szabadegyetemen pénteken délután színes előadássorozattal várták az 

érdeklődőket a Zsittnyan István nevét viselő előadótérben. Egyházi, közéleti, műszaki és 

európai témák is terítékre kerültek. A beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatón Fazekas 

László, a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke, Kiss Róbert püspöki helynök és 

Lépes Lóránt, a Mária Rádió műsorigazgatója osztotta meg az európai értékekről vallott 

nézeteit. „A keresztyén embernek kettős állampolgársága van: földi és mennyei élet. Nagy 

kérdés, hogyan éljük meg a földi állampolgárságot. Ezt járja körül a kötet” – mondta 

bevezetésképpen Fazekas László püspök a Csáky Pál által szerkesztett Dialógus Európa 

lelkéért c. könyv kapcsán 

 

Viskupič-Berényi: együtt alakítani a megyét 
2018. július 07. – Ma7.sk 

A regionalitás fontosságáról és a megyei politika lehetőségeiről tartott pódiumbeszélgetést a 

VI. MartFeszt szombati közéleti programjainak részeként Nagyszombat megye elnöke, Jozef 

Viskupič és Berényi József alelnök. Mindketten az együttműködésben rejlő lehetőségekre 

mutattak rá, hangsúlyozva, hogy a tavalyi, novemberi megyei választások utáni helyzet máris 

mutatja az együttműködés pozitívumait. A Martfeszt hatéves történetében egyébként a 

szlovákság részéről csak Ondrej Dostál volt vendég, Jozef Viskupič tehát a második, aki 

szlovákként elfogadta a meghívást.  

 

Pártelnökök fóruma a MartFeszten 
2018. július 07. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A közösségeiket érintő legfontosabb történéseket értékelték, valamint a rájuk váró 

kihívásokról beszéltek a külhoni magyar pártok vezetői a Martosi Szabadegyetem 

hagyományos nemzetpolitikai fórumán. A Kárpát-medencei kerekasztalként is jellemzett 

fórumon Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, Szabó Ödön, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakcióvezető-helyettese, Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke és Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke vett részt.  

 

Nyáron kerülnek kiválasztásra az új, magyar nyelven is megjelenő tankönyvek 
2018. július 07. – Ma7.sk 

A nyári szünet alatt sem pihen az Oktatásügyi Minisztérium, tankönyveket biztosít be a 

következő tanévre. Hogy ez csak ígéret marad, ahogy az elmúlt években, vagy valóban meg is 

kapják a kért tankönyveket az iskolák, azt majd a szeptember mondja meg. A 2018/19-es 

tanévre 2,6 millió darab tankönyvet kérvényeztek az iskolák, jelenleg ennek alig több, mint a 
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http://felvidek.ma/2018/07/a-csalad-szentsege-es-az-onvezeto-jarmuvek/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/viskupi-berenyi-egyutt-alakitani-a-megyet
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/partelnokok-foruma-a-martfeszten
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/nyaron-kerulnek-kivalasztasra-az-uj-magyar-nyelven-is-megjeleno-tankonyvek
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fele - 1,5 millió darab van előkészítve. Nagyrészt újra kiadott könyvekről van szó, de készül 

néhány új kiadvány is - tájékoztatott a minisztérium. A vásárlásra előirányzott összeg 6,8 

millió euró, amelyet szeptemberben további 1,1 millióval egészítenek ki.  

 

A pedagógusképzés reformja nélkül nem tudunk felzárkózni a fejlett Európához 
2018. július 07. – Ma7.sk 

Iskolaév végi összegzésre kértük Vörös Máriát, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének megbízott elnökét, akit épp a Jókai Mór Vers- és Prózamondó Táborra és a 

Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótáborra való készülődés közben kaptunk 

mikrofonvégre. 

 

„A szabadság kis körei” és a rendszerváltás 
2018. július 07. – Ma7.sk 

A nemrég elhunyt Kányádi Sándor Kuplé a vörös villamosról szóló versével kezdte Történelmi 

ritmusérzés című előadását a Martfeszten Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke, 

amelyben a harminc évvel ezelőtti nevezetes lakitelki találkozóra emlékezett vissza. Ez a vers 

szerinte ugyanis mindent elmond a rendszerváltó évtizedekről. S feltette a kérdést a 

költemény végéről: „de holtvágányra döcögött-e/vajon a veres villamos?”  

 

A családi vállalkozás nem csak szlogen 
2018. július 07. – Felvidék Ma 

Július 7-én, a Martosi Szabadegyetem negyedik napján került megrendezésre a „A családi 

vállalkozás nem csak szlogen” című beszélgetés, melynek házigazdája Hideghéthy Andrea, a 

SZAKC megbízott ügyvezetője volt. Megnyitó szavai után az asztalnál üdvözölte Pongrácz 

Évát, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem tanárát, Bors Viktort, a BorsAuto családi 

vállalkozás egyik vezetőjét, valamint Nagy Dávidot, a Nagy&Nagy Ügyvédi Iroda ügyvédét. A 

családias hangulatban folytatott beszélgetés központjában a családi vállalkozás állt. A fórum 

résztvevői arra keresték a választ, hogy vajon a családi vállalkozásnak valóban értékteremtő, 

értékalkotó célja van-e, vagy ez is épp olyan, mint a többi – épp csak  úgymond „felkapta” a 

média? 

 

Gazdag program a XXI. Mécs László Szabadegyetemen 
2018. július 07. – Ma7.sk 

Az idén július 9–15. között várja a vendégeket a Mécs László Szabadegyetem. Az immár 21. 

alkalommal megrendezett nyári művelődési tábor programjában neves felvidéki, 

magyarországi és erdélyi előadók szerepelnek, de lesz filmvetítés, gyalogtúra és 

templomlátogatás, valamint a magyar Szent Korona másolatát is kiállítják.  
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-pedagoguskepzes-reformja-nelkul-nem-tudunk-felzarkozni-a-fejlett-europahoz
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ba-szabadsag-kis-koreir-es-a-rendszervaltas-videoval
http://felvidek.ma/2018/07/a-csaladi-vallalkozas-nem-csak-szlogen/
https://ma7.sk/tajaink/gazdag-program-a-xxi-mecs-laszlo-szabadegyetemen
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Mert kell egy hely 
2018. július 08. – Ma7.sk 

Kopjafát avattak Leléden - ebben az Ipoly menti kis faluban - a pozsonyi csata emlékére. 

Lelédi fából, lelédi ácsok faragták, abból a célból, hogy létrejöjjön egy emlékhely, ahol a 

magyar vonatkozású ünnepeket, emléknapokat méltó módon meg tudják ünnepelni. Lukovics 

Tamás a kopjafaállítás ötletgazdája ünnepi beszédében elmondta, őseink pontosan 1111 éve 

mértek megsemmisítő csapást a Keleti Frank Királyság hatalmas hadseregére a pozsonyi 

csatában. Árpád vezér 907-ben megmentette a nemzetet. "Hogy ehhez az időponthoz 

igazítottuk az avatást, az nem véletlen, mert üzenete van e tettnek a mai nemzedék számára, 

mégpedig az, hogy a "HAZA mindenekfelett"- hangsúlyozta az ötletgazda.  

 

Szijjártó: A Budapest-Belgrád-vasútvonal modernizálása már sínen van 
2018. július 7. – MTI, Pannon RTV 

A magyar-kínai együttműködés minden területen dinamikusan bővül, zászlóshajója a 

Budapest-Belgrád-vasútvonal modernizálása - jelentette ki Szijjártó Péter pénteken 

Szófiában. A magyar külgazdasági és külügyminiszter az Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

vezette magyar delegáció és Li Ko-Csiang kínai kormányfő tárgyalásáról, valamint a Csen Sze-

csinggel, a Bank of China elnökével folytatott megbeszélésről adott tájékoztatást.  

 

Idén is szerveztek nyári tábort Újvidéken 
2018. július 6. – Pannon RTV 

Nyolcadik alkalommal szervezték meg Újvidéken a Petőfi Magyar Művelődési Központban a 

nyári tábort. Idén mintegy 130 gyermek vett részt az egész napos, játékos foglalkozásokon. 

A játék és a barátkozás mellett kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket az újvidéki 

nyári táborban. A hatéves Hubertnak és a négyéves Ingridnek éppen ezek tetszettek a 

legjobban. Antal Hubert József: „Nekem az tetszett a legjobban, amikor csináltunk ilyen teás 

dobozokból kincsesládát. Raktam bele üveggolyókat, egy arany kupakot, meg raktam bele 

még gyöngyöt is, más semmit.” 

 

A tartományi kormány támogatja a digitalizációt az oktatásban 
2018. július 6. – Pannon RTV 

A tartományi kormány 20 millió dinárral támogatja a digitalizációt az oktatásban, illetve az 

oktatási folyamatok modernizálását. 52 vajdasági oktatási intézmény kap majd 

szoftverplatformokat. A tartományi kormány 20 millió dinárral támogatja a digitalizációt az 

oktatásban, illetve az oktatási folyamatok modernizálását. A pénzből a kormány 

szoftverplatformokat vásárol 52 vajdasági oktatási intézmény számára, amelyeket mintegy 

2500 tanár használhat majd. 
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https://ma7.sk/tajaink/mert-kell-egy-hely
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szijjarto-budapest-belgrad-vasutvonal-modernizalasa-mar-sinen-van
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/iden-szerveztek-nyari-tabort-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tartomanyi-kormany-tamogatja-digitalizaciot-az-oktatasban
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Felújítják a szabadkai Városi Stadiont 
2018. július 8. – Pannon RTV 

Bár még a munka nem kezdődött el, a szerződést aláírták. Először az atlétikapályát állítják 

helyre, majd az edzőtermeket és az öltözőket, végül pedig lecserélik a gyepet is. Még ütött-

kopott az atlétikapálya. Nagy szükség van már a renoválásra. A közeljövőben megkezdődhet a 

szabadkai Városi Stadion felújítása. A befektetéssel az atlétikai pálya is megújul majd, amely 

a fejlesztéseknek köszönhetően alkalmas lehet akár nemzetközi sportesemények 

megtartására is. 

 

Véget ért a 16. Vajdasági Szabadegyetem 
2018. július 8. - Pannon RTV 

Szombat este véget ért a XVI. Vajdasági Szabadegyetem a kishegyesi Kátai-tanyán. 

Eseménydús hetet tudhatnak maguk mögött a szabadegyetem résztvevői. Zabos Anita, 

Zentagunaras: „Sokszínűek az előadások, és utána még a délutáni programokat is színessé 

teszik a különböző témájú workshop-ok. Vannak játékok is, minden nap másfajta jellegű 

versenyek. Szóval kihívás, hogy megismerjük egymást, valamint a versenyszellemet és a 

csapatépítést is elősegítik. Nekem nagyon tetszik.” 

 

KMPSZ-elnök: folytatjuk a harcot a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási 
rendszer fennmaradásáért 
2018. július 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Kárpátalja, karpatalja.ma  

Folytatjuk a harcot a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási rendszer fennmaradásáért, és 

nem fogjuk feladni az elveinket az ukrán oktatási törvény életbe léptetése kapcsán Kijevvel 

folytatandó egyeztetéseink során - jelentette ki a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség 

(KMPSZ) elnöke szombaton Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 

kárpátaljai magyar oktatásról tartott panelbeszélgetésén. Előadásában Orosz Ildikó kifejtette, 

az új ukrán oktatási törvény tavalyi elfogadása óta elmúlt csaknem egy év "az iszapbirkózás 

jegyében telt el", mivel alig sikerült előrehaladást elérni a kárpátaljai magyarságra nézve 

rendkívül hátrányos jogszabály ügyében. Hozzátette, a legnagyobb probléma az, hogy 

Ukrajnában a kárpátaljai magyarok esetében az oktatásügyből politikai kérdést kreáltak. 

 

Határmenti és határon átívelő együttműködésekről tanácskoztak a XXVI. 
Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 
2018. július 6. – Kárpátalja 

A szinevéri szabadegyetem július 5-ei délutáni beszélgetésén a határmenti és határon átívelő 

együttműködéseket helyezték fókuszba. A tanácskozás moderátora Barta József, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke volt, míg a felszólalók között szerepelt Tilki 

Attila, a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője, Hennagyij Moszkal 

Kárpátalja kormányzója, Kota György, a Magyar–Ukrán Kereskedelmi Kamara igazgatója, 

valamint Kerekes Miklós, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja, Ajak város 
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/felujitjak-szabadkai-varosi-stadiont
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/veget-ert-16-vajdasagi-szabadegyetem
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/07/a-kmpsz-folytatja-a-harcot-a-karpataljai-magyar-oktatasi-rendszer-fennmaradasaert/
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/07/07/a-kmpsz-folytatja-a-harcot-a-karpataljai-magyar-oktatasi-rendszer-fennmaradasaert/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/06/hatarmenti-es-hataron-ativelo-egyuttmukodesekrol-tanacskoztak-xxvi-karpataljai-nyari
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/06/hatarmenti-es-hataron-ativelo-egyuttmukodesekrol-tanacskoztak-xxvi-karpataljai-nyari
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polgármestere. A KMKSZ alelnöke nyitotta meg a beszélgetést, aki a témával kapcsolatosan 

elmondta, hogy a határmenti és a határon átívelő együttműködések Ukrajna számára az 

eurointegrációs folyamatok katalizátoraként szolgálhat. 

 

Az elektronikus média volt terítéken a felsőszinevéri szabadegyetemen 
2018. július 6. – Kárpátalja 

A magyar nyelvű  elektronikus média helyzete a Kárpát-medencében címmel rendeztek 

panelbeszélgetést csütörtökön este a Kisebbségekért –  Pro Minoritate Alapítvány és a 

KMKSZ szervezésében sorra kerülő Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen. A régió 

médiaállapotait kiválóan ismerő K. Debreceni Mihálynak, az MTVA ukrajnai tudósítójának 

lényegre törő kérdései nyomán a beszélgetés résztvevőinek beszámolóiból kitűnt, hogy a 

kárpát-medencei magyar média problémái sok esetben egy tőről fakadnak. 

 

Az elavult iskolabútorokat cserélik le az adományból 
2018. július 6. – Kárpátalja 

Már harmadszor hirdette meg a Fidelitas a Fogjunk össze Kárpátaljáért! adománygyűjtő 

akcióját. Idén az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola javára folyt a gyűjtés. A Fidesz 

ifjúsági társszervezeteként 1996-ban létrejött Fidelitas jelenlegi vezetői július 5-én 

személyesen is ellátogattak a felújítás alatt álló aknaszlatinai középiskolába, ahol Benedek 

Imre iskolaigazgatónak jelképesen átnyújtották az iskola számlájára már korábban átutalt 

egymillió forintos adományt, valamint átadták az ifjúsági szervezet tagjai által az iskola 

könyvtárának összegyűjtött könyveket. Az eseményen jelen volt Dobsa István, a KMKSZ 

Ifjúsági Szervezetének elnöke is. 

 

Az ifjúságpolitika – kulcskérdés 
2018. július 7. – Kárpátalja 

A fiatalok kivándorlása és a fiatalok szerepe a közéletben – e két témakör volt a XXVI. 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem ifjúságpolitikai panelbeszélgetésének vezérfonala péntek 

délután Felsőszinevéren, mely a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a KMKSZ 

közös szervezésében került megrendezésre. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és 

esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár előadásában elmondta, hogy Magyarországon a 

2014-es adatokhoz képest csökkent azoknak a száma, akik külföldi munkavállalást és 

tanulmányokat terveznek.  

 

A gazdaságfejlesztési programok sikere a befogadó országok érdeke is 
2018. július 7. – Kárpátalja 

A Felsőszinevéri Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem harmadik napján, pénteken a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a szerbiai Vajdaságban, Kárpátalján és nemrég kísérleti 

jelleggel az erdélyi Mezőségen a magyar kormány által beindított gazdaságfejlesztési 

programok eredményeit és tapasztalatait tekintették át egy panelbeszélgetés keretében. A 

szakmai beszélgetést Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Gazdasági Bizottságának 

elnöke moderálta. 
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Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében, kisebbségvédelem az 
Európai Parlamentben 
2018. július 7. – Kárpátalja 

Erről volt szó július 7-én, szombaton a XXVI. Kárpátaljai Magyar Szabadegyetem utolsó 

napjának második panelbeszélgetésén, melyet a moderátor, Moszkovits János, a Figyelő 

újságírója két szomorú hírrel kezdett: aznap volt Kányádi Sándor temetése, és nemrég 

távozott az élők sorából Pogány Erzsébet felvidéki magyar közéleti személyiség, a Felvidék.ma 

alapítója. A fórumon a részt vevők arra keresték a választ, hogy illúzióink vagy lehetőségeink 

vannak az EU-ban a kisebbségvédelem terén. Moszkovits kiemelte a Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés Kárpát-medencei magyar összefogásnak köszönhető 

sikerességét. Az aláírások mintegy 80 százalékát Magyarország és a Kárpát-medencei 

magyarság adta, és így sikerült áttörni a közömbösség falát. 

 

„Felelős vagy azért, akit megszelídítesz” – Kölcsey pedagógusakadémia 
Beregszászban 
2018. július 8. – karpatalja.ma 

„Felelős vagy azért, akit megszelídítesz” – mondja a róka a felnőttek világát kutató 

kishercegnek Antoine de Saint-Exupery megunhatatlan klasszikusában. Oktatóként, 

tanárként, tanítóként is megszívlelendő üzenet ez: felelősségünk minden gyermek, tanítvány, 

akinek részt veszünk a formálásában. E felelősség megnyilvánulása az is, hogy pedagógusként 

magunk is szüntelenül tanuljunk, frissítsük ismereteinket. 

 

Itthon maradtak, és mégis jókat szórakoztak, tanultak 
2018. július 6. –Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség jóvoltából idén is a környékbeli 

fiatalok a Maradj itthon! napközis táborban időzhettek a héten. A szervezők ezúttal is gazdag 

programmal és érdekes foglalkozásokkal csalogatták az általános iskolásokat az ingyenes 

táborba.  

 

Boglya-tábor őrvidéki résztvevőkkel 
2018. július 6. – volksgruppen.orf.at 

Több mint harminc résztvevővel, köztük a BMKE Csörge és Szélforgók együtteseinek tagjaival 

rendezték meg az elmúlt héten a Boglya Népzenei Táborát Kőszegen. A táborban kezdők, 

középhaladók és haladók tudásszintjüknek megfelelő zenei anyagot tanulhattak meg, amelyet 

később táncházakban tudnak majd játszani. 
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48. Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózium Mogersdorf 
2018. július 7. – volksgruppen.orf.at 

Bad Radkersburgban tartotta meg ez évi tanácskozását a 48. Nemzetközi Kultúrtörténeti 

Szimpózium Mogersdorf július 3. és 6. között. A rendezvényen „Az erdő mint élet- és 

gazdasági tér a pannon régióban“ címhez referáltak a meghívott résztvevők. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. július 6. – Határok nélkül 

 

Terítéken a magyar-ukrán viszony Felsőszinevéren 

A magyar-ukrán viszony a NATO csúcs előtt címmel tartottak ma kerekasztal beszélgetést a 

26. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen. A fórumon Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, 

ukrán parlamenti képviselő hangsúlyozta a nemzetközi szervezeteknek kell rákényszerítenie 

Kijevet arra, hogy betartsa saját alkotmányát és törvényeit.  

 

Gazdaságfejlesztés a nemzetpolitika jegyében című kerekasztal-beszélgetés 

Gazdaságfejlesztés a nemzetpolitika jegyében című kerekasztal megbeszélésbe előadója Berki 

Marianna, az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Alapítvány igazgatója volt. Vele 

beszélgetett Iváncsik Attila. 

 

6. Martosi Szabadegyetem 

A 6. Martosi Szabadegyetem és Fesztiválon pozsonyi tudósítónk Haják Szabó Mária a közéleti 

programok közül a vállalkozások támogatásával valamint az önkéntes munkával kapcsolatos 

előadások szakértő vendégeivel, Juhász Bálinttal, a vajdasági Prosperitati Alapítvány 

ügyvezetőjével és felvidéki kollégájával, Iván Tamással, a Baross Alapítvány ügyvezetőjével 

beszélgetett.  

 

Uniós támogatások elosztásáról és felhasználásáról tárgyalt négy-négy romániai 

és magyarországi megye 
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Aradon Uniós támogatások elosztásáról és felhasználásáról tárgyalt négy-négy romániai és 

magyarországi megye, a két kormány és a határ menti települések képviselői. Közel 232 millió 

euróról van szó, ennyi fordítható a román–magyar határ menti együttműködésekre. Pataky 

Lehel Zsolt a romániai érintetteket kérdezte, hogy milyen beruházások folyamattervek 

jelentenek előnyt számukra.. 

 

MNT: Fontos az anyanyelven tanulás, de a többségi nyelv elsajátítása is fontos 

Fontos az anyanyelven tanulás, de a többségi nyelv elsajátítása is fontos – vallja a vajdasági 

Magyar Nemzeti Tanács. Szerb nyelvi tanfolyamokat szerveznek a magyar 

középiskolásoknak, hogy könnyebben boldoguljanak majd a szerb nyelvű egyetemeken.  

 

Szombaton avatják fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát 

Szombaton avatják fel Kolozsváron a Vallásszabadság Házát, amelyet a korábban püspöki 

rezidenciaként szolgáló, felújított középkori műemléképületben alakított ki a Magyar 

Unitárius Egyház. A Kolozsvár második legrégebbi polgári háza három évig tartó 

helyreállítási munkálatainak mintegy 1,3 millió eurós költségét közel 80 százalékban a 

magyar, és csaknem 15 százalékban a román kormány fedezte. Hogy mi minden lesz a 

Vallásszabadság Házában, azt Rácz Norbert unitárius lelkész, kommunikációs koordinátor 

mondja el. 

 

Szombaton rendezik meg az Ezer Székely Leány Napot Csíkszeredában 

Szombaton rendezik meg az Ezer Székely Leány Napot Csíkszeredában, illetve a csíksomlyói 

Nyeregben, a Hármashalom szabadtéri oltárnál. A népviselet, néptánc, népdal ünnepe a múlt 

század 30-as éveire vezethető vissza, amikor Domokos Pál Péter, Venczel József, a szociális 

Testvérek Társasága, az egyház a feledésbe menő népi kultúrát akarta megmenteni, - 

mindazt, ami a székely identitás az elnyomó román hatalommal szemben. Ezen a napon tehát 

semmi mást nem kell tenni, mint felvenni a népviseletet, részt venni a közösségi ünnepen.  

 

Határok nélkül 

2018. július 8. – Határok nélkül 

 

Lőrincz Csaba-díjas Vizi Balázs 

Vizi Balázs egy új erdélyi nemzedék képviselője, aki Lőrincz Csaba nyomdokain járva a 

kisebbségpolitika jelentős alakja – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a jogász- 

politológusról, aki az idei Lőrincz Csaba díj kitüntetettje. A Kisebbségekért – Pro Minoritate 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-08_18-30-00&enddate=2018-07-08_19-10-00&ch=mr1
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Alapítvány által 2009-ben alapított díj a fiatalon elhunyt Lőrincz Csaba emlékét, 

szellemiségét őrzi és kutatók, írók, újságírók, kiemelkedő kül- illetve nemzetpolitikai és 

kisebbségekkel kapcsolatos tudományos tevékenységét jutalmazza.  Az elismerést minden év 

júniusában adják át, a szomszédos országokban élő magyaroknak kedvezményeket biztosító 

státusztörvény 2001. júniusi elfogadásához igazodva, amely törvény Lőrincz Csaba nevéhez 

kötődik.  

 

Egy róla szóló kötettel köszöntötték hetvenedik születésnapján Bodó Barna 

politológust 

Egy róla szóló kötettel köszöntötték hetvenedik születésnapján Bodó Barna politológust, a 

Szórvány Alapítvány és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetége elnökét, tiszteletbeli 

egyetemi professzort kollégái, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi 

Kapcsolatok és Európai Tudományok szakának oktatói. A könyv szerzői az igen gazdag életút 

során Bodó Barnával együtt dolgozók, esetleg tanítványok. Lehőcz László először Az 

örökmozgó terei című kötet szerkesztőit kérdezte. 

 

Csíksomlyón tartották az idei Tudomány- és Technikatörténeti konferenciát 

Csíksomlyón tartották az idei Tudomány- és Technikatörténeti konferenciát. A 9. tanácskozás 

szervezője az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, amely a műszaki és reál 

tudományokat magyarul művelő egyetemi oktatókat, kutatókat,tömöríti Erdélyben.  

 

Több minden őrzi Mátyás emlékét Kassán 

Mátyás király először 1460-ban, majd 1478 és 1479 között tartózkodott teljes udvari 

kíséretével Kassán. Vadászott a környéken és élvezte a város vendégszeretetét, amit meg is 

hálált, hiszen különböző adóit egy időre elengedte. Több minden őrzi Mátyás emlékét Kassán, 

ezek között is a legjelentősebb a Szent Erzsébet dóm, amelynek építéséhez 1474-ben 

anyagilag is hozzájárult a király. A be soha nem fejezett székesegyházat az évszázadok alatt 

többször átépítették, legutóbb a szlovák restaurátorok „tették korhűvé” és „nemzetivé”. 

Balassa János helytörténész mesél a templom középkori értékeiről. 

 

Kárpát Expressz 

2018. július 7. – M1 

 

Délvidéki biogazdaság 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-07-08-i-adas-7/
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A jó zsíros bácskai föld – szokták mondani a Délvidék ezen tájékán, hiszen itt, ha az ember 

leejt egy aprócska magot, szinte biztos, hogy új élet sarjad belőle. Így nem is csoda, hogy 

Tótfalu lakóinak nagy része mezőgazdaságból él. Bemutatkozik egy helyi biogazdaság. 

 

Koronavárosok találkozója Visken 

Igazi fesztiválhangulat fogadta a kárpátaljai Viskre látogatókat a tizedik alkalommal 

megrendezett Koronavárosok találkozóján. Az idei alkalom különlegessége volt, hogy 

összekötötték a tájház-, táncház-, színházfesztivállal. 

 

Abrudbánya – maroknyi magyar 

Ősrégi bányászváros Abrudbánya, amely sok éven át volt az erdélyi aranyművelés központja 

volt. A településre látogatott a Kárpát Expressz stábja. 

 

Felszáz éve a Székely Mikó Kollégium népi együttese 

Felszáz éves lett a Székely Mikó Kollégium népi együttese. A kerek évfordulót színvonalas 

ünnepséggel méltatták. 

 

Térkép 

2018. július 7. – Duna World 

Közterületeket szépítgettek, útmenti árkokat takarítgattak, parkosítottak, virágot ültettek és 

játszótereket újítottak fel. Lelkes önkéntesek Hargita megyében. A Gyulafehérvári Caritas 

idén Kápolnásfaluban szervezte meg az önkéntesek nyári táborát. Már tizenöt éve szerveznek 

hasonló táborokat. 

 

A kárpátaljai Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és Máramarossziget városát az 1300-as 

években különleges jogokkal ruházta fel a magyar király. Koronavárosi kitüntetést kaptak, 

ami azt jelentette, hogy csakis a királynak tartoznak engedelmességgel. A keleti végek 

védelmét ellátó koronavárosok évszázadokon keresztül szerves egységet alkottak. Ennek 

tiszteletére szervezték meg idén is az öt város találkozóját a kárpátaljai Visken.  

 

Második erdélyi vendégszereplésén járt a kecskeméti Katona József Színház társulata. Idén öt 

napon át a „Család ellen nincs orvosság” című vígjátékkal hódítottak Hargita megyében. 

Hargita és Bács- Kiskun megye az elmúlt években testvérkapcsolatot alakított ki. A két megye 
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együttműködésének keretében, több mint tíz éve ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat is 

végeznek kecskeméti orvosok.  

 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica kárpátaljai civil 

szervezet Irodalmi kilátó címmel szervez író- olvasó találkozókat a magyarországi, kárpátaljai 

és más határon túli  írók, költők és szerkesztőségek bemutatása céljából.  

 

Baja városa adott otthont a Kárpát-medencei polgárőrök első bűnmegelőzési fórumának, ahol 

a határon túli településeken megalakult polgárőr szervezetek képviselői cserélhettek 

tapasztalatot, illetve ismerhették meg a magyar polgárőrség munkáját. 

 

Ilyenkor, a tanév befejeztével, javában tartanak a gyerekeknek tartalmas iskolai táborokat 

vagy éppen osztálykirándulásokat. A kisgéresi Alapiskola idén nyáron egy nem szokványos 

úticélt választott. A felvidéki magyar szülők és pedagógusok úgy döntöttek, ha már 

Budapesten járnak, meglátogatnak bennünket is, itt, az MTVA épületében.  

 

Most hétvégén rendezték meg Nagyvárad középkori várában a Középkori Fesztivált, amelyen 

több mint háromszáz hagyományőrző lovas vett részt. A sok-sok érdekes program között a 

nagyváradi várat védő csatajelenetet is rekonstruáltak.  

 

Focivébé idején mi is lehetne aktuálisabb, mint egy focis riport? A most következő csapat 

ugyan nem a világ élvonalában játszik, de a romániai futball élvonalában már ott vannak. A 

2011-ben alakult Sepsiszentgyörgyi Labdarugó Klub Háromszéken az identitás megőrzésének 

egyik meghatározó eleme. 

 

 

Öt kontinens 

2018. július 7. – Duna World 

 

95 éves az Amerikai Magyar Református Egyház, amely közel negyven gyülekezetet és 

huszonnégy lelkipásztort foglal magába az Egyesült Államok keleti és nyugati partvidékén. 

Köztük van az Ontarioi Független Magyar Református Egyház, amelynek Szabó Sándor 30 

éve lelkipásztora. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-07-07-i-adas/
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Sir George Radda a világhírű magyar származású biokémikus munkásságát, a magyar 

tudománnyal és kultúrával kapcsolatos gondolatait már megismerhették műsorunkban. A 82 

éves professzor, akit a világ egyik legjelentősebb tudománypolitikusának tartanak. 

 

Az Amerikai Magyar Koalíció a legnagyobb ernyőszervezet az Egyesült Államokban. Az 1991-

ben alapított non profit szervezet küldetése, hogy felismerje és érvényesítse az amerikai-

magyar közösség érdekeit. 

 

Kando Esther fiatal lányként, 1956-ben hagyta el Magyarországot. Az Egyesült Államokban 

fejezte be iskoláit és kezdett új életet. Tevékenyen vesz részt az amerikai magyarság életében 

és harcosan áll ki, ha úgy érzi, hogy sérelem éri szülőhazáját. 

 

Londonban 20 magyar iskola is működik, az egyik ezek közül a Magyar Club és Iskola,a hol 

drámafoglalkozások keretében tanítják irodalomra és történelemre a gyerekeket.  

 
 


