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Nyomtatott és online sajtó 
 

Soltész: a nyelv a magyarság megtartó ereje 
2018. augusztus 13. – MTI, Híradó, Mandiner.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Hír TV, Echo 

TV, baon.hu, Somogyi Online, hir.ma 

Nyelvünk köt össze bennünket, ez a magyarság megtartó ereje; fogalmazott a világ minden 

tájáról érkezett, általános iskolás gyermeket köszöntve Soltész Miklós hétfőn Tatán, a Rákóczi 

Szövetség anyanyelvi táborában. A Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és 

az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára felidézte Rákóczi Ferenc 

életútját, akivel 12 évesen ausztriai, majd csehországi tartózkodása alatt elfelejtették a magyar 

nyelvet, és amikor visszatért szülőhelyére, nem tudott megszólalni az anyanyelvén, de később 

minden vagyonát és saját életét Magyarország szolgálatába állította.  Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség elnöke az MTI-nek elmondta, a táborban 130 fiatalt fogadtak, a felvidéki és 

a kárpátaljai gyerekek mellett most először vannak itt a diaszpórából érkezettek, akiknek 

nagy- és dédszüleik voltak magyarok. A táborban a Rákóczi Szövetség munkáját a felvidéki 

magyar pedagógushallgatók segítik. 

 

Határon túli gyerekek is közreműködnek a székesfehérvári Koronázási 
Szertartásjátékban 
2018. augusztus 13. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Demokrata, Pannon RTV 

II. András király alakja áll a székesfehérvári Koronázási Szertartásjáték középpontjában, 

melyben a Rákóczi Szövetség színjátszó táborában részt vevő határon túli fiatalok is 

közreműködnek, akiket hétfőn köszöntöttek a székesfehérvári városházán. A darab rendezője, 

Szikora János - a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója - a határon túli fiatalok 

fogadását követően elmondta: a hat éve indult Koronázási Szertartásjátékokban három 

szándék ötvöződik. Egyrészt a középkori királykoronázási liturgia bemutatása, másrészt a 

középpontban álló királyok élettörténete fontosabb epizódjainak ábrázolása, valamint a 

helyszín, a hajdani Nagyboldogasszony Bazilika, Magyarország ősi koronázótemploma 

"virtuális felépítése". 

 

Az Érték és Minőség Nagydíjakat szeptember 11-én adják át a parlamentben 
2018. augusztus 13. – MTI, sonline.hu, heol.hu  

Az Érték és Minőség Nagydíjakat szeptember 11-én adják át a Parlamentben, az idén 47 

témakörben lehetett pályázni az új, kimagasló minőséget elismerő kitüntetésre - közölte az 

Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa az MTI-vel. A pályázat kitüntetéseit az 

Alkotók Ünnepén, az Országház felsőházi termében adják át. A tájékoztatás szerint az Érték 

és Minőség Nagydíj Pályázat életre hívását indokolta, hogy az elmúlt évtizedekben sokat 

változott a gazdasági helyzet, a hazai termékek és szolgáltatások gyors ütemben fejlődtek, 

nőttek az exportlehetőségek, megerősödtek a határon túli magyar vállalkozások is. Egyre 
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http://mandiner.hu/cikk/20180813_soltesz_a_nyelv_a_magyarsag_megtarto_ereje
http://mandiner.hu/cikk/20180813_soltesz_a_nyelv_a_magyarsag_megtarto_ereje
https://magyaridok.hu/kultura/hataron-tuli-gyerekek-is-kozremukodnek-a-koronazasi-szertartasjatekban-3383056/
https://magyaridok.hu/kultura/hataron-tuli-gyerekek-is-kozremukodnek-a-koronazasi-szertartasjatekban-3383056/
https://www.sonline.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/elso-alkalommal-adjak-at-az-ertek-es-minoseg-nagydijakat-1163109/
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fontosabb a szerepe azoknak a megkülönböztető jeleknek, amelyek kiemelkedő eredményekre 

és teljesítményekre hívják fel a figyelmet. 

 

Az RMDSZ válaszol Kulcsár-Terza Józsefnek – dolgozzon, ne csak politizáljon 
2018. augusztus 13. – Erdély Ma, Háromszék 

Konkrét megbízatással ruházta fel Kovászna Megye Tanácsának RMDSZ-frakciója Kulcsár-

Terza Józsefet, miután az RMDSZ színeiben megválasztott MPP-s parlamenti képviselő – a 

megyei tanács RMDSZ-frakciója szerint oktalanul – bírálta a háromszéki vezető testületet: 

azzal bízták meg, Bukarestben intézkedjék medveügyben. 

 

Indul ősztől katolikus iskola Vásárhelyen, vagy mégsem? 
2018. augusztus 13. – szekelyhon.ro 

Megjelent a romániai közoktatási minőségbiztosítási hatóság (ARACIP) honlapján pénteken a 

helyi hatóságok által tavaly felszámolt marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újbóli 

megalapításáról, illetve ideiglenes akkreditálásáról szóló miniszteri rendelet. A Népi 

Mozgalom Párt (PMP) képviselője, Marius Paşcan bejelentette, hogy a közigazgatási 

bíróságon támadja meg az általa törvénytelennek vélt jogi lépést. 

 

Tandíjmentes helyekre is várja még leendő hallgatóit a Sapientia 
2018. augusztus 13. – szekelyhon.ro 

Maradtak még tandíjmentes helyek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

Csíkszeredai Karán, ezekre a szeptember 4–10. között zajló őszi felvételi alkalmával lehet 

iratkozni. Az egyetem „kínálatában” szereplő négy tudományterületre – mérnöki-, humán-, 

gazdasági-, illetve társadalomtudományok – iratkozhatnak az érdeklődők a szeptemberi 

felvételi során. A felsőoktatási intézmény Csíkszeredai Karának minden szakán – az 

alapképzésen és magiszteri, azaz mesterképzésen is – maradtak még tandíjmentes és tandíjas 

helyek. 

 
Szafaripark, mint megoldás a medveproblémára? 
2018. augusztus 13. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egy szafaripark létesítését javasolta a környezetvédelmi miniszternek a hétvégi tusnádfürdői 

találkozó alkalmával a Magyar Polgári Párt (MPP). Kulcsár-Terza József, az alakulat 

háromszéki parlamenti képviselője – aki Biró Zsolt pártelnökkel közösen fordult levélben a 

tárcavezetőhöz – egy Hargita és Kovászna megye határában kialakítandó állatpark 

létrehozásában látja a medvekérdés hosszú távú megoldását. Grațiela Gavrilescu kissé 

elcsodálkozott az Albert Mátyás és Csillag Péter Hargita megyei tanácsosok, valamint 

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő által bemutatott terven, de nem mondott nemet. A 

felek abban egyeztek meg, hogy a hét folyamán ismét találkoznak, így az MPP-sek a napokban 

Bukarestben fejthetik ki bővebben a szafaripark létesítéséről szóló elképzeléseiket. 
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https://www.erdely.ma/az-rmdsz-valaszol-kulcsar-terza-jozsefnek-dolgozzon-ne-csak-politizaljon/
https://szekelyhon.ro/aktualis/indul-osztol-katolikus-iskola-vasarhelyen-vagy-megsem
https://szekelyhon.ro/aktualis/tandijmentes-helyekre-is-varja-meg-leendo-hallgatoit-a-sapientia
https://szekelyhon.ro/aktualis/szafaripark-mint-megoldas-a-medveproblemara
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RMDSZ: a költségvetés-kiegészítés újra ellehetetleníti a helyi önkormányzatokat 
2018. augusztus 13. – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa tiltakozik, hogy "Bukarestnek ismét erőteljesen 

saját maga felé hajlik a keze", a csaknem hatmilliárd lejnyi költségvetés-kiegészítési összeg 

több mint négyötödét a központi költségvetésben tartva. A szövetség közleményében az áll: a 

mindössze egyötödnyi hozzájárulás a helyi önkormányzatok költségvetéséhez csaknem 90 

százalékban a múlt év végén ellehetetlenített önkormányzatok működési költségeit és 

béralapját pótolja ki, hatalmas űrt hagyva például a megyei önkormányzatok hatáskörébe 

utalt gyermekvédelmi rendszer finanszírozásában. 

 

Magyarellenes teóriák a bukaresti tüntetéshez 
2018.augusztus 13. – Magyar Hírlap/Veczán Zoltán 

Továbbra is a kormány távozását követelik tízezren Romániában, közben megindult a 

feljelentés-gőzhenger is. A Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) szakértője üzleti érdekeket 

sejt a háttérben, és előkerült a magyar kártya is. A tüntetés erőszakmentes maradt, szemben a 

péntek esti, csaknem félezer ember sérülésével járó focihuligán-csendőr összecsapásokkal. A 

tüntetők azt ígérték, kitartanak, amíg a kormány nem távozik. A PSD eközben a június 9-i 

szocdem békemenethez hasonló nagygyűlés megszervezését fontolgatja. 

 

Szent István ünnepe és Kormorán-koncert Vajkán 
2018. augusztus 13. – Felvidék Ma 

Augusztus 11-én, szombaton a csallóközi Vajkán megrendezték a 15. Szent István-ünnepséget. 

Az ünnepi esemény délután háromkor kezdődött szentmisével, melynek főcelebránsa Molnár 

Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora volt. Az ünnepi szentmise 

elején a feszületet vivő ministránsok és a koncelebráló Németh Mátyás plébános, valamint 

Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki lelkiatya vonultak be a főbejáraton, 

miközben a somorjai Németh Imre előadóművész Szent Istvánt dicsőítő énekeket énekelt. 

Ezután Németh Mátyás plébános köszöntötte a főcelebráns Molnár Tamás atyát, a megjelent 

vendégeket, a helybéli és környékbeli híveket. 

 
Testvértelepülési találkozó a többnyelvűség európai értékeként 
Ipolyszécsénykén 
2018. augusztus 13. – Felvidék Ma 

Augusztus második hétvégéjén zajlott le Ipolyszécsénykén a második testvértelepülési 

találkozó. Az Ipoly menti kisközségben magyar, lett, erdélyi valamint olasz és lengyel 

hagyományőrzőket, illetve az ottani önkormányzatok képviselőit látták vendégül augusztus 9-

e és 12-e között. A bemutatkozás mellett európai jelentőségű témákkal is foglalkoztak a 

találkozó résztvevői. „A négynapos rendezvényen hat ország hét településének küldöttsége 

vett részt. A rendezvény célja egymás megismerése, ugyanakkor a kulturális sokszínűség, a 
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http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/100437-rmdsz-a-koltsegvetes-kiegeszites-ujra-ellehetetleniti-a-helyi-onkormanyzatokat
http://magyarhirlap.hu/cikk/125788/Magyarellenes_teoriak_a_bukaresti_tunteteshez
https://felvidek.ma/2018/08/szent-istvan-unnepe-es-kormoran-koncert-vajkan/
https://felvidek.ma/2018/08/testvertelepulesi-talalkozo-a-tobbnyelvuseg-europai-ertekekent-ipolyszecsenyken/
https://felvidek.ma/2018/08/testvertelepulesi-talalkozo-a-tobbnyelvuseg-europai-ertekekent-ipolyszecsenyken/
https://felvidek.ma/2018/08/testvertelepulesi-talalkozo-a-tobbnyelvuseg-europai-ertekekent-ipolyszecsenyken/
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többnyelvűség, mint európai érték bemutatása volt” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Deák 

József, Ipolyszécsényke polgármestere. 

 

Tíz év után ismét bemutatják az István, a királyt Szlovákiában 
2018. augusztus 13. – MTI, bumm.sk 

Szlovákiában tíz év után ismét bemutatják az István, a király rockoperát, amelyet ezúttal a 

Nemzeti Lovas Színház visz színpadra a dióspatonyi Slovakia Ringen augusztus 29-én - 

közölték a rendezvény szervezői gútai sajtótájékoztatójukon hétfőn. Szörényi Levente és 

Bródy János alkotását a Felvidéken legutóbb tíz éve Révkomáromban láthatta a közönség, a 

mostani bemutatóval erre az évfordulóra és a rockopera 35 évvel ezelőtti ősbemutatójára is 

emlékeznek - mondta el Pósfay Péter, a rockopera felvidéki bemutatóját megszervező All In 

koncertiroda vezetője. 

 

Magyarországi farmokat látogattak meg a vajdasági gazdák 
2018. augusztus 13. – Pannon RTV 

Hosszú ideje stagnál Szerbia állattenyésztése - mondják a gazdák. Némi előremozdulás a 

birkanevelésben történt, most pedig a húsmarha-tenyésztés keltette fel a vajdasági gazdák 

érdeklődését. A vajdasági gazdák egy csoportja a veszteséges tejtermelést a hústermeléssel 

kívánja felváltani. A húsmarhák költséghatékonyan tenyészthetők, de ez mellett a külföldi 

piaci lehetőségek is erősödnek, egyre keresettebb a hazai marhahús. 

 

Nyelvében él a nemzet 
2018. augusztus 13. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete (VMVE) az idén harmincadik alkalommal 

szervezi meg hagyományos tehetséggondozó műhelyét a kishegyesi Kátai-tanyán augusztus 

11-től 18-ig. Szombaton a megnyitó keretében került sor a színvonalas jubileumi gálaműsorra. 

Hajvert Ákos, a VMVE elnöke arról számolt be, hogy az idén is hatalmas volt az érdeklődés, 

Vajdaság minden részéből, de Magyarországról is érkeztek gyerekek és fiatalok. 

 

Szórakozás, kulturális programok, kerekasztal beszélgetések – véget ért az első 
ISZ Feszt Tiszapéterfalván 
2018. augusztus 13. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) idén az előző 

évekkel ellentétben nem egy naposra, hanem háromnaposra szervezte rendezvényét. Az ISZ 

Fesztre augusztus 10–12. között került sor a nagyszőlősi járási Tiszapéterfalván. Dobsa 

István, a KMKSZ ISZ elnöke a Kárpátalja.ma szerkesztőségének elmondta, hogy idén a három 

nap alatt körülbelül kilenc ezren látogattak ki a fesztiválra. Ezen az éven még több program 

várta azokat, akik hétvégén a rendezvényt választották: voltak ügyességi és sport versenyek, 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/08/13/tiz-ev-utan-ismet-bemutatjak-az-istvan-a-kiralyt-szlovakiaban
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/magyarorszagi-farmokat-latogattak-meg-vajdasagi-gazdak
https://www.magyarszo.rs/hu/3755/kozelet/187953/Nyelv%C3%A9ben-%C3%A9l-a-nemzet.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/szorakozas-kulturalis-programok-kerekasztal-beszelgetesek-veget-ert-az-elso-isz-feszt-tiszapeterfalvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/szorakozas-kulturalis-programok-kerekasztal-beszelgetesek-veget-ert-az-elso-isz-feszt-tiszapeterfalvan/
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szépségverseny, kézműves foglalkozások, fafaragás. A finom ételek és italok sem hiányoztak a 

fesztiválról. 

 
Hálaadó családi csendesdélután a reformáció gyermekeiért 
2018. augusztus 13. – karpatalja.ma 

A Reformáció 500. évfordulójára készülvén a Kárpátaljai Református Egyház meghirdette a 

Reformáció Gyermekei Programot. Augusztus második vasárnapján Fertősalmás községben 

hálaadó családi csendesdélutánt tartottak a program részeseinek. A helyi gyülekezet énekkara 

szívhez szóló szolgálattal fogadta a vendégeket. A hálaadó istentisztelen Homoki Tibor 

fertősalmási lelkipásztor hirdette az igét. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 13. – Kossuth Rádió 

 

Szeptembertől újraindulhat a marosvásárhelyi római katolikus iskola 

Szeptembertől újraindulhat a marosvásárhelyi római katolikus iskola. A román oktatási 

minisztérium rendelete a tanintézménynek ideiglenes működési engedélyt adott, jóváhagyott 

minden olyan oktatási szintet és szakot, amellyel az előző felekezeti iskola működött. A 

rendelet azt is rögzíti, hogy az új tanintézményt a város önkormányzatának alanyi jogon be 

kell illesztenie az iskolahálózatba. Üröm az örömben, hogy a rendelet közzététele után a Népi 

Mozgalom Párt ügyvezető elnöke bejelentette: közigazgatási bíróságon támadják meg a 

miniszteri rendeletet, a párt szerint ugyanis alkotmányellenes a szaktárca eljárása. Novák 

Zoltán Maros megyei szenátor, az oktatási szakbizottság tagja nyilatkozik Erdei Edit 

Zsuzsannának.  

 

A Székelyhíd-Létavértes határátkelő állandóvá tételét kezdeményezik a bihari 

térség önkormányzati vezetői 

A Székelyhíd-Létavértes határátkelő állandóvá tételét kezdeményezik a bihari térség 

önkormányzati vezetői a jelenlegi időszakos, 7-től 11-ig tartó nyitvatartás helyett. A két ország 

kormányának illetve belügyminisztereinek számára címzett kérvényben a könnyebb 

határátkelés mellett a kulturális és gazdasági együttműködés gördülékenyebbé tételére is 

hivatkoznak.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/halaado-csaladi-csendesdelutan-a-reformacio-gyermekeiert/
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Jelentős események Magyarittabén 

Magyarittabén, a hétvégén, a falunapok alkalmával két jelentős esemény történt. Egyik volt a 

felújított művelődési otthon ünnepélyes átadója – amiről már beszámoltunk vasárnapi 

adásunkban –, a másik pedig egy emléktábla leleplezése a helyi közösség épületében, annak a 

békési egyénnek a tiszteletére, aki kezdeményezte egykoron a két település kapcsolatának 

elmélyítését. Kónya-Kovács Otília összeállításában elsőként Kálmán Tibort, Békés város 

alpolgármesterét halljuk. 

 

EP képviselő: Mi vagyunk a felelősek azért, hogy Szlovákiában rendkívül 

alacsony a részvétel az EP választásokon 

Mi, az Európai Parlament képviselői vagyunk a felelősek azért, hogy Szlovákiában rendkívül 

alacsony a részvétel az EP választásokon, mondta a napokban az egyik néppárti szlovák EP 

képviselő, Eduard Kukan. S ennek oka, hogy még mindig túl messze van Brüsszel a 

tagállamoktól. Nem egészen egy év múlva ismét urnákhoz járulnak az unió polgárai, s a 

választást megelőző kampányban ezt a távolságot kell majd csökkenteni, hiszen a tét óriási: az 

Európai Unió jövője. Öllös László politológust, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnökét 

kérdezte Haják Szabó Mária. 

 

Augusztus 13-án, ma van a világosi fegyverletétel 169. évfordulója 

Augusztus 13-án, ma van a világosi fegyverletétel 169. évfordulója, ami lezárta az 1848–1849-

es magyar forradalmat és szabadságharcot, és az október 6-i véres megtorlást vonta maga 

után. Márki Sándor, Arad és Arad vármegye történetírója monográfiájában Görgey Artúrt is 

idézi, aki a fegyverletétel előtt egy nappal jelentette be a legénységnek a kapitulációt: 

„lesznek, kik árulást gondolnak; s a história is ki tudja, mit fog mondani!” S hogy miként ítéli 

meg az utókor cselekedetét, és hogy mi maradt mára a világosi emlékekből, arról Pataky 

Lehel Zsolt beszélgetett Ujj János aradi helytörténésszel, nyugalmazott történelemtanárral. 

 

Emlékművet avatott a KMKSZ Szürtei Alapszervezete az 1848–1849-es 

szabadságharcban részt vett szürtei nemzetőrök emléke előtt tisztelegve 

Ennél a témánál maradunk a következő percekben, ugyanis emlékművet avatott a KMKSZ 

Szürtei Alapszervezete az 1848–1849-es szabadságharcban részt vett szürtei nemzetőrök 

emléke előtt tisztelegve. A névsort arra a levéltári dokumentumra alapozták, amely 170 évvel 

korábban, 1848. augusztus 6-án keletkezett, és összesen 79 nemzetőr nevét tartalmazza. 

Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Braun László történészt hallják, aki az ötletgazdája 

és megálmodója volt az emlékműnek.  
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Szombaton rendezték meg a 37. magyarkanizsai úszó- és futómaratont 

Szombaton rendezték meg a 37. magyarkanizsai úszó- és futómaratont. Ezúttal is vajdaságiak 

és magyarországiak együtt indultak el a startjelre a futópályán, illetve csobbantak a Tisza 

hullámai közé, annak jeleként, hogy magyarságot elválasztó országhatárok a szívekben már 

nem léteznek. Ezer szállal kötődnek egymáshoz a nemzetrészek, amelyek egyike a 

sport.  Németh Ernő a folyóparton várta, hogy ki lesz az első, aki beér a célba. 

 

 

 


