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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„Ajándék a másik ember, a másik nép” – temesvári püspökké szentelték Pál 
József Csabát 
2018. augusztus 6.  MTI, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Az „egység a sokszínűségben” elv követését tartja kívánatosnak Pál József Csaba, akit hétfőn 

ünnepélyes keretek között szenteltek a temesvári római katolikus egyházmegye püspökévé. 

Pál József Csaba jelmondata: Tartsd meg őket a te nevedben!, címerében pedig a székely 

eredetre utaló nap és hold, a szentháromság jelképe, valamint a bánsági egyházmegye 

hétnyelvűségére utaló jelkép szerepel. A temesvári Szent György-székesegyházban hétfőn a 

temesvári egyházmegye püspökévé szentelték fel Pál József Csabát, aki korábban a 

resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és hegyvidéki főesperes volt. Az új 

püspököt a ceremónia végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is köszöntötte. A magyar 

kormány és Orbán Viktor kormányfő üzenetét tolmácsoló Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes arra figyelmeztetett, hogy a kereszténység mindig is nemzetben gondolkodott, és azt 

vallotta, hogy minden nemzet, nemzetrész és nemzetiség istennek egy gondolata, egyszeri és 

megismételhetetlen érték. 

 

Nem a nyilvánosság előtt rendezné a kényes kisebbségi kérdéseket Teodor 
Meleșcanu külügyminiszter 
2018. augusztus 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu 

A román-magyar gazdasági kapcsolatok nagyon szilárdak és jól működnek, a kényes 

kisebbségi kérdéseket pedig nem a nyilvánosság előtt, hanem az e célra létrehozott kisebbségi 

vegyesbizottságban kellene megtárgyalni – véli Teodor Meleșcanu külügyminiszter. A 

tárcavezetővel hétfőn az Adevărul napilap portálja készített az interneten élőben közvetített 

interjút. A lap főszerkesztője a román külpolitika számos más témáját érintő beszélgetés 

során arról kérdezte Meleșcanut, mit szól azokhoz az „érdekes” kijelentésekhez, amelyeket 

Orbán Viktor Románia területén, Tusnádfürdőn fogalmazott meg az Európai Unió jövőjéről, 

Oroszországhoz fűződő viszonyáról, illetve arról, hogy a román centenárium Magyarország 

számára nem ünnep. A magyar miniszterelnök tusnádfürdői előadását sértőnek bélyegző 

ellenzéki pártoktól eltérően a román külügyminiszter válaszában a két ország közti erős, „a 

politikai szónoklatokon túlmutató, embereket és cégeket összekötő” gazdasági kapcsolatokra 

helyezte a hangsúlyt.  

 

Megnyílt a külhoni magyar fiatalok DemoWood alkotótábora Tokajban 
2018. augusztus 6. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, boon.hu  

Az egyhetes program megnyitóján Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője kiemelte: az államtitkárság arra törekszik, hogy minden 

külhoni korosztályt és közösséget megszólítson. Céljuk, hogy támogatásaik segítségével 
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felépüljön egy képzési és közösségi láncolat, és ennek révén a fiatalok olyan képzettséget 

szerezzenek, amellyel a szülőföldjükön is boldogulni tudnak. Hozzátette, a 2018 a külhoni 

magyar családok éve című programsorozat keretében működnek együtt a DemoWood tábor 

szervezőivel. A külhoni magyar családokat érintő programjaikról szólva kifejtette, 

szeretnének támogatást nyújtani már a kisgyermekek számára is, hogy a szülők 

közösségekbe, később pedig magyar iskolába vihessék őket. Majd a fiatalok olyan 

középiskolába és felsőoktatási intézménybe járhassanak, ahol megalapozhatják későbbi 

egzisztenciájukat. 

 

A Szent István-bazilikába került a Magyarok kenyere program aratókoszorúja 
2018. augusztus 6. – MTI, Magyar Szó, Mandiner, Ma.hu 

A Szent István-bazilikában állították ki a Magyarok kenyere - 15 millió búzaszem program 

keretében a Kárpát-medencei magyar gazdák által gyűjtött búzából készült aratókoszorút. A 

Kárpát-medence valamennyi határon túli, magyarlakta területe, valamint a 19 magyar megye 

kalászából font koszorút első alkalommal állították ki a bazilikában - hangsúlyozta Jakab 

István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) elnöke, az 

Országgyűlés alelnöke (Fidesz) hétfőn, a koszorú kihelyezésekor tartott átadón. Elmondta, 

hogy a két részből álló koszorú külső része az anyaországot jelképezi, amely átöleli a határon 

túl élő magyarságot. "Ez a dupla koszorú az összefogást, az összetartozást jelképezi" - 

hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a 15 millió búzaszem a 15 millió magyar összetartozásának 

szimbóluma. 

 

A nulladik pontról indulnak – sürgősen megoldanák a medvekérdést Hargita 
megyében 
2018. augusztus 6. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A hétvégén Tusnádfürdőn történt kettős medvetámadást követően hívták össze hétfőre a 

Sürgősségi Esetek Hargita Megyei Bizottságát a csíkszeredai megyeházára. Az ülésen a 

prefektusi hivatal, a megyei tanács, valamint azon intézmények képviselői voltak jelen, 

amelyek érdekeltek a medvekérdésben. A tanácskozásra meghívást kapott Graţiela Gavrilescu 

környezetvédelmi miniszter is, ő azonban végül nem jelent meg. 

 

A magyarok szerint is szükség lenne közös román-magyar 
történelemszemléletre, de elérhetetlen  
2018. augusztus 6. – transindex.ro 

Az RMDSZ megbízásából készített, az erdélyi magyarok jövőképét és önértékelését vizsgáló 

kutatásban arra is rákérdeztek, hogy a magyarok mit gondolnak a centenáriumról. Kiss 

Tamás szociológus mutatta be az eredményeket csütörtökön. A felmérés szerint elenyésző 

azoknak az erdélyi magyaroknak aránya, akik azt mondták, hogy büszkék az évfordulóra, és 

részt is fognak venni a különböző megemlékező eseményeken. Még azoknak az aránya is igen 

alacsony, akik akkor részt vennének egy eseményen, ha érdekesnek tartanák. A magyarok 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3749/kulfold_magyarsag/187579/A-Szent-Istv%C3%A1n-bazilik%C3%A1ba-ker%C3%BClt-a-Magyarok-kenyere-program-arat%C3%B3koszor%C3%BAja.htm
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100191-a-nulladik-pontrol-indulnak-surg-sen-megoldanak-a-medvekerdest-hargita-megyeben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100191-a-nulladik-pontrol-indulnak-surg-sen-megoldanak-a-medvekerdest-hargita-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27370
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27370
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többségét egyszerűen nem érdekli ez az egész, nem követi az eseményeket, nem is vesz részt 

rajtuk.  

 

A tanárokat nem motiválja a tankönyvírás lehetősége?  
2018. augusztus 6. – transindex.ro 

A kormány múlt év folyamán átszervezte a tankönyvkiadást, az egyik változás, hogy nem a 

kiadók, hanem a tankönyvek szerzői versenyeznek egymással az állami finanszírozásért. 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke elmondta, a pedagógusok 

többsége nem érez motivációt a tankönyvek megírásához, aminek a fő oka, hogy nem látják 

biztosítottnak azt az útvonalat, amely garantálná számukra, hogy a megírt tankönyv kiadását 

pozitívan fogja véleményezni a kiadó. 

 

Népszerű a magyar óvónői- és tanítói állás a pedagógusi versenyvizsgán 
2018. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

A szakoktatásban érezhető leginkább a pedagógushiány a Hargita megyei tanügyi hálózatban: 

az idei versenyvizsgán kilenc végleges állást hirdettek meg a gyakorlati képzéseket tanító 

oktatómesterek számára, de egy jelentkező sem akadt. A matematika, fizika, kémia tanári 

állásokra is kevés pályázó volt, e tantárgyak esetében pedig a már tanító pedagógusok 

többsége közel áll a nyugdíjkorhatárhoz. 

 

Nyári egyetem a Sapientián: a technikai és tudományos újdonságok mellett a 
közélet, a világpolitika is szóba kerül 
2018. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Nagy magyarországi egyetemek példájára szerveznek idén először Nyári Egyetemet a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karán. Az augusztus 7-12. 

között zajló rendezvény fókuszában a tudományos, technikai újdonságok, valamint az 

aktualitások kerülnek: három kerekasztal-beszélgetés mellett 26 előadás tarkítja a hatnapos 

rendezvény programját. 

 

A TV2-ért is tüntetni fognak Marosvásárhelyen? 
2018. augusztus 6. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nagy felháborodást keltett Marosvásárhelyen is, hogy a hétvégén eltűnt a Digi Románia 

(RCS&RDS) kábeltelevíziós kínálatából a TV2. Az egyik legnézettebb magyar csatorna, a TV2 

helyén a Comedy Central Magyarország műsora látható, ami miatt többen is nemtetszésüket 

fejezték ki, egyesek tüntetést is kilátásba helyeztek a TV2 visszakövetelése érdekében.  

 

Szent Korona Ünnep – a nemzetegyesítő kötelék 
2018. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Ez a nap egy ünnep, mely összeköt minket, egy kötelék, mely mutatja, hogy sokkal több 

bennünk a közös, mint ami szétválaszt – ezekkel a szavakkal nyitották meg immár Fe
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tizennegyedik alkalommal a Szent Korona Ünnepet Ipolybalogon. Augusztus 5-én a Szent 

Korona összekötötte az elszakított nemzetrészeinket ezen az Ipoly menti kis településen. 

Bálint Péter, a község polgármestere köszöntőjében kiemelte: a Szent István királyunk által 

létrehozott értékek megóvása nagyon fontos számunkra. „Hisszük, ha megbecsüljük elődeink 

munkáját, őrizzük hagyományainkat, akkor mi magunk is teremthetünk újakat. Olyan 

hagyományokat, melyeket az elkövetkező nemzedék visz tovább” – fogalmazott a község 

vezetője. A főtéren megtartott ünnepi köszöntőket követően a lovas hagyományőrzők és a 

Szent Korona őrzőinek díszmenete által körülvett Szent Korona hitelesített mását elkísérték a 

Kápolna-dombon tartandó ünnepi szentmisére. 

 

Az aktuális kérdésekről és teendőkről egyeztettek 
2018. augusztus 6. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Nyugdíjas Fóruma szombaton első alkalommal tartotta meg 

bővített elnökségi ülését Adán, ahol a szervezet 55 tagja jelent meg a 13 vajdasági 

alapszervezetből. A házigazdák részéről Tóbiás József, a VMSZ Ada községi pártszervezetének 

elnöke és Mészáros Tibor, a községi nyugdíjas fórum elnöke köszöntötte a résztvevőket. 

 

Közösségépítő lovas táborok Nagyszőlősön 
2018. augusztus 6. – karpatalja.ma 

Július folyamán minden héten hétfőtől péntekig táborokat szerveztünk a nagyszőlősi Szelíd 

Lovasközpontban. Az idei év legmozgalmasabb időszakában kétszer annyi gyereket 

táboroztattunk, mint tavaly, mindezt a Bethlen Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) jóvoltából. A táborozók 10-14 éves korú kárpátaljai 

magyar gyerekek voltak, akik a KMNE tagcsaládjaiból érkeztek. 

 

Segítség a romáknak 
2018. augusztus 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Mága Zoltán újjáépítteti a Nagydobronyban leégett roma imaházat. A hegedűművész a 

RomNet-nek adott interjújában azt mondta: a most zajló 100 templomi jótékonysági 

koncertsorozatának bevételéből kifizeti az épület helyreállításának költségeit, hogy 

karácsonyra már ismét működhessen a romák temploma. Hozzátette: meghívja a 

nagydobronyi kisgyermekeket az augusztus 21-i gálakoncertjére, és az utaztatásukat is 

biztosítja. 

 

Sikeres volt a nagyvázsonyi nyelvtábor 
2018. augusztus 6. – volksgruppen.orf.at 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3749/vajdasag_ada/187534/Az-aktu%C3%A1lis-k%C3%A9rd%C3%A9sekr%C5%91l-%C3%A9s-teend%C5%91kr%C5%91l-egyeztettek.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/kozossegepito-lovas-taborok-nagyszoloson/
http://kiszo.net/2018/08/06/segitseg-a-romaknak/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2928617/
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Rengeteg élménnyel gazdagodva hazatértek a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület táborozói: 

az egyesület július 30-a és augusztus 4-e között rendezte meg a már hagyománnyá vált nyári 

nyelvtábort, ezúttal új helyszínen, Nagyvázsonyban. A táborban a magyar nyelvórákon kívül 

nagy hangsúlyt fektettek a sportfoglalkozásokra és a szabadidős tevékenységekre is, mindezt 

magyar nyelven. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 6. – Kossuth Rádió 

 

Összefogással épület fel Bözödújfalú új temploma 

Bözödújfalut, a romániai falurombolás szimbólumaként ismert egykori települést 30 évvel 

ezelőtt, 1988-ban árasztották el, egy víztározó gát építésekor. A Bözödújfaluért Egyesület és 

Erdőszentgyörgy önkormányzatának kezdeményezésére, a magyarság összefogásával épül fel 

az új templom, amely a víz fölött – cölöpökön - áll majd, és egyházi, valamint kulturális 

rendezvényeknek ad otthont. Az építkezést szeptember végén kezdik el és a tervek szerint 

jövő év augusztus elején adják át az új létesítményt. A munkálatok több mint 250 ezer euróba 

kerülnek, eddig a szükséges összeg közel kétharmada gyűlt össze a világ minden tájáról, 

magánszemélyek, civil szervezetek, erdélyi, anyaországi és kárpát-medencei önkormányzatok 

adományaiból. A szombati eseményen készült Erdei Edit Zsuzsánna összeállítása.  

 

Egyre kevesebb a magyar diák a délvidéki iskolákban 

Egyre kevesebb a magyar diák a délvidéki iskolákban. A Magyar Nemzeti Tanács ezért 

engedélyezi, hogy akár 2-3 fős tagozatok is megnyíljanak, viszont a gyermekek fejlődése, 

szocializációja szempontjából kedvezőtlen a nagyobb közösség hiánya, ahol kialakulhatnának 

a természetes baráti kapcsolatok. A kisebbségi önkormányzat legutóbbi ülésén merült fel ez a 

probléma. Németh Ernő összeállításában elsőként Joó Horti Líviát hallják, aki civilben 

pszichológus.   

 

15 millió búzaszem – ez volt idén a mottója a Magyarok Kenyere programnak 

15 millió búzaszem, ez volt idén a mottója a Magyarok Kenyere programnak, amely a magyar 

nemzet határok feletti összetartozását és szolidaritását szimbolizálja, hangsúlyozta. A 

kárpátaljai Mezőgecsében tartott központi búzaösszeöntő ünnepségen minden magyarországi 

és határon túli terület egy-egy kis zsák búzával járult hozzá a nemzeti egységet jelképező 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-06_18-30-00&enddate=2018-08-06_19-10-00&ch=mr1
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programhoz. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Hidi Lászlót, a kárpátaljai részt 

szervező Pro Agricultura Carpathica Alapítvány elnökét hallják.  

 

Jókedv, vidámság, baráti beszélgetések egy finom étel mellett - ez a Kamocsai 

Gasztronómiai Fesztivál 

Jókedv, vidámság, baráti beszélgetések egy finom étel mellett - ez a Kamocsai Gasztronómiai 

Fesztivál. Idén már 17. alkalommal találkoztak a Vág partján az alkalmi baráti közösségek, 

hogy egy hétvégét együtt töltsenek, főzzenek és versenyezzenek. De nem is ez a lényeg, hanem 

az együtt töltött idő, állítják a következő összeállítás megszólalói. Haják Szabó Mária először a 

két Keszler Zoltánt, apát és a fiát kérdezte.  

 

Az erdélyi fesztiválok sorában ma már ott szerepel a különleges Pityóka fesztivál 

Az erdélyi fesztiválok sorában ma már ott szerepel a különleges Pityóka fesztivál, a burgonyás 

gasztronómiai különlegességek seregszemléje Csíkszeredában. Idén 45 bográcsban rotyogott 

a tokány, kemencékben sült a pityókás kenyér, volt minden mi szemnek és szájnak ingere. 

Oláh-Gál Elvira riportja. 

 


