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Nyomtatott és online sajtó 
 
Rétvári Bence: sikeres a mai magyar nemzetpolitika 
2018. augusztus 7. – MTI, Lokál.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok 

A mai magyar nemzetpolitika sikeresebb, mint a rendszerváltás óta eltelt időben bármikor – 

jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Rákóczi 

Szövetség által Kárpát-medencei vezetőtanároknak rendezett táborban kedden a Veszprém 

megyei Királyszálláson. Rétvári Bence szerint a magyarság részét alkotni ma azért könnyebb, 

mint évtizedekkel korábban, mert egy gazdaságilag, kulturálisan és politikailag is egyre 

erősebb Magyarországhoz tartozhatnak a határon túli és a diaszpórában élő magyarok is. Azt 

mondta: egy erősödő országban a magyar kormány sokkal szabadabban tud a határon túli 

magyarokért is kiállni.  

 

Megreformálnák az óvodai nevelést 
2018. augusztus 7. – Hír TV 

A nemzeti identitástudatra erősítene rá a kormány az óvodai nevelés országos 

alapprogramjának módosításával. Ezenkívül az új rendelkezés arra is kötelezi majd az 

intézményeket, hogy szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a határon túli óvodákkal. A 

pedagógusok demokratikus szakszervezete a rendelet tartalmát nem, csak a felkészülési időt 

kifogásolta. „Nem mindegy az, hogy 3-4-5 éves korában mi történik a gyermekkel (…), a 

tudás, amit átadhatunk, az a nevelés, amiben részt vesz ilyenkor a gyermek az igenis az 

identitását jelentős mértékben tudja formálni, és akár a nemzeti identitás erősítésére is 

alkalmas lehet” – mondta Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. 

 

MPP: Borboly Csaba mondjon le, ha nem képes megoldani a medvekérdést 
2018. augusztus 7. – Krónika, transindex.ro 

A veszélyes medvék azonnali altatólövedékes ártalmatlanítására, begyűjtésére és ideiglenes, 

biztonságos megőrzésére szólította fel a Hargita megyei önkormányzatot a Magyar Polgári 

Párt (MPP) megyei önkormányzati frakciója. Kedden kibocsátott, felszólításában a frakció 

követeli, hogy Hargita Megye Tanácsa 24 órán belül kössön szerződést egy vadásztársasággal 

a veszélyes medvék altatólövedékes ártalmatlanítására, begyűjtésére és ideiglenes, 

biztonságos megőrzésére. Az MPP képviselői – Albert Mátyás, Csillag Péter, Mezei János és 

Salamon Zoltán – azt kérik, hogy a művelet költségeit a megyei önkormányzat előlegezze 

meg, majd hárítsa a Környezetvédelmi Minisztériumra, melynek a feladata lenne a 

nagyragadozók helyzetét rendezni. A frakció felszólította Hargita megye vezetőségét, hogy 

azonnal intézkedjen Székelyföld lakosságának, és az idelátogató turistáknak az életét 

veszélyeztető medvetámadások megszüntetése érdekében. 
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https://www.lokal.hu/2018-08-retvari-bence-sikeres-a-mai-magyar-nemzetpolitika/
https://www.lokal.hu/2018-08-retvari-bence-sikeres-a-mai-magyar-nemzetpolitika/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/megreformalnak-az-ovodai-nevelest-2465616
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-borboly-csaba-mondjon-le-ha-nem-kepes-megoldani-a-medvekerdest
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Elvitatkozott autonómiaküzdelem 
2018. augusztus 7. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék véleménycikke szerint „Itt állunk hát majd három évtizeddel az úgynevezett 

rendszerváltás után, ellenségeskedés, egymással folytatott parttalan viták, politikai 

csatározások, értelmetlen vetélkedések őrölik semmivé autonómiaküzdelmünket. A 

románság ma sem érti jobban, hogy mit akarunk, mi pedig képtelenek vagyunk egyetlen 

modern, mindenki által elfogadott, támogatott autonómiatervezetet összehozni és a mellé 

egységesen felsorakozni. Értelmes munka, építkezés helyett folytatódik a szócséplés, pedig 

már nemcsak az időnk, de mi is vészesen fogyunk”. 

 

Megújulóban a dévai magyar oktatási központ 
2018. augusztus 7. – Nyugati Jelen 

Bár nyári szünet van, a Dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban a szokottnál is nagyobb a 

sürgés-forgás, kívül belül munkások kisebb hada szépíti a tanintézmény épületét. Kocsis 

Attila-Levente iskolaigazgató örömmel számolt be a munkálatokról, és természetesen kitért 

az idei érettségi eredményre, illetve az új tanévben várható diáklétszámra is.   

 

Megkapta a műemlékvédelmi engedélyt a Mini Erdély Park Szejkefürdőre 
2018. augusztus 7. – transindex.ro 

Megkapta a műemlékvédelmi engedélyét a Mini Erdély Park megépítésére a Legendárium 

Szejkefürdőn. A park Erdély fénykorát, a 17. és 19. század közti időszakot szeretné 

megjeleníteni, különös tekintettel azokra az épületekre, amelyeket Orbán Balázs is láthatott. 

A Legendárium csapatát Gyöngyössy János történeti grafikus segíti a rekonstrukcióban, a 

maketteket a székelykeresztúri származású Vajda Domokos készíti Budapesten, a festést 

Németh Hajnal művész végzi. A tervek szerint jövő évre már kész lesz a park, és elegendő 

szórakozási lehetőséget nyújt akár egy teljes nap eltöltésére is. Lesz Orbán Balázs 

Emlékközpont, Mini Székelygőzös, egy hektáron makettpark setánnyal, sószobával-mini 

parajdi bányával. Lesz kerekesszék barát játszótér, ló-bicikli-motor parkoló.  

 
Nem alkalmazzák maradéktalanul az épített örökség feliratozására vonatkozó 
rendeletet 
2018. augusztus 8. – Krónika 

A hosszúra nyúlt politikai alkuk ellenére csupán részlegesen vagy sehogy sem alkalmazzák 

Romániában a műemlék épületek többnyelvű feliratozására vonatkozó miniszteri rendeletet. 

Sok önkormányzat nem vesz tudomást az előírásokról, vagy pedig a folyamat elakad a 

gyakorlatba ültetés kapujában. Emiatt Erdély épített öröksége számos esetben magyar felirat 

nélkül marad. A Krónika összeállításából kiderül: ugyan vannak pozitív példák, a román 

többségű önkormányzatok nem sietik el a rendelet alkalmazását, de a magyar polgármesterek 

sem élnek maradéktalanul a lehetőséggel. 
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https://www.erdely.ma/elvitatkozott-autonomiakuzdelem/
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megujuloban_a_devai_magyar_oktatasi_kozpont.php
http://multikult.transindex.ro/?hir=10802&Megkapta_a_muemlekvedelmi_engedelyt_a_Mini_Erdely_Park_Szejkefurdore
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Sürgeti az ellenzék a marosi prefektus kinevezését 
2018. augusztus 8. – Krónika 

Egyelőre semmit nem lehet tudni az új Maros megyei prefektus kinevezéséről. Bár a román 

ellenzéki pártok sürgetik Lucian Goga utódjának megtalálását, a Dăncilă-kormány nem sieti 

el a lépést, továbbra is megbízik Nagy Zsigmond ügyvivőben. Politikai körökben egyre 

sűrűbben emlegetik Mircea Duşát a lehetséges utódként. Az ellenzéki pártoknak valójában az 

nem teszik, hogy Goga leváltása óta elmaradtak a kétnyelvűség, illetve a nemzeti jelképek 

elleni prefektusi fellépések. 

 

A Pósfa zenekar kapja a Pro Traditione-díjat 
2018. augusztus 7. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Rekordlétszámmal veszi kezdetét július hetedikén a mátyusföldi Zsigárdon a Gyermek és 

felnőtt néptánc és népzenei tábor a Rév zenekarral. A Kárpát-medencében élő népek 

folklórfesztiválján kiosztják a Pro Traditione-díjat, amelyet idén a Pósfa zenekar kap majd. 

Utolsó akkordjai csendülnek majd fel a következő héten az idei Kaszás Attila Kulturális 

Fesztiválnak. A nagy sikerű Kistérségi kézműves tábor, valamint a Zsigárdi verstábor lakói 

után most a néptáncosoké és a népi zenészeké lesz a főszerep Kaszás Attila szülőfalujában. 

 

„Országépítés“ a Nagyfödémesi Meseország Óvodában 
2018. augusztus 7. – Ma7.sk 

„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, hanem 

országépítés“- szólott régen Kodály Zoltán. A nagy népzenekutató és zeneszerző szavainak 

jegyében tartottak kistérségi pedagógiai továbbképzést a Nagyfödémesi Meseország 

Óvodában. Az éneklés, az énekes játékok és egyéb zenei tevékenységek komplex módon 

kapcsolódnak az óvodai élet mindennapjaiba, jelentős hatást gyakorolnak a gyermekek 

érzelmi, értelmi, és szociális képességeik fejlődésére. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a 

teljes személyiség kibontakoztatásához - de más területek együttes fejlődéséhez is - a zenei 

nevelésnek pótolhatatlan szerepe van. 

 

Híd: az ellenzék nélkül is pontosan tudjuk, mit kell tennünk 
2018. augusztus 7. – Új Szó 

Az ellenzéki pártok felszólították a Hidat, hogy az emberrablási botrány miatt végre lépjen ki 

a kormányból, amit már a Kuciak-gyilkosság után meg kellett volna tennie. A Híd válasza: az 

ellenzék felszólítása nélkül is pontosan tudjuk, mit kell tenni. „A Híd az ellenzék felhívása 

nélkül is tudja, hogy mit kell csinálnia. Az ügyből továbbra sem akar politikai hasznot húzni 

és csak a lényegre koncentrál – a vietnámi férfi elrablása ügyének minél előbbi objektív 

kivizsgálására. Se többre, se kevesebbre. Ennek érdekében továbbra is mindent megtesz” – áll 

a párt az Új Szó lapnak küldött állásfoglalásában. 
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https://ma7.sk/kultura/a-posfa-zenekar-kapja-a-pro-traditione-dijat
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/borszagepitesl-a-nagyfodemesi-meseorszag-ovodaban
https://ujszo.com/kozelet/hid-az-ellenzek-nelkul-pontosan-tudjuk-mit-kell-tennunk
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Ünnepre készülődnek a bánáti katolikusok 
2018. augusztus 7. – Pannon RTV 

November 24-én lesz 150 éve, hogy először megszólaltak a nagybecskereki Nepomuki Szent 

János katolikus plébániatemplom, az egyházmegye főtemploma harangjai. Az évforduló 

alkalmából hangversenyeket tartanak majd a templomban, a város főterén kiállítás nyílik a 

történetéből, november 24-én pedig hálaadó szentmisét mutatnak be. 

 
Idén is megszervezték a Mayfly Filmklub nyári táborát Zentán 
2018. augusztus 7. – Pannon RTV 

A filmművészet iránt érdeklődő fiatalok hat napon át tartó műhelymunkán ismerkedhetnek 

meg a filmkészítés rejtelmeivel. A tábor résztvevői a késő délelőtti órákban sem tétlenkednek. 

Néhányan videót vágnak, míg mások a kamerakezelés fortélyaival ismerkednek. Az idei tábor 

több mint 20 filmművészet iránt érdeklődő fiatalt vezet be a filmkészítés titkaiba. 

 

Ismét piros-feketére mázolták az Egán-emlékmű előtti magyar nemzeti színű 
követ 
2018. augusztus 7. – Kárpátalja 

Ismeretlenek újra piros-feketére – „az ukránok forradalmi zászlajának színeire” – mázolták 

az Egán Ede Ungvár melletti emlékműve előtt elhelyezett, eredetileg ukrán és magyar 

nemzeti színű két kő közül azt, amelyre a magyar trikolór színeit festették fel – jelentette 

augusztus 6-án a Zakarpattya Online a Facebook közösségi oldalon megjelent fotók nyomán. 

A nacionalista beállítottságú portál azt írja, „ez várható válasz volt Magyarország ukrajnai 

főkonzulátusa munkatársainak akciójára, akik nemrégiben átfestették ugyanazt a követ 

fekete-pirosról Magyarország állami zászlajának színeire – piros-fehér-zöldre”. 

 

Kezdetét vette a VIII. Jankovics Mária Alkotótábor 
2018. augusztus 7. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén 8. alkalommal rendezte meg a Jankovics Mária 

Alkotótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 

Bethlen Gábor Alap támogatásával. A táborba elsősorban azok jelentkezését várták a 

szervezők, akik betöltötték 10. életévüket, vonzódnak a képzőművészetek, festészet, 

szobrászat, rajz iránt. A táborba a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vetélkedőin 

sikeresen szereplő fiatalok és a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett „Alkoss 

kedvedre!” c. rajzpályázat díjazottjai kaptak meghívást, ezen kívül minden érdeklődőt 

szívesen fogadtak. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/unnepre-keszulodnek-banati-katolikusok
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/iden-megszerveztek-mayfly-filmklub-nyari-taborat-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/iden-megszerveztek-mayfly-filmklub-nyari-taborat-zentan
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/07/ismet-piros-feketere-mazoltak-az-egan-emlekmu-elotti-magyar-nemzeti-szinu-kovet
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/07/ismet-piros-feketere-mazoltak-az-egan-emlekmu-elotti-magyar-nemzeti-szinu-kovet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezdetet-vette-a-viii-jankovics-maria-alkototabor/
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2018. augusztus 7. – Kossuth Rádió 

 

Beiktatták Temesvár egyházmegye új püspökét 

Ferenc pápa májusban Pál József-Csaba kanonokot, a Hegyvidéki Főesperesség főesperesét, a 

resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosát nevezte ki a temesvári egyházmegye 

püspökévé. Beiktatására tegnap került sor a temesvári Szent György Székesegyházban. A 

rendszerváltás óta Pál József-Csaba az egyházmegye első magyar püspöke. Lehőcz László volt 

részese az ünnepi pillanatoknak. 

 

Kolompos tábor Egerben 

A Magyar családok éve keretében először rendeztek Kolompos tábort Egerben, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Kolompos Zenekar közös szervezésében. A táborba 50 

család érkezett az egész Kárpát-medencéből. Pilisy Csenge látogatta meg őket. 

 

Három hét alatt négy emberre támadt medve az erdélyi fürdővárosban 

Szomorú aktualitással folytatjuk: Három hét alatt négy emberre támadt medve az erdélyi 

fürdővárosban, a Bálványosi Szabadegyetemnek is helyet adó Tusnádfürdőn. A medveveszély 

tarthatatlansága miatt válságtanácskozásra gyűltek össze a kormányhivatalok Hargita megyei 

képviselői. Az eredmény egyelőre az az ígéret, hogy a veszélyes egyedek eltávolítása rövid 

időn belül megtörténik.  

 

A kétnyelvűség helyzetét vizsgálták Dunaszerdahelyen 

Révkomárom után Dunaszerdahelyen – a két legnagyobb és legfontosabb felvidéki magyar 

városban – is megvizsgálták a vállalkozók körében a kétnyelvűség helyzetét. A felmérést a 

Fórum Intézet szervezésében a civileket tömörítő felvidéki szervezet, a Kerekasztal és a 

Pozsonyi Magyar Szakkollégium végezte el. A legfőbb tanulság, hogy a vállalkozók mást 

értenek kétnyelvűség alatt, mint a kutatók. Haják Szabó Mária a Kerekasztal szóvivőjét, Tokár 

Gézát kérdezte. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-07_18-30-00&enddate=2018-08-07_19-10-00&ch=mr1
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A Közép-bánáti Kisoroszon a múlt héten, pénteken zárult a népművészeti tábor 

A Közép-bánáti Kisoroszon a múlt héten, pénteken zárult a népművészeti tábor, vasárnap 

pedig a Torontál Központban egy kiállításon volt látható a táborban készült munkák 

sokasága. A táborban találkozott munkatársunk, a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasával, 

Gogolák Mariannal, akinek a "szolgálata" ugyan még májusban lejárt, de időnként megjelenik 

egy-egy rendezvényen vagy családi ünnepségen.  

 

A múlt vasárnap kezdődött és szombaton zárul a 6. Népzenei Tábor Kisiratoson 

A múlt vasárnap kezdődött és szombaton zárul a 6. Népzenei Tábor Kisiratoson. Elsősorban 

citeraoktatás folyik az egyhetes foglalkozás idején a legkisebbektől a felnőttekig, de 

népdalokat és néptáncokat is tanulnak a résztvevők, akik főként a Partiumból és a Bánságból, 

illetve Magyarország különböző településeiről érkeztek az Arad megyei, határ menti faluba. 

Ez egyébként a Kárpát-medence legfontosabb ilyen jellegű tábora, hiszen több mint másfél 

száz résztvevője van, és egyszerre több helyszínen folynak a próbák. Pataky Lehel Zsolt a helyi 

iskolában találta meg a szervezőket és a táborozók egy részét. A táborzáró gálát szombat este 

tartják a helyi kultúrotthonban, amikor is bemutatják ez egy hét alatt tanultakat. 

 

 

 

 


