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Nyomtatott és online sajtó 
 
Gulyás: fontos, hogy a határon túli magyar fiatalok a szülőfölddel tervezzenek 
2018. augusztus 24. – MTI, origo.hu, Mandiner.hu, pannonrtv.com, Magyar Idők, HírTv, 

Propeller.hu, szabadmagyarszo.hu, Erdély Ma, szoljon.hu, lokal.hu 

Arra biztatom a fiatalokat, hogy tanuljanak nyelveket, éljenek a külföldi tanulmányi 

lehetőségekkel, de hosszú távon mindenképpen a szülőfölddel tervezzenek – mondta a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken, a Fejér megyei Isztimérhez tartozó 

Királyszálláson. Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és diaszpórában élő 

egyetemi diákvezetőknek szóló táborában helyesnek nevezte azt a magyar kormányzati 

célkitűzést, hogy minél több határon túli magyar ember érezze úgy, boldogulni tud a 

szülőföldjén. Ugyanakkor úgy vélte, ezzel nem ellentétes a külföldi tanulás, akár fiatalon 

munkavállalás sem. 

 

Kásler Miklós Kolozsváron: a kultúra és a történelem összeköt, keressük a 
további összeépíthető hidakat 
2018. augusztus 26. – MTI, OrientPress, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, 

PestiSrácok, maszol.ro 

Kásler Miklós szerint a kultúra és a történelem összeköti a Kárpát-medence népeit, és keresni 

kell a további összeépíthető hidakat. Az emberi erőforrások minisztere a Kolozsvári Magyar 

Napok zárógálája díszvendégeként beszélt erről, a város főterén felállított nagyszínpadon a 

Száztagú cigányzenekar koncertje előtt. A miniszter beszédében hosszasan idézte a magyar 

királyok és a magyar kultúra erdélyi kötődéseit, majd megállapította, a világháborúkat követő 

diktatúrák megtörték a szerves fejlődést, és ezt mindegyik együtt élő nemzet megsínylette. 

Úgy vélte: mindenkinek el kell számolnia azzal, hogy hogyan sáfárkodott az utóbbi 

évszázadban rábízott javakkal. "Megvalósította-e, betartotta-e az aláírt szerződéseket, 

betartotta-e a törvényeket, azon munkálkodott-e, hogy (...) az emberek és nemzetek 

szabadsága, önrendelkezése, anyagi és szellemi jóléte, vallásszabadsága, ősi kultúrája 

fejlődjenek, egyáltalán megmaradjanak a jövő számára" - fogalmazott. 

 

Potápi: 118 határon túli magyar családbarát vállalkozást támogat a kormány 
2018. augusztus 24. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Magyar Idők, PestiSrácokfidesz.hu, 

OrientPress, Echo TV, TV2, Origo, Lokál, Transindex, Felvidék.ma 

A kormány 118 határon túli magyar családbarát vállalkozást támogat a külhoni magyar 

családok éve programsorozat keretében - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában pénteken. Potápi Árpád 

János azt mondta, a pályázatot 500 millió forint értékben hirdették meg, de a 760 pályázóra 

tekintettel százmillióval növelték az összeget. Kiemelte, a támogatás megítélésénél arra is 

figyeltek, hogy az adott régiókban a régió nagyságának és az ottani magyar lakosság 
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számának megfelelően támogassák a nyerteseket. Erdélyből például 341-en pályáztak és 60-

an nyertek, a Felvidékről pedig 188 pályázó közül 25-en kaptak támogatást. 

 

Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron-múzeumot 
2018. augusztus 25. – MTI, Híradó, maszol.ro, Origo, Magyar Idők, Krónika, Erdély Ma 

Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában szombaton felavatták a legendás 

gyulafehérvári római katolikus püspök előtt tisztelgő, felújított múzeumot. Az eseményen 

elmondott beszédében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is azt emelte ki, hogy Márton Áront nem tudta megtörni a kommunista hatalom, 

ő fáradhatatlanul szót emelt a népéért, az elnyomottakért. Az ő tanításaként említette, hogy 

"magunkért és az igazságért mindig bátran kell harcolnunk". A múzeumavatás előtt a helyi 

plébániatemplomban ünnepi misén idézték fel a 122 éve született püspök alakját. 

Prédikációjában Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kijelentette: Márton Áron áldozó 

papként, bíróként és tanítóként is "a tökéletesség fokán állott", ezért örök eszménykép a népe 

számára. Hozzátette: ezért kell imádkozni boldoggá majd szentté avatásáért. 

 
Szilágyi Péter: a kormány nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában élő magyarok 
támogatására 
2018. augusztus 24. – MTI, Mandiner.hu, HírTv, hiredo.hu, echotv.hu, lokal.hu, fidesz.hu 

A kormány nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában élő magyarok támogatására, mindazt a 

segítséget meg szeretné adni nekik, amit 1990 és 2010 előtt nem, vagy csak minimálisan 

kaptak meg – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. 

Szilágyi Péter a nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 17. továbbképzésének 

zárónapján, a Széchenyi István Egyetemen emlékeztetett arra, hogy a diaszpórában 2,5 

millió, a Kárpát-medencével együtt összesen 15 millió magyar él a világban. Az alaptörvény 

szerint a kormány nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséggel viseltetik a diaszpórában 

élők iránt, ezért a 2010-ben elkezdett munka folytatódik - hangsúlyozta a nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztos. Kitért arra, hogy októberben és novemberben megjelennek azok a 

támogatások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, amelyekkel a diaszpórában élő 

magyar iskolákat és szervezeteket támogatja a nemzetpolitikai államtitkárság. 

 

Megjelent a Szász Pál tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása 
2018. augusztus 24. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, OrientPress 

Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása a 

Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyet 30 diák nyerhet el. A Miniszterelnökség pénteki, 

MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy az ösztöndíjra azok a magukat magyarnak 

valló, Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező diákok jelentkezhetnek, akik a 

Magyarországgal szomszédos országokban vagy a világban máshol a 2018/2019-es tanévben 

magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan 

jogászképzésben vesznek részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 

és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tudnak. Idén 30 hallgató 
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részesülhet ösztöndíjban: Erdélyből 11, Felvidékről 7, Vajdaságból 4, Kárpátaljáról 3, 

Horvátországból 1, Muravidékről 1, a diaszpórából pedig 3 diák kaphat támogatást 

tanulmányaihoz. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók 12 hónapon keresztül összesen 600 ezer 

forintot kapnak, a pályázat teljes kerete 18 millió forint. 

 

Közös nyilatkozatban foglaltak állást több ügyben az erdélyi magyar pártok 
2018. augusztus 24. – MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

Közös nyilatkozatban foglaltak állást pénteken az erdélyi magyar pártok és közképviseleti 

szervezetek a terrorizmus vádjával elítélt székelyek, a Romániából kiutasított Dabis Attila, 

valamint a romániai restitúció leállítása ügyében. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére tanácskoztak pénteken Kolozsváron. A 

tanácskozás után kiadott közös nyilatkozatukban közölték: szolidaritást vállalnak "a 

koncepciós perek áldozataivá vált" Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal, követelik az ellenük 

kimondott ítélet haladék nélküli felülvizsgálatát, és az "európai jogrendet meghatározó 

szellemben történő" megváltoztatását. 

 

Leégett a Nagyvárad főterén álló görög-katolikus püspöki palota 
2018. augusztus 26. – MTI, Origo, Magyar Idők, Demokrata, Transindex, Napló, maszol.ro, 

Erdély.ma 

Szombaton késő este kigyulladt, és szinte teljesen leégett a Nagyvárad főterén álló görög-

katolikus püspöki palota - közölték a romániai hírtelevíziók, hírügynökségek. A tűzoltóságot 

este 22 órakor riasztották a tűzesethez. Ötven tűzoltó kilenc tűzoltókocsival és két létrás 

kocsival két és fél órát dolgozott a lángok megfékezésén. A tűzoltók a közeli Sebes Körösből 

szivattyúzták a vizet az oltáshoz. A tűzvésznek nincs halálos áldozata. Az oltás fél órával éjfél 

után fejeződött be, addig azonban teljesen leégett az épület mintegy 1300 négyzetméteres 

tetőzete, ledőlt az egyik torony, és beszakadt az első emeleti mennyezet. A görög-katolikus 

püspöki palota a nagyváradi magyarok által a régi nevén Szent László térként számon tartott 

hivatalosan Unirii (Egyesülés) tér dél-nyugati sarkában áll. Ifj. Rimanóczy Károly tervei 

alapján építették 1903 és 1906 között. 

 

Erzsébet-táboros kárpátaljai gyerekeket köszöntöttek az Országházban 
2018. augusztus 24. - MTI, origo.hu, Magyar Idők, hirado.hu, karpatalja.ma 

Magyarországi vakációjuk zárásaként az Országházban köszöntötték az Erzsébet-táborban 

nyaralt kárpátaljai gyermekeket és pedagógusaikat pénteken Budapesten. Bódis József 

oktatásért felelős államtitkár a mintegy 250 fiatalt és kísérő pedagógusaikat köszöntve nagy 

örömnek nevezte, hogy gyermekek százai, ezrei szerezhetnek élményeket hosszabb időt 

eltöltve Magyarország legszebb helyein. Az államtitkár azt kívánta a fiataloknak, hogy 

örömmel gondoljanak az itt töltött időre és térjenek vissza. Bódis József a közmédiának 
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nyilatkozva azt mondta: a táborozás olyan közösségformáló erő, amely egy életet 

meghatározhat. 

 

Kovászemberek kellenek a jó gazdálkodáshoz – a Maros megyei gazdakörök 
példája új megvilágításba helyezhetné a gazdálkodást 
2018. augusztus 24. – Krónika 

A Maros megyei gazdakörök Erdély-szerte híresek. Ernyőszervezetük révén olyan modellt 

sikerült létrehozniuk, amely a piacképes felnőtt szakoktatás mellett a mezőgazdaság minden 

területére kiterjedő szaktanácsadást is meghonosított. Az RMGE Maros új elnöke, Fazakas 

Miklós e sikertörténet hátteréről beszélt a Krónikának. 

 

Kolozsvár katolikus kincsei egy térben: különleges művészeti gyűjteményt is 
meg lehet tekinteni a Kolozsvári Magyar Napokon 
2018. augusztus 24. – Krónika 

A kincses város katolikus kincseit lehet megtekinteni egy térben a vasárnapig tartó Kolozsvári 

Magyar Napok keretében. A rendkívül gazdag kulturális programot kínáló eseménysorozaton 

bemutatták a városról szóló kétnyelvű tanulmánykötetet, valamint megtekinthető a 

Kalotaszegi Alkotótábor képzőművészeti kiállítása is. 

 

Porcsalmi Bálint: nem támogatandó a Büntetőügyesek nélkül a közéletben című 
kezdeményezés 
2018. augusztus 24. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Krónika 

Az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint nem támogatandó a Büntetőügyesek nélkül a közéletben 

című alkotmánymódosítási kezdeményezés, melynek támogatására a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) csaknem egymillió támogató aláírást gyűjtött össze. Porcsalmi 

Bálint a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott "Szájkarate" című pódiumbeszélgetésen 

beszélt erről. A politikus arra biztatott mindenkit, hogy ne írja alá az alkotmánymódosítási 

kezdeményezést. Úgy vélte: elvi gondok vannak a javaslattal. 

 

Szájkaraté Kolozsváron: ideje megérkeznünk a 21. századba 
2018. augusztus 24. – maszol.ro, transindex.ro 

Heves, időnként zavarossá váló viták zajlottak le a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és 

RMDSZ szervezte Szájkaraté nevű rendezvényen. A Kolozsvári Magyar Napok pénteki 

eseményén Horváth Annától, Porcsalmi Bálinttól, Hegedüs Csillától és Csoma Botondtól 

lehetett kérdezni. 

 

Szájkaraté Hegedüs Csillával: itt az ideje annak, hogy a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot elfogadjuk  
2018. augusztus 24. – transindex.ro 
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Az a cél, hogy az RMDSZ szervei társadalmi vitát kezdeményezzenek a bejegyzett élettársi 

kapcsolatról - mondta Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a Nőszervezet 

ügyvezető elnöke a Kolozsvári Magyar Napokon megszervezett Szájkaraté elnevezésű 

beszélgetésen – ahol az Szövetség politikusait kérdezhette a közönség.  

 
Szájkaraté Horváth Annával: az emberek megszokták, hogy mindent fentről 
várjanak  
2018. augusztus 24. – transindex.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok keretében is megszervezett Szájkaraté elnevezésű beszélgetés - 

ahol RMDSZ-es politikusakat kérdezhet a közönség -, első részében Horváth Anna, Kolozsvár 

volt alpolgármestere és Demeter Szilárd közíró beszélgetett. Horváth Anna többszörösen 

kihangsúlyozta, hogy a helyi politikai élet egyik legfontosabb mulasztása, hogy nincs jövőkép, 

nincs alternatíva. Ennek egyik alapvető oka az, hogy "az itteni emberek ötven éve nem tudták 

levetkőzni, hogy mindent fentről várjanak."  

 

Újabb helyi szervezeteket alapít az EMNP Temes megyében 
2018. augusztus 24. – Nyugati Jelen 

A helyi magyar sajtó képviselőivel találkozott augusztus 24-én, pénteken a temesvári 

Demokrácia Központban az Erdélyi Magyar Néppárt Temes Megyei szervezetének vezetősége. 

Kása Zsolt regionális EMNP-alelnök és Balaton Zoltán Temes megyei EMNP-elnök arról 

számolt be, hogy elkezdték a felkészülést a 2020-as helyhatósági választásokra, és újabb helyi 

pártszervezetek alapítását helyezték kilátásba Temes megyében. 

 
Jelentkezés a katolikus iskolába: szinte törvényszerű, hogy itt semmi nem megy 
zökkenőmentesen 
2018. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

Az érdekelt szülők szándéknyilatkozatban jelezhetik igényüket, miszerint gyermeküket az 

újonnan létrehozott marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Gimnáziumba szeretnék átíratni. Tamási Zsolt, az intézmény régi-új igazgatója szerint sokan 

lassítani akarják ezt a folyamatot. Az RMDSZ az eddigi tapasztalatok alapján számított arra, 

hogy Maros megyében nem lesz zavartalan az eljárás. 

 
Funar tanknak nézte a Szent Koronát  
2018. augusztus 25. – transindex.ro 

Gheorghe Funar, Kolozsvár volt polgármestere szerint a Nagyváradon és Bihardiószegen is 

felvonuló Debreceni Virágkarnevál, Szent Koronát és a koronázási ékszereket ábrázoló kocsija 

tulajdonképpen egy magyar harckocsit szimbolizál, amelyen a Szent Korona a lövegtorony, a 

jogar pedig az ágyúcső szerepét tölti be. Funar a Facebookon akadt ki az esemény szervezőire 

és jóváhagyóira. Szerinte a virágkocsik az 1940. augusztus 30-án aláírt, Észak-Erdély 

Magyarországhoz való visszacsatolását kimondó második bécsi döntés nyomán elkövetett 

atrocitásokra emlékeztették és ezzel megalázták a magyar „megszállás” alól 74 éve 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52632
http://itthon.transindex.ro/?hir=52632
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujabb_helyi_szervezeteket_alapit_az_emnp_temes_megyeben.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ujabb_helyi_szervezeteket_alapit_az_emnp_temes_megyeben.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentkezes-a-katolikus-iskolaba-szinte-torvenyszeru-hogy-itt-semmi-nem-megy-zokkenomentesen
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentkezes-a-katolikus-iskolaba-szinte-torvenyszeru-hogy-itt-semmi-nem-megy-zokkenomentesen
http://itthon.transindex.ro/?hir=52643&Funar_tanknak_nezte_a_Szent_Koronat
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„felszabadult” románokat, és külön kárhoztatja a nagyváradi önkormányzatot, amely szerinte 

százezer euróval támogatta a „románellenes” rendezvényt.  

 

Kikezdett magyar tantárgyversenyek – tendenciózus cikkben foglalkozott az 
oktatási megmérettetésekkel a Romanialibera.ro portál 
2018. augusztus 25. – Krónika 

A nemzetközi és országos tantárgyversenyeken és más megmérettetésen való részvételhez 

minden diáknak joga van függetlenül attól, hogy milyen nyelven tanul – szögezte le a 

Krónikának Kovács Irénke oktatási államtitkár a Romanialibera.ro portál cikkére utalva, 

amelyben nehezményezik, hogy a magyar nyelvű versenyekre többet költenek, mint a 

románokra. 

 
Kevés a hely, hatalmas az érdeklődés az óvodákban 
2018. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

Sokkal több gyereket szeretnének az ősztől óvodába járatni Marosvásárhelyen, mint ahány 

óvodai hely létezik. Ez oda vezetett, hogy az új tanévet egyes óvodákban 40 fős csoportokban 

kezdik a gyermekek.  

 

Szerkezetében, funkciójában és kinézetében is megújul a több mint két 
évszázados iskolaépület 
2018. augusztus 25. – szekelyhon.ro 

Levert vakolat, kivett falak, nyílászárók, felszedett padlózat – igazi építőtelep fogad a 

marosvásárhelyi Református Kollégium és Bolyai Farkas Gimnázium régi internátus 

épületében, amely kilenc hónap alatt teljesen megújul majd. A több mint nyolc millió eurós 

beruházásból nem csak statikailag teszik rendbe a több mint kétszáz éves épületet, 

szerkezetében, funkciójában és kinézetében is megújul. 

 
A lényeg, hogy a vállalkozás támogatása minél több családot érintsen 
2018. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

Tizenkilenc udvarhelyszéki, köztük hat székelyudvarhelyi vállalkozásnak ítéltek meg magyar 

kormánytámogatást a Bethlen Gábor Alapon keresztül. A pályázatot tavasszal írták ki a 

külhoni magyar családok éve programsorozat keretében. 

 

Írók, regényhősök, bölcsészek találkozása a KMN rendkívül gazdag kulturális 
kínálatában 
2018. augusztus 26. – Krónika 

Rendkívül gazdag kulturális programsorozat várta a vasárnap záruló Kolozsvári Magyar 

Napok résztvevőit: többek közt Tompa Andrea íróval találkozhattak olvasói és negyedszer 

tartották meg a magyar szakot végzettek találkozóját a bölcsészkaron. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kikezdett-magyar-tantargyversenyek-n-tendenciozus-cikkben-foglalkozott-az-oktatasi-megmerettetesekkel-a-romanialiberaro-portal
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kikezdett-magyar-tantargyversenyek-n-tendenciozus-cikkben-foglalkozott-az-oktatasi-megmerettetesekkel-a-romanialiberaro-portal
https://szekelyhon.ro/aktualis/keves-a-hely-hatalmas-az-erdeklodes-az-ovodakban
https://szekelyhon.ro/aktualis/szerkezeteben-funkciojaban-es-kinezeteben-is-megujul-a-tobb-mint-ket-evszazados-iskolaepulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/szerkezeteben-funkciojaban-es-kinezeteben-is-megujul-a-tobb-mint-ket-evszazados-iskolaepulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-lenyeg-hogy-a-vallalkozas-tamogatasa-minel-tobb-csaladot-erintsen
https://kronika.ro/kultura/irok-regenyhosok-bolcseszek-talalkozasa-a-kmn-rendkivul-gazdag-kulturalis-kinalataban
https://kronika.ro/kultura/irok-regenyhosok-bolcseszek-talalkozasa-a-kmn-rendkivul-gazdag-kulturalis-kinalataban
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Gergely Balázs: hálásak vagyunk a Kolozsvári Magyar Napok közönségének 
2018. augusztus 26. – Krónika 

Sikeresnek, gazdagnak, szervezés szempontjából kiegyensúlyozottnak bizonyultak a vasárnap 

záruló Kolozsvári Magyar Napok – értékelt megkeresésünkre Gergely Balázs főszervező. A 

kilencedszer szervezett, jó hangulatú, pezsgő rendezvénysorozat, amely megszólította a 

románságot is, óriási érdeklődést keltett: olyannyira népszerűvé vált immár, hogy számos 

helyszínen nemcsak telt házasakra, hanem egyenesen túlzsúfoltakra sikeredtek a programok. 

 

Bölönivel indul hétfőn a hatodik Vásárhelyi Forgatag 
2018. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

Több mint háromszáz esemény várja a forgatagozókat ebben az évben is. Noha a ligeti 

zsongás péntektől kezdődik, addig is van miből válogatni, hiszen nagyon sok minőségi 

programmal készültek idén a szervezők. Hétfőn kerekasztal-beszélgetés nyitja a 6. Vásárhelyi 

Forgatag programsorozatát, amelynek főszereplői Bölöni László labdarúgóedző, 

száznyolcszoros válogatott játékos és Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési képviselő 

lesznek. Velük beszélget a Teleki Téka udvarán 16 órától Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi 

Rádió sportszerkesztője és Portik Vilmos, a Vásárhelyi Forgatag főszervezője. 

 

Forgatag: örömet szerezni a vásárhelyieknek 
2018. augusztus 27. – Krónika 

Székelyföld legszínesebb fesztiválja szeretne lenni a ma kezdődő, vasárnapig tartó Vásárhelyi 

Forgatag, amelynek szervezői arra törekedtek, hogy mint minden évben, most is hozzanak 

valami újat – mondta érdeklődésünkre Portik Vilmos. A főszervezőt az idei, immár 6. 

rendezvénysorozatról faggatták, arról, hogy mi várható az előttünk álló egy héten keresztül, 

mennyiben lesz más az idei Forgatag. 

 

Kolozsváron mutatkozott be a magyar jogászok nemzetközi együttműködési 
hálózata 
2018. augusztus 27. – Krónika 

A Kolozsvári Magyar Napok keretében pénteken lépett először a nyilvánosság elé a Kárpát 

Jogi Network, a magyar nyelven is dolgozó jogászok nemzetközi együttműködési hálózata. A 

hálózat azokat a jogászokat és jogászhallgatókat próbálja összefogni, akik a világ bármely 

pontján magyarul is végzik a munkájukat. A rendezvényt köszöntő levelében Kövér László 

úgy vélte: a hálózat és a Kárpát-medencei Magyar Jogász Szövetség erősítheti a magyar 

jogászvilág határon átívelő együttműködési képességét, és segíthet fenntartani, megerősíteni 

az emberek bizalmát a jog erejében.  A rendezvény fővédnökségét is vállaló országgyűlési 

elnök úgy vélte: nagy szükség van az érdekvédelemre egy olyan Kárpát-medencében, 

amelynek „az egyik szegletében még jogilag hatályos a kollektív bűnösség elve”, ahol 

elvitatják a kollektív jogok lehetőségét, ahol egy másik szegletben „a törvény jobban védi a 

medvét mint, az embert”, egy olyan Európában, ahol a brüsszeli bürokraták többet 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/gergely-balazs-halasak-vagyunk-a-kolozsvari-magyar-napok-kozonsegenek
https://szekelyhon.ro/aktualis/bolonivel-indul-hetfon-a-hatodik-vasarhelyi-forgatag
https://szekelyhon.ro/aktualis/bolonivel-indul-hetfon-a-hatodik-vasarhelyi-forgatag
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foglalkoznak az uborka görbületének szabályozásával, mint ötvenmillió őshonos nemzeti 

kisebbségekhez tartozó európai polgár nyelvi és kulturális jogaival.  

 

Menyhárt József: megtartó lábaink - gazdaság, kultúra, oktatás 
2018. augusztus 24. – MTI, Ma7.sk 

A határon túli magyar közösségek megtartásának „első és legfontosabb lába” a gazdaság - 

hangoztatta a Magyar Közösség Pártja elnöke pénteken a Fejér megyei Isztimérhez tartozó 

Királyszálláson. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és diaszpórában élő egyetemi 

diákvezetőknek szóló táborában tartott előadásán Menyhárt József megjegyezte: „a másik 

láb” a kultúra, amit Trianon után szerencsére sikerült megvédeni, míg a harmadik az oktatás 

alap-, közép- és lehetőleg egyetemi szinten is. 

 
Kalandozó Történelmi Gyerektábor a pathi Csemadokkal 
2018. augusztus 24. – bumm.sk 

2015-ben alakult újjá a Csemadok Pathi Alapszervezete, melynek a kitűzött célja, hogy 

összekovácsolja a falu lakosságát. Azóta a pathi élet mozgatója lett a helyi Csemadok. Nagy 

hangsúlyt fektetnek az alapiskolás korú gyermekekre is, hiszen a faluban nem működik 

iskola, így igazán összekovácsolni őket csak megfelelő programokkal lehet. A Csemadok Pathi 

Alapszervezete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával első ízben rendezte meg 

a 2018. augusztus 6-10. között a Kalandozó Történelmi Gyerektáborát.. A táborba  25, 8-13 

éves gyerek vett részt. A programok egy héten keresztül zajlottak reggeltől késő délutánig. 

A szervezők, Hallman Csilla és Darida Szilvia töltötték meg tartalommal és bonyolították le az 

egész hetet. 

 
Kotlebáék szerint ott is kell szlovák iskolát nyitni, ahol kisebbségben van a 
szlovákság 
2018. augusztus 24. – Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A Mi Szlovákiánk Néppárt képviselőinek véleménye szerint az államnak ott is kell szlovák 

alapiskolát létesítenie, ahol a szlovákság kisebbségben van, amennyiben ezt legkevesebb öt 

iskolaköteles gyermek törvényes képviselője közösen kéri. Ezzel óhajtják úgymond a 

nemzetiségi szempontból vegyes lakosságú területeken javítani a szlovák nyelven történő 

művelődés lehetőségét. Mindezt az iskolaügyi törvény módosításával kívánják elérni a 

nemzetiek képviselői. A javaslat szerint a szlovák tannyelvű alapiskola létrehozásának 

feltétele továbbá, hogy ilyen nincs az adott közégben és annak közvetlen környékén, vonattal, 

vagy autóbusszal utazva hat kilométeres körzeten belül. A párt képviselője, Ján Kecskés 

elismerte, hogy Szlovákia területének nagy részén nem okoz gondot a szlovák nyelven történő 

művelődés. 
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https://ma7.sk/kozelet/menyhart-jozsef-megtarto-labaink-gazdasag-kultura-oktatas
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/24/kalandozo-tortenelmi-gyerektabor-a-pathi-csemadokkal
https://felvidek.ma/2018/08/kotlebaek-szerint-ott-is-kell-szlovak-iskolat-nyitni-ahol-kisebbsegben-van-a-szlovaksag/
https://felvidek.ma/2018/08/kotlebaek-szerint-ott-is-kell-szlovak-iskolat-nyitni-ahol-kisebbsegben-van-a-szlovaksag/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-tagletszama-alapjan-a-masodik-legnagyobb-szlovakiai-part
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Az MKP taglétszáma alapján a második legnagyobb szlovákiai párt 
2018. augusztus 25. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja 9200 tagot számlál - adta hírül a TASR. A legtöbb taggal évekre 

visszamenően a Smer rendelkezik. 2017 végén a legnagyobb kormánypárt taglétszáma 15.182 

volt. Az MKP-t az ugyancsak parlamenten kívüli Kereszténydemokrata Mozgalom követi 

8947 taggal. Az SNS 7662, a Most-Híd 5517 tagot számlál.  

 

Perbe fogott magyarságunk: tizenkét éve támadták meg Malina Hedviget 
2018. augusztus 25. – Ma7.sk 

Hedvig ellen még mindig peres eljárás zajlik. A nyitrai Konstantin Egyetemen német szakra 

járó Malina Hedvig 2006. augusztus 25-én, a reggeli órákban a szigorlatára indult. Az 

egyetemhez közeli néptelen ligetben az egyik aluljáróban két fiatal férfi támadta meg, miután 

magyarul beszélt az utcán mobiltelefonjába. Ruháját összefirkálták, értéktárgyait elvették. A 

lány alhasi vérzéssel bevonszolta magát az egyetem bölcsészeti tanszékére. Ezután a nyitrai, 

majd a dunaszerdahelyi kórházba került. A brutális bántalmazásban elszenvedett sérüléseit 

az orvosi látlelet igazolta. Jelen állás szerint akár még újabb egy évig is tarthat, mire kiderül, 

hogy lezárják az ügyet, vagy bíróság elé kerül. 

 
Újra az Ipoly mentén találkoztak a Nyékek 
2018. augusztus 25. – Ma7.sk 

1997-ben a Csemadok ipolynyéki alapszervezete Hrubík Béla vezetésével indította ismét 

útjára a község régi tradíciójának felelevenítése céljából a szüreti ünnepséget. Azóta – a 

Pincefesztivállal kiegészítve – újra és újra igyekeznek megszervezni azt. A 2005-ös szüreti 

vigadalmat egy azzal párhuzamos rendezvénnyel színesítették; ez év szeptemberére hirdették 

meg ugyanis első alkalommal a Nyék Falvak Találkozóját, amelyre az egész Kárpát-

medencéből érkeztek érdeklődők. Tiszteletüket tették többek között Alsónyék, Felsőnyék, 

Kápolnásnyék, Kisnyék, Feketenyék és Nyékvárkony képviselői is. 

 
Mátyás király emlékezete Gömörben 
2018. augusztus 25. – Ma7.sk 

Mátyás király születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 

nemzetpolitikai államtitkárság a 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította. Az 

egész Kárpát-medencében számos rendezvényt, konferenciát és kiállítást tartanak, s az 

"igazságos Mátyás" emlékezetének ápolását Gömörben sem feledték el. 

 

István királynak köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk 
2018. augusztus 25. – Felvidék Ma 

Az augusztus 29-i István, a király rockopera előadásában Varga Miklós is szerepet vállal. A 

nyolcvanas években mutatták be először nagy sikerrel a történelmi darabot, azóta több mint 

harminc év eltelt, de a rockopera mondanivalója nem veszített jelentőségéből, és az István, a 

király népszerűsége is töretlen.  
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/az-mkp-tagletszama-alapjan-a-masodik-legnagyobb-szlovakiai-part
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/tizenket-eve-tamadtak-meg-malina-hedviget
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/tizenket-eve-tamadtak-meg-malina-hedviget
https://ma7.sk/tajaink/ujra-az-ipoly-menten-talalkoztak-a-nyekek
https://ma7.sk/tajaink/matyas-kiraly-emlekezete-gomorben
https://ma7.sk/tajaink/matyas-kiraly-emlekezete-gomorben
https://felvidek.ma/2018/08/istvan-kiralynak-koszonhetjuk-hogy-ma-itt-vagyunk/
https://felvidek.ma/esemeny/szinhaz-istvan-a-kiraly/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 27. 
10 

 

A Szent István-kultusz él 
2018. augusztus 26. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A mátyusföldi Deákin tartották augusztus 25-én a koszorúzással, emlékkonferenciával és 

szentmisével egybekötött II. Országos Szent István Király Ünnepséget. Az államalapító király 

kultusza él, a feladatunk pedig közelebb vinni azt az értő fiatal generációkhoz. A résztvevők 

számára az is kiderült, mitől olyan sikeres az István, a király rockopera. Az országos 

megemlékezés a falu központjában álló, Nagy János által megformált Alapítási emlékmű 

koszorúzásával vette kezdetét, ahol Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke 

nyitóbeszédében kifejtette: „államalapító Szent István királyunk nemcsak új országot 

teremtett, hanem új rendet hozott a Kárpát-medencébe.” 

 

Nagymagyar végre a fejlődés útján 
2018. augusztus 26. – Ma7.sk 

A Dunaszerdahelytől 14 kilométerre fekvő felső-csallóközi nagyközségben a bársonyos 

forradalom után lelassult az idő. Míg a többi településen beruházások sokasága foglalkoztatta 

a lakosságot, az itteni helyzet nem alakult rózsásan. Nyolc éve, két választási ciklussal ezelőtt 

a helyhatósági választásokon végre egy fiatal, tenni akaró csapat került be a képviselő-

testületbe. Kritikus hozzáállásuk elősegítette a tarthatatlan állapotok megváltoztatását. Az 

előző polgármester a ciklus közepén távozott, és az időközi választásokon a képviselők 

egyikének, Csicsay Ottónak szavazott bizalmat Nagymagyar lakossága. 

 

A Magyar Összefogás átadta a jelöltlistát és a támogatói aláírásokat a nemzeti 
tanácsi választásokra 
2018. augusztus 24. – Vajdaság.ma 

Átadta a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra a Magyar Összefogás lista ma 

a belgrádi Képviselőházban. Az aláírásokat a többtagú delegáció kíséretében Hajnal Jenő 

listavezető adta át a Köztársasági Választási Bizottságnak. Mintegy 1200 aláírásra volt 

szükség ahhoz, hogy a 35 fős lista indulhasson a november 4-i nemzeti tanácsi választásokon, 

eddig 4200 gyűlt össze. 

 

Eltűnt a magyar feliratú helységnévtábla Szabadka Város határában 
2018. augusztus 26. – Pannon RTV 

Aki az észak-bácskai település felé haladt a napokban azt vehette észre, hogy csak cirill és 

latin betűkkel jelzik a település nevét. Ugyanez tapasztalható ellenkező irányban is. Eddig 

háromféleképpen, cirillül, latinul és magyarul fogadta az utazót a település nevét jelző sárga 

színű tábla, most azonban az új jelzések kihelyezése után a magyar nyelvű Szabadka-felirat 

már nem látható. A módosítás okáról egyelőre nincsenek információink, a hétfői nap 

folyamán igyekszünk utánajárni az ügynek. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-szent-istvan-kultusz-el
https://ma7.sk/tajaink/nagymagyar-vegre-a-fejlodes-utjan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22691/A-Magyar-Osszefogas-atadta-a-jeloltlistat-es-a-tamogatoi-alairasokat-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokra.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22691/A-Magyar-Osszefogas-atadta-a-jeloltlistat-es-a-tamogatoi-alairasokat-a-nemzeti-tanacsi-valasztasokra.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/eltunt-magyar-feliratu-helysegnevtabla-szabadka-varos-hataraban
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A Mátyás deák című darabot láthatta a nagyérdemű Bajsán 
2018. augusztus 26. – Pannon RTV 

Vajdasági körútján Bácsfeketehegyen és Bajsán járt a magyarországi, leányfalui 

Szekérszínház. Mátyás deák című darabjukkal reneszánszkori hangulatot varázsoltak a 

színpadra. A bajsai Etno ház nyári színpadára már több éve visszatér a Szekérszínház. 

 

Porosenko az alkotmányba foglaltatná Ukrajna NATO- és EU-tagságra 
törekvését 
2018. augusztus 24. - karpatalja.ma 

Petro Porosenko ukrán elnök bejelentette pénteken, hogy olyan javaslatot készül a parlament 

elé terjeszteni, amely az alaptörvényben erősítené meg Ukrajna törekvését a NATO-

csatlakozásra és az Európai Unióba történő belépésére. Az ország függetlenné válásának 27. 

évfordulóján rendezetett katonai parádén elmondott beszédében az államfő közölte, hogy a 

törvényjavaslatot az őszi ülésszak kezdetéig, azaz szeptember 4-ig benyújtja a parlamentnek. 

 

Washington kész együttműködni Kijevvel, hogy megakadályozzák az orosz 
beavatkozást az ukrán elnökválasztásba 
2018. augusztus 24. - karpatalja.ma 

Az Egyesült Államok kész együttműködni Ukrajnával annak érdekében, hogy 

megakadályozzák Oroszország beavatkozását a közelgő ukrajnai elnökválasztásokba – 

jelentette ki újságírók előtt John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó pénteken 

Kijevben, Petro Porosenko ukrán elnökkel folytatott megbeszélése után. Ukrajnában március 

végén tartják az elnökválasztás első fordulóját. Bolton megerősítette, hogy Porosenkóval 

folytatott megbeszélésén és “a két ország biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozó 

képviselőinek különböző találkozóin” megvitatták az ukrajnai választásokba való lehetséges 

orosz beavatkozás kérdését. 

 

Új magyar nagykövet Bécsben 
2018. augusztus 26. – volksgruppen.orf.at 

Megkezdte szolgálatát Magyarország új bécsi nagykövete. Nagy Andor számára kiemelt 

feladat a határ menti együttműködések segítése, az ausztriai magyaroknak pedig barátságos, 

közvetlen és nyitott légkört ígér. A diplomata nemrég fejezte be külszolgálatát Tel-Avivban, 

ahol 2013 óta képviselte Magyarországot. Bécsi magyar nagykövetként először az augusztus 

25-i Szent István-ünnepen szólalt fel a Stephansdomban, ahová első munkanapján kapott 

meghívást Simon Ferenc esperes-főlelkésztől. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/matyas-deak-cimu-darabot-lathatta-nagyerdemu-bajsan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-az-alkotmanyba-foglaltatna-ukrajna-nato-es-eu-tagsagra-torekveset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-az-alkotmanyba-foglaltatna-ukrajna-nato-es-eu-tagsagra-torekveset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/washington-kesz-egyuttmukodni-kijevvel-hogy-megakadalyozzak-az-orosz-beavatkozast-az-ukran-elnokvalasztasba/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/washington-kesz-egyuttmukodni-kijevvel-hogy-megakadalyozzak-az-orosz-beavatkozast-az-ukran-elnokvalasztasba/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2932332/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 24. - Kossuth Rádió 

 

A Vajdasági Magyar Szövetség 24 óra alatt összegyűjtötte a szükséges számú 

támogató aláírást a november 4-i választásokhoz 

A Vajdasági Magyar Szövetség 24 óra alatt összegyűjtötte a szükséges számú támogató 

aláírást ahhoz, hogy listája indulhasson a november 4-ei országos kisebbségi önkormányzati 

választásokon. A Magyar összefogás elnevezésű listát az aláírásokkal együtt ma adták át 

Belgrádban, a választási bizottságban. Hajnal Jenő listavezetőt Németh Ernő kérdezte 

telefonon.  

 

Ősszel helyhatósági választások lesznek Szlovákiában 

Ősszel helyhatósági választások lesznek Szlovákiában. Sok településen még kérdéses a 

polgármester-jelöltek személye. A Magyar Koalíció Pártja színeiben induló Horváth Árpád, 

Gúta polgármestere azonban már bejelentette, negyedszer is vállalja a megmérettetést. 

Eközben a település egyik legnagyobb gondja az, hogy a fogyatkozó gyermeklétszám mellett 

fenn lehet-e tartani a jelenlegi iskolahálózatot. Haják Szabó Mária ezt is megkérdezte. 

 

Már most megkezdődött a felkéeszülés a romániai 2020-as helyhatósági 

választásokra 

Helyhatósági választások Romániában is lesznek, igaz, csak 2020-ban. A felkészülés azonban 

– legalábbis az Erdélyi Magyar Néppárt berkeiben már most megkezdődött. A szervezet 

például növelni szeretné jelenlétét Temes megyei szórványvidékein is, hiszen céljuk legalább 

egy újabb képviselő bejuttatása a helyi önkormányzatokba. Ahol lehetséges, 

együttműködésben, közös magyar lista indításában gondolkodnak. A tervekről Lehőcz László 

kérdezte a néppárt helyi vezetőit. 

 

Ötödik alkalommal szervezték meg a Malomfesztivált 

Idén augusztusban 5. alkalommal szervezték meg a délvidéki Oromon a külföldön is egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendő Malomfesztivált. A rendezvénynek felvezető programja is 

volt, ingyenes művészeti táborokat tartottak fiataloknak Malmok Útja elnevezéssel hat 

kategóriában: film, fotó, koreográfia, zene, irodalom és színművészet. Az utóbbi két tábor 

résztvevőit látogatta meg a záró napon Németh Ernő. Elsőként az irodalmi csoport egyik 

vezetőjét, Oláh Tamást kérdezte. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-24_18-30-00&enddate=2018-08-24_19-10-00&ch=mr1
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Az op-art legjelentőségg képviselőjének munkáiból nyílt kiállítás 

Az optikai festészet, vagyis az op-art legjelentősebb képviselőjének, Victor Vasarely-nek a 

munkáiból nyílt kiállítás csütörtök este az Arad Megyei Múzeum szépművészeti részlegén. A 

jelenleg zajló Aradi Városnapokon megünnepelték a Péccsel 10 évvel ezelőtt kötött 

testvérvárosi együttműködést, és a hagyományos Pécs Napja Aradon elnevezésű kulturális-

szórakoztató program kezdete volt a a baranyai megyeszékhelyen Vásárhelyi Győző néven 

született művész alkotásaiból álló tárlat megnyitója. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

Nagy hagyománya van Muzslyán a citerázásnak 

Nagy hagyománya van Muzslyán a citerázásnak, s ebben a helyi muzsikusok közül a 

legnagyobb érdeme Lele József citeraművésznek van. Mondják róla, hogy nem csupán a 

hangszeren, de hallgatósága lelki húrjain is játszik, eközben nem csak zenél, de tovább is adja 

tudását, szívesen oktatja a fiatalokat. S bár megfordult már a fejében, hogy ha nem is a lantot, 

mert ez képzavar lenne, de a citerát leteszi, erre mégsem volt képes. Az oktatást sem fejezi be, 

mint mondja, ameddig lesz jelentkező, tanít tovább. Több évtizedes munkásságát díjazták 

nemzeti ünnepünk alkalmával, a Népművészet Mestere-díjat vehette át a Budavári palotában. 

A citeraművésszel Kónya-Kovács Otília beszélgetett. 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 26. - Kossuth Rádió 

 

Bemutatkoznak a 2018-as Külhoni Magyarságért Díjátadó kitüntetettjei 

Soha ekkora támogatást nem kapott még a külhoni magyarság, mint most. A kormány 

mindent biztosít a magyar identitás megőrzéséhez – mondta köszöntő beszédében Semjén 

Zsolt miniszterelnök helyettes a Külhoni Magyarságért díja átadóünnepségén. A díjat 2011-

ben alapították, és azoknak s szervezeteknek, vagy személyeknek  adományozzák, akik a 

külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet 

örökségének megőrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a 

gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek. Évente 10 díjat osztanak ki 

augusztus 20-án. Az idei díjazottak közül bemutattuk a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon 

vezetőit Bíró Máriát, Bíró Árpádot, Péter Ferencet, Szováta volt polgármesterét, Maros megye 

önkormányzatának elnökét, és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséget. 

 

1918. augusztus elején a németek döntő vereséget szenvedtek a nyugati fronton 

1918. augusztus elején a németek döntő vereséget szenvedtek a nyugati fronton, miután az 

antant erői tömegével vetették be ellenük a repülőképeket és tankokat. Szeptember első 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-08-26_18-30-00&enddate=2018-08-26_19-10-00&ch=mr1
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napjaiban a németek a nyugati front teljes hosszában visszavonultak. Szeptember közepén az 

Osztrák-Magyar Monarchia béketárgyalásokra tett javaslatot. 4 év szenvedés, és több 10 ezer 

magyar katona halála. 

 

Augusztus közepén Hőseink nyomában Galíciában - mottóval szervezett 

történelemi és kegyeleti zarándoklatot a Missio Tour 

Galícia nekünk magyaroknak jelenthetné a borutat is, hiszen a Kárpát-medencéből itt 

vezetett észak fel a tokaji bor útja. Ma Galícia neve mégis a háborút, a kegyetlen öldöklést 

jelenti. Augusztus közepén Hőseink nyomában Galíciában - mottóval szervezett történelemi 

és kegyeleti zarándoklatot a Missio Tours. A zarándoklat erdélyi résztvevői között ott volt 

tudósítónk, Oláh-Gál Elvira is. Helyszíni beszámolója következik. 

 

Térkép 

2018. augusztus 25. – Duna World 

 

Az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepéről Magyarországon és minden 

határon túli magyar közösségben megemlékeztek. Augusztus 20-án a Kárpát-medence szinte 

mindegyik településén szerveztek programokat. Szatmár megyében még inkább kötődnek 

Magyarország első királyához, így az ünnepi szentmise és a magyarok kenyerének megáldása 

mellett számos rendezvénnyel várták az ünneplőket. 

A Kárpát-medencében, szórványban élő magyarok támogatására indított Petőfi Sándor-

program, és a diaszpórában élő magyarság segítésére létrejött Kőrösi Csoma Sándor-program 

keretében, a Kárpát-medencei szórványterületekre az északi félteke országaiba kiutazó 

ösztöndíjasoknak tartottak oktatást az elmúlt héten, Budapesten. A Kőrösi Csoma Sándor-

program 2013-ban, a Petőfi Sándor-program pedig két évvel később indult el. A két 

kezdeményezésnek ma már 220 ösztöndíjasa van. 

A huszti vár a magyar történelem jeles emléke. Elég, ha Kölcsey Ferenc örökérvényű soraira 

gondolunk, amelyet már az akkor omladozó erődítmény tövében vetett papírra: „Hass, alkoss, 

gyarapíts: s a haza fényre derül.”  A huszti vár azonban mára végveszélybe került. Félő, hogy 

falai teljesen leomlanak, és az enyészet martalékává válik. A helyiek elhatározták, hogy 

megmentik várukat, ezért egyesületet alapítottak. A környező területet megtisztították, de a 

restaurálási munkálatokhoz segítségre van szükségük. Kozma Józsefet, az egyesület egyik 

alapító tagját hallhatják a következő üzenetben. 

15 esztendeje hirdeti a békét Zelei József kerékpáros nagykövet. A másfél évtized alatt több 

ezer kilométert tett meg az öt kontinensen. Mindegyik kerékpáros túrájának van egy mottója. 

Idén nyáron útjait az első világháború lezárásának centenáriuma jegyében, a magyar 

áldozatok emlékének szentelte. 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-08-25-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 27. 
15 

A román-magyar határ közelében, Mezőfény mellett másodszor tartottak határon átnyúló 

fúvós tábort. A képzésen magyarországi és partiumi fúvószenészek vettek részt. Számtalan 

műfaj dallami felcsendültek az erdő közepén- a filmzenéktől kezdve a musical részleteken át 

popzenei slágerekig. A táborban a közös zenélés élménye mellett egy egész évre való 

repertoárt tanultak meg a fiatalok. 

A felújított nagyváradi várban, az utóbbi években egyre több kulturális rendezvénnyel várják 

a nagyérdeműt. Az idei nyári színházi fesztiválon a nagyváradi művészek mellett anyaországi 

színészek és énekesek is felléptek a Sebes-Körös parti városban. Határokon átnyúló 

összefogással sikerült elhozni Nagyváradra is azt az operett-előadást, amelyet az országos 

operett-és musicalkurzus záró-gálájára készítettek. 

Hazatért a Csíksomlyói Passió! A Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 

különleges előadását a csíksomlyói nyeregben, a pünkösdi búcsú helyszínén adták elő 

székelyföldi táncosokkal és gyermekkórussal kiegészülve. A 18. században Csíksomlyón 

hagyomány volt, hogy minden évben bemutattak egy iskoladrámát. Ennek a felélesztése 

vezérelte a darab rendezőjét és koreográfusát. A Csíksomlyói Passió monumentális, augusztus 

18-ai, szabadtéri bemutatóját több hónapos készülődés előzte meg. A próbafolyamatból és a 

több száz szereplős előadásból nyújt ízelítőt csíkszeredai stábunk riportja.   

 

 Öt kontinens 

2018. augusztus 25. – Duna World 

Augusztus 20-a Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, 

legrégebbi magyar ünnepünk, amelyet Nagy Lajos uralkodása ünnepel a magyar állam. Szent 

István szellemisége, közel ezer esztendeje köti össze a magyarokat. 

 A diaszpórában élő magyarság segítésére létrejött Kőrösi Csoma Sándor-program, és A 

Kárpát-medencében, szórványban élő magyarok támogatására indított Petőfi Sándor-

program keretében, a Kárpát-medencei szórványterületekre az északi félteke országaiba 

kiutazó ösztöndíjasoknak tartottak oktatást az elmúlt héten, Budapesten. A Kőrösi Csoma 

Sándor-program 2013-ban, a Petőfi Sándor-program pedig két évvel később indult el. A két 

kezdeményezésnek ma már 220 ösztöndíjasa van. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Buenos Aires városa idén is, augusztus 20-a környékére 

időzítette a Magyarország Hete ünnepséget. Az államalapítóra való emlékezésen túl igazi 

szenzációt ígért a kórusművek kedvelőinek a tavalyi Eurovíziós fesztiválon nagy sikert aratott 

pécsi Bartók Béla Férfikar előadássorozata.  

Augusztus elején vette kezdetét a Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőképző táborainak 

sora, a Fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkban, Észak-Amerikában. Évről-évre itt gyűlnek 

össze a diaszpórában élő cserkészek.  

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-08-25-i-adas/
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Kárpát Expressz – M1 

2018. augusztus 26.  

Tücsöktábor Péterrévén 

Tamburaszó várja a péterrévei Tücsöktáborba érkező gyerekeket, melyet már kilencedik 

alkalommal rendeztek meg a délvidéki településen. A táborba nemcsak Péterrévéről, hanem a 

környékbeli falvakból is érkeztek kicsik és nagyok.  

Újjáéledt családi hagyomány Felvidéken 

Egy nyolcvanéves családi hagyomány éledt újjá ebben a kis felvidéki szikvíz üzemben, ahol 

ma már korszerű berendezések segítségével készül az egyik legjobb nyári hűsítő ital, a 

hungarikumnak számító fröccs hozzávalója, a szintén hungarikummá nyilvánított szikvíz.  

 Mezőgazdasági diáktábor Mikolában 

A magyar-román határ közelében járunk, a Szatmár megyei Mikolában. Ez nem egy átlagos 

mezőgazdasági betakarítás, hanem egy tábor. Ahol a városi gyerekek gumicsizmát, 

szalmakalapot ragadnak,  és a szántóföldbe vetik bele magukat.  

Utolsó állomásához érkezett a „Járjuk be Erdővidéket!” túrasorozat 

A fanyar humor, amellyel társait köszöntötte Lőrincz Sándor tanár úr, bizony nem véletlen. 

Viccesen bár, de némi szomorúsággal emlékeztet arra, hogy egy nyolc éve tartó, hónapról-

hónapra megszervezett túrasorozat utolsó állomásához érkeztek.  

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-08-26-i-adas-6/

