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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér: a Kurultáj a magyar kulturális önrendelkezési igény kinyilvánításának 
legnépesebb fóruma 
2018. augusztus 11. – MTI, origo.hu, 888.hu, propeller.hu, Magyar Narancs, Vs.hu, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap 

A magyar kulturális önrendelkezési igény kinyilvánításának legnépesebb fórumának nevezte 

a Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlést az Országgyűlés elnöke a hagyományőrző 

rendezvényésorozatot köszöntő beszédében szombaton Bugacon. Kövér László beszédében az 

egykori hun lovasok nyílzáporát említve hangsúlyozta: modernnek mondott világunkban egy 

másik, kevésbé látványos, de hasonlóan pusztító harcmodor terjedt el. Ennek lényege az 

Országgyűlés elnöke szerint, hogy akinek meg akarják szállni a területeit, annak először a 

tudatát igyekeznek megszállni. "Akit alávetettségbe akarnak taszítani szülőföldjén, akit ki 

akarnak forgatni anyagi és szellemi javaiból, annak akaratát úgy akarják megtörni, hogy 

először megtörik és összezavarják a tudatát. Megtámadják a nemi, családi, vallási és nemzeti 

önazonosságát, meg akarják hamisítani a múltját, és el akarják venni a jövőjét, vagyis az 

áldozatot úgy összezavarják, hogy már szó szerint azt se tudja, fiú-e vagy lány, honnan jön, 

hová tart és kihez tartozik" - fogalmazott. 

 

Megjelent a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról szóló miniszteri 
rendelet 
2018. augusztus 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Idők, 

Magyar Hírlap 

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 csütörtöki 

keltezésű rendeletet Valentin Popa, a bukaresti szociálliberális PSD-ALDE kormány oktatási 

minisztere írta alá. Az iskola önálló jogi intézményként fog működni azokkal a már korábban 

elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező 

ügyészségi eljárás nyomán – a tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt. 

 
Rétvári Bence Erzsébet-táborban nyaraló kárpátaljai diákokat köszöntött  
2018. augusztus 10. – MTI, hirado.hu, origo.hu, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Kárpátaljai diákokat köszöntött az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti 

államtitkára pénteken az Országházban; a magyarul tanuló kétszáz, ukrán nemzetiségű 

gyerek korábban a zánkai Erzsébet-táborban nyaralt. Rétvári Bence az ünnepségen azt 

mondta, az Erzsébet-programot néhány éve elindító jogszabály új szociális üdülési 

lehetőséget nyitott meg sok magyar számára. Eddig több mint egymillióan részesültek a 

program valamely előnyéből. Közülük a legtöbben diákok voltak - csak idén nyáron mintegy 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.origo.hu/itthon/20180811-kover-a-kurultaj-a-magyar-kulturalis-onrendelkezesi-igeny-kinyilvanitasanak-legnepesebb-foruma.html
http://www.origo.hu/itthon/20180811-kover-a-kurultaj-a-magyar-kulturalis-onrendelkezesi-igeny-kinyilvanitasanak-legnepesebb-foruma.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megjelent-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ujraalapitasarol-szolo-miniszteri-rendelet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megjelent-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola-ujraalapitasarol-szolo-miniszteri-rendelet
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/08/10/retvari-bence-erzsebet-taborban-nyaralo-karpataljai-diakokat-koszontott/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2018/08/10/retvari-bence-erzsebet-taborban-nyaralo-karpataljai-diakokat-koszontott/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 13. 
2 

130 ezer fiatal vesz részt napközis vagy ottalvós Erzsébet-táborban -, de nagycsaládosok, 

fogyatékos gyermekeket nevelő intézményekben dolgozók és nyugdíjasok is sok támogatást 

kaptak - tette hozzá az államtitkár. 

 

Közel száznyolcvan ukrán gyermek táborozott a Velencei-tónál 
2018. augusztus 11. – MTI, Origo.hu, Magyar Idők, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

Közel száznyolcvan ukrán gyermek táborozott idén a Velencei-tónál - közölte a 

Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények 

megsegítéséért felelős államtitkára a héten záruló táborban, Velencén szombaton. Soltész 

Miklós hangsúlyozta: a fiatalok táboroztatása azt üzeni, hogy a szolidaritás a legfontosabb, 

függetlenül bármilyen politikai helyzettől, vagy az ukrán politikai vezetéssel a nyelvtörvény 

miatti konfliktustól. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy azokat a gyermekeket, akiknek 

a kelet-ukrajnai konfliktusban súlyosan sérült vagy elhunyt közeli hozzátartozójuk, próbálja 

segíteni abban, hogy lelkileg és fizikailag is feltöltődjenek - tette hozzá. 

 

Folytatódik a marosvásárhelyi katolikus iskola kálváriája – a PMP bejelentette: 
megtámadja az újjáalapításról szóló rendeletet 
2018. augusztus 10. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Népi Mozgalom Párt (PMP) megtámadja a közigazgatási bíróságon a marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum újraalapításáról szóló oktatási miniszteri rendeletet 

– jelentette be pénteken az alakulat ügyvezető elnöke, Marius Paşcan. A képviselő úgy véli, a 

szaktárca alkotmányellenes módon és a helyi önkormányzat hatáskörének elbitorlásával 

alapította újra a katolikus iskolát, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a parlament által 

elfogadott hasonló tartalmú törvényt korábban alaptörvénybe ütközőnek ítélte az 

alkotmánybíróság – adta hírül az Agerpres. A Népi Mozgalom Párt mindent megtesz azért, 

hogy mielőbb megtámadja a rendeletet a közigazgatási bíróságon, és kész ismét Románia 

Alkotmánybírósága elé vinni az ügyet” – áll Paşcan pénteki közleményében. 

 

A marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügye: megjelent a rendelet, optimisták 
a szülők 
2018. augusztus 10. – maszol.ro 

Felkerült a közoktatás minőségbiztosítási ügynökségének (ARACIP) honlapjára a 

marosvásárhelyi római katolikus gimnázium alapjait letévő miniszteri rendelet, amely az 

intézmény újboli megalapításáról és az ideiglenes akkreditálásról szól. A Magyar Szülők 

Szövetségének elnöke, Csíky Csengele a Maszolnak kifejtette: remélik, ezennel egy „végre 

megtámadhatatlan” jogi megoldás született az iskola újraalapítására. 

 

Mégsem lesz fizetős a Partiumi Magyar Napok 
2018. augusztus 10. – maszol.ro 
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Csütörtökön a rendezvény szervezőcsapata azt közölte, hogy szombaton és vasárnap csak 

azok léphetnek be a Kossuth-kertbe, akik a kapuknál 10 lejes belépőt váltanak, amiért cserébe 

az étel- és italárusoknál lefogyasztható 2 zsetont és egy karszalagot adnak. „A 

közönségigényeket meghallgatva” viszont a szervezők péntekre meggondolták magukat. 

 

Betelt a pohár: Árus Zsolt már a diszkriminációellenes tanácsot is bepanaszolta 
2018. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

Hivatali visszaélés miatt a legfőbb ügyészségnél panaszolta be az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács vezetőtanácsát és egy alkalmazottját Árus Zsolt. Egy, a tavaly 

április óta húzódó ügye késztette erre a lépésre. Az előzményeket sajtótájékoztatón ismertette 

Árus. Mint mondta, 2017 áprilisában zaklatás vádjával tett panaszt magánszemélyként Dan 

Tanasă ellen a diszkriminációellenes tanácsnál, jelezvén, hogy Tanasă, a blogján és a 

Facebook-oldalán folyamatosan uszít a magyarok ellen, hazudozik, félremagyaráz és 

belemagyaráz. Határozatra a törvényben előírt 90 napon belül számított, de még egyszer egy 

ennyi idő elteltével sem kapott semmiféle hivatalos közlést az ügyben. 

 
Koncertdömping a Partiumi Magyar Napokon: hazai és magyarországi 
zenekarok is fellépnek Szatmárnémeti legnagyobb fesztiválján 
2018. augusztus 11. – Krónika 

Különböző műfajokat képviselő zenekarokkal, minden korosztályt megszólító programokkal, 

újításokkal várják az érdeklőket a 17. Partiumi Magyar Napokon, amelyet augusztus 20–26. 

között szerveznek Szatmárnémetiben. 

 

Az RMDSZ elmondta a következő lépéseket, amelyek a vásárhelyi katolikus 
gimnázium beindításhoz szükségesek  
2018. augusztus 11. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A csütörtöki miniszteri rendeletet követően, amely szerint a marosvásárhelyi római katolikus 

teológiai líceum idén szeptembertől ismét elkezdheti tevékenységét, néhány fontos 

információt hozott a közvélemény – főként a szülők, diákok és tanárok – tudomására a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A miniszteri rendelet kibocsátása után a következő 

időszakban igazgatót, ideiglenes vezetőtanácsot kell kinevezni, akik majd jóváhagyják a 

diákok átiratkozását és a tanév zökkenőmentes előkészítését koordinálják. A fentebb említett 

adminisztratív lépéseket követően a diákok átiratkozásának menetéről az iskola honlapján, a 

www.rakoczi.ro oldalon találnak majd naprakész információkat és útbaigazítást az érintettek. 

Az iskolával kapcsolatos további információkról pedig az RMDSZ azt ígéri, hogy ők, az egyház 

képviselői, illetve a kinevezett igazgató tájékoztatja majd a közvéleményt.  

 
Az RMDSZ a bukaresti incidensekről: az erőszak minden formáját elutasítjuk 
2018. augusztus 11. – maszol.ro 

Állásfoglalásban ítélte el szombaton az RMDSZ a péntek esti kormányellenes tüntetésen 

történt szélsőséges megnyilvánulásokat és agressziót. „Az erőszak minden egyes formáját, a 
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verbálisat és a fizikait is elutasítjuk” – olvasható közleményükben. Az RMDSZ arra reagált, 

hogy erőszakba torkollott péntek este a diaszpóra bukaresti kormányellenes demonstrációja: 

a tüntetők és a rendfenntartók összecsapása nyomán összesen 440 személy, köztük 24 

csendőr szorult orvosi ellátásra a Victoria-téren, 65 személyt, köztük kilenc csendőrt 

kórházba szállítottak. 

 

Tusnádfürdőn vázolta terveit a környezetvédelmi miniszter 
2018. augusztus 11. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Cselekvési akciótervet ültetnek gyakorlatba a medveprobléma kezelésére – többek között 

erről beszéltek szombaton Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi tárcavezető tusnádfürdői 

látogatásán. Rövidtávú megoldásként egyelőre négy medve és kilenc medvebocs 

áthelyezésére, illetve két hím kilövésére adott ki rendeletet a minisztérium. A fürdőváros 

önkormányzata további hat medve eltávolítását fogja kérvényezni. 

 
Benkő Erika: a nők politikai szerepvállalása Székelyföldön visszafordíthatatlan 
folyamat 
2018. augusztus 11. – transindex.ro 

A nők közéleti szerepvállalásáról és annak körülményeiről beszélt Benkő Erika parlamenti 

képviselő a SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetem Nőként, orvosként, önkéntesként, 

politikusként a világban című panelbeszélgetésén. A képviselő elmondta, azt gondolja, hogy a 

legfontosabb az, hogy szeressük, amit csinálunk, értsünk hozzá, legyünk jók benne. Steve 

Jobsot idézte, aki szerint, ha azt teszed, amit szeretsz, soha többé nem kell dolgoznod. 

„Számomra a politika nem munka, hanem hivatás, hogy úgymond Max Webert 

parafrazáljam”- mondta a képviselő.  

 

Sógor: teljesen természetes bírálni az EU-t, csak ne feledkezzünk meg az 
előnyeiről  
2018. augusztus 11. – transindex.ro 

„Számos előnye ellenére teljesen természetes, ha bírálatot fogalmazunk meg az Európai 

Unióval szemben, hiszen az EU olyan, amilyenné az európai nemzetek tették és a jövőben is 

olyan lesz, amilyenné közösen tesszük. Közös tehát a felelősségünk is” – mondta Sógor Csaba 

Marosvásárhelyen, a Sapientia Marosvásárhelyi Karának Nyári Egyetemén.  

 
Véget vetne a politikai cirkusznak a kisebbségi jogok rendezése? 
2018. augusztus 12. – transindex.ro 

Bár sokféle megoldás létezik a kisebbségi és anyanyelvi jogok elfogadása terén, minden 

esetben tapasztalható, hogy a heves viták megszűntek a szabályozások rendezését követően – 

hangzott el szombaton Sugásfürdőn, a SIC Feszten szervezett beszélgetésen. A beszélgetésen 

Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsnak alelnöke, aki idén az Európa Tanács 

Önkormányzati Kongresszusának alelnöki tisztségét is betölti, elmondta: a Tanács 47 

tagállamában a kisebbség helyzetét, a többnyelvűséget különböző módokon kezelik, de 
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nemcsak olyan országokban kedvezőbb a helyzet a romániainál, mint például Finnországban 

– ahol a svéd is hivatalos nyelv –, hanem például Macedóniában is történt előrelépés az albán 

nyelvhasználat szabályozásában. "A tagállamokban egyetlen dolog viszont azonos: a 

kisebbségek helyzete, a nyelvi jogok kérdése csakis addig váltott ki heves vitákat, akár a 

politikai cirkuszt, amíg nem rendeződött végül a kérdés. Azt követően a normalitás részévé 

vált ez, akár büszkeség tárgya is lett" – fogalmazott Grüman Róbert a beszélgetésen. 

 

Menyhárt a Körképnek: A Most-Híd álláspontja a vietnami emberrablásos 
ügyben álságos 
2018. augusztus 10. – Körkép 

Egy hét telt el a vietnami állampolgár elrablásáról szóló ügy kirobbanása óta. A szlovákiai 

belpolitika a nyári uborkaszezon kellős közepén, azóta szinte másról sem szól, mint Robert 

Kaliňák (Smer) korábbi belügyminiszter érintettségének vizsgálatáról. A tét nem kisebb, mint 

az ország nemzetközi megítélésének teljes elvesztése. Amennyiben ugyanis a gyanú 

beigazolódik, akkor jobb esetben tájékozatlanságból, rosszabb esetben bűnrészesként, 

Szlovákia akkori belügyminisztere által a kormányzati repülőgépet felkínálva járult hozzá 

a Berlinben, a vietnami titkosszolgálat által elrabolt vietnami állampolgár hazahurcolásához. 

A felvidéki magyarok számára ugyanúgy fontos tudni, hogy az a párt, akire szavazott, vagy 

szavazni készül, milyen álláspontot képvisel a kérdésben. Nem magánemberként valahol 

a közösségi médiában leírva, hanem sajtótájékoztató keretében, lehetőséget adva az esetleges 

kérdéseknek is. 

 

Memento az elhurcoltaknak 
2018. augusztus 11. – Ma7.sk 

Ipolyság városa és az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány közösen szervezte meg augusztus 

10-én azt a kiállítást, amely egyrészt emléket állít a vészkorszak idején elhurcolt zsidóságnak, 

köztük a több mint ezer ipolysági izraelitának, másrészt pedig arra figyelmeztet, hogy a 

jövőben nem szabad ilyen lyukat ütnünk a történelem vásznán. A Veresegyházon, Ipolyság 

testvértelepülésén működő Udvarház Galéria és a helyi Menora Saag Centrum Artis 

összefogásának eredményeképpen megvalósuló Memento elnevezésű csoportos tárlat az 

egykori ipolysági zsinagóga épületében nyílt meg. 

 

Ilyen volt a XXXIV. Galántai Vásár 
2018. augusztus 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Rendben, víg kedéllyel, esélyek latolgatásával és jövőbe vetett reménnyel zajlott le a 34. 

Galántai Vásár, bár a szokásokhoz híven szombat éjjel egy nagyobb zuhé érkezett a közönség 

nyakába. A Honismereti Múzeum minőségi programja szintén vonzotta a látogatókat. Míg 

Menyhárt Józsefék látogatást tettek a múzeum berkeiben, Bugárék aláírásokat gyűjtöttek a 

vásári forgatagban. Gyönyörű környezettel, népi árusok és iparművészek sokaságával fogadta 

be a galántai neogótikus Esterházy kastély parkja és alagsori termei az idén 34-ik 
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évfolyamába lépő Galántai Vásár látogatóit. A tradicionális agronómiai zöldség és 

gyümölcskiállításnak a már új tetővel büszkélkedő kastély termei adtak otthont, míg a festői 

szépségű park a Borok és Kézművesek Utcáját fogadta be. 

 
Máté Péter: a hazai táj láttán megdobban az ember szíve 
2018. augusztus 12. – Ma7.sk 

Nemrég hazalátogatott, és pelsőci fellépése során néhány szám erejéig zongorán kísérte a 

gödi Gaude Kórust Máté Péter. Az Izlandon élő zongoraművész, az ottani zeneakadémia egyik 

alapítója, a hangszeres tanszék vezetője és zongoraprofesszora, a reykjavíki konzervatórium 

zongora- és kamarazene-tanára. A koncertet követően beszélgettünk. Máté Péter elmondta, 

Páskaházán született, majd 1970-ben Pelsőcre költöztek, ott járt alapiskolába. A kassai 

konzervatóriumban érettségizett, majd a prágai zeneakadémián folytatta tanulmányait. A 

kötelező katonai szolgálat után, 1988-tól Kassán kezdett tanítani, aztán a forradalom után, 

1990-ben úgy döntöttek családjával – ekkor a fia egyéves volt –, hogy egy-két évre Izlandra 

költöznek, „körülnézni a nagyvilágban, amit addig nem lehetett”. A rövidebbre tervezett 

távollét végül hosszúra nyúlt. Valahogy úgy történt, hogy mindig hosszabbítottak egy-két 

évet, aztán az átmeneti idő 28 év lett.  

 

Mától lehet jelentkezni a Prosperitati Alapítvány házvásárlási pályázatára 
2018. augusztus 10. – Vajdaság MA 

A Prosperitati Alapítványnál mától lehet jelentkezni a falusi házak vásárlását célzó vissza nem 

térítendő támogatás nyújtására kiírt pályázatra. A pályázat célja vissza nem térítendő 

támogatás folyósítása falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar 

vásárlásához Vajdaság területén házaspárok, élettársi életközösségben élők, valamint kiskorú 

gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők számára. 

 
Hat testvérvárosi küldöttség érkezett Zentára 
2018. augusztus 11. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

A Europe for Citizens program keretében mutatkoztak be a városok képviselői pénteken a 

városháza dísztermében. Az elkövetkező napokban a városok delegációi műhelymunkában 

vesznek részt. Csaknem kétszázötven vendég érkezett Zentára Kranjból, Tiszafüredről, 

Budavárról, Dunaszerdahelyről, Niš Medijana városrészéből és Székelykeresztúrról. 

 
Fontos feliratkozni a nemzeti tanácsi választások külön választói névjegyzékébe 
2018. augusztus 11. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

smét fel kell iratkoznia a külön választói névjegyzékbe annak, aki a legutóbbi nemzeti tanácsi 

választások óta lakhelyet változtatott. Valószínűleg jövő pénteken írják ki a voksolást, amely 

várhatóan november 4-én lesz megtartva. Annak, hogy a nemzeti közösségek képviselői részt 
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vehessenek a szavazáson, egyetlen alapfeltétele van, ez pedig a külön választói névjegyzékbe 

való feliratkozás. Aki ezt nem teszi meg, az nem választhat, és nem választhatják meg. 

 
Az államalapításra emlékeztek tegnap délután Tiszaszentmiklóson 
2018. augusztus 12. – Pannon RTV 

A maroknyi magyar közösség tagjai a romániai magyar települések küldöttségeivel közösen 

vettek részt a kenyéráldáson. A helyiek és a vendégek kenyérszenteléssel egybekötött 

szentmisén és ünnepi műsoron vehettek részt. A rendezvény a Szent József-

plébániatemplomban vette kezdetét, ahol a tiszaszentmiklósi magyar közösség apraja-nagyja 

összegyűlt. 

 

Hrinevics: nem tudunk maradéktalanul eleget tenni sem Larissza Nyicojnak, 
sem a magyar nemzeti kisebbség vezetőinek 
2018. augusztus 10. – karpatalja.ma 

Az idei felvételi időszak lassan a végéhez ér. Az oktatási minisztérium fő feladata jelenleg az új 

tanév megszervezése, amely leginkább az első osztályosok számára lesz különleges: ők az új 

állami szabvány szerint tanulnak majd. A Hlavkom hírportál július 25-én nagyinterjút közölt 

Lilija Hrinevics miniszter asszonnyal, ebben az oktatási szférát érintő reformok mellett 

kitértek a magyar kisebbséggel való viszonyra is. Az írásból kiderül, hogy az oktatási 

miniszter továbbra is sajátos módon értelmezi a Velencei Bizottság ukrán oktatási törvényre 

vonatkozó javaslatait, ahogy a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervezetek vezetőivel 

folytatott tárgyalásokat is. 

 
Kijev szándékosan élezi az ukrán–magyar viszonyt 
2018. augusztus 11. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Szerettük volna azt hinni, hogy nem fokozódhat tovább a feszültség Magyarország és Ukrajna 

között, Kijev azonban az elmúlt napokban egyértelmű jelét adta annak, hogy nem hagyott fel 

az ellenségkereséssel, a gyűlöletszítással, az ország lakosságának megtévesztésével. 

Alaposabban megvizsgálva az elmúlt napok eseményeit egyértelmű, hogy Ukrajna Orbán 

Viktor magyar kormányfő tusnádfürdői szavait és Grezsa István új tisztségét egyaránt ürügyül 

használja fel a két ország közötti feszültség fokozásához. A háttérben meghúzódó ukrán 

kormányzati szándékot nem nehéz felfedezni: igyekeznek ellehetetleníteni az oktatási törvény 

módosításáról, a kárpátaljai magyar oktatási rendszer jövőjéről folytatott további 

tárgyalásokat. 

 

Kikövezik az Árpád-vonal bunkereihez vezető utat 
2018. augusztus 10. – karpatalja.ma 

A Volóci járásban Felsőgereben (Verhnya Hrabivnicja) községben a javítómunkások 

elkezdték az Árpád-vonal bunkereihez vezető út felújítását. – A Kárpátaljára látogató turisták 
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szívesen látogatnak ide, az út viszont mostanáig nagyon elhanyagolt állapotban volt – 

jegyezte meg megyénk kormányzója. – Ezért döntöttünk úgy, hogy kiköveztetjük az oda 

vezető utat. A munkálatokat az Útalapból finanszírozzuk. 

 

Emlékművet kaptak a szürtei nemzetőrök 
2018. augusztus 10. – Kárpátalja 

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

nemzetőrök emlékművének avatóünnepségét tartotta vasárnap, augusztus 5-én. A 

rendezvény ahhoz a levéltári dokumentumhoz kapcsolódott, amely 170 évvel korábban, 1848. 

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

 

Két nap vers Bozsokon 
2018. augusztus 12. – volksgruppen.orf.at 

A vers és a verszene került reflektorfénybe augusztus 10-11-én, a határ menti településen, 

Bozsokon. Az Aranypatak Vers Fesztivált első alkalommal szervezték meg, hogy 

bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a vasi kortárs költők számára. Az egyik vasi költő 

szívébe Alsóőr regéi is beférkőztek. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 10. – Kossuth Rádió 

 

Emléktúra a Gyimesben 

A Keleti Kápátok nemcsak természetes határa volt a történelmi Magyarországnak, hanem 

frontvonal is a 20. század világháborúiban. Talán sokan ismerik hallgatóink közül is Sebő 

Ödön Halálraítélt zászlóalj c. hadinaplóját, amely a Gyimesi-szoros elszánt védelmét, majd a 

visszavonulást írja le. A zászlóaljat 1944. augusztus 28-án német parancsnokság alá akarták 

rendelni, hogy visszavonulásukat fedezze. Ezzel a paranccsal szembeszegülve az ezeréves 

magyar határon rendezkedett be védelemre a gyimesbükki helyőrség parancsnokaként.  A 

történet emlékére született az emléktúra, amelyet minden év augusztusában szerveznek meg.  
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Rozsnyón emléktáblát avattak Tichy Kálmán egykori múzeumigazgató 

tiszteletére 

Emlékeztek Rozsnyón is. A felvidéki bányavárosban tegnap emléktáblát avattak Tichy 

Kálmán, egykori múzeumigazgató tiszteletére. A bronzból készült emléktáblát a Múzeum 

igazgatóságának Šafárik utcai épületén helyezték el leleplezésén a nyári hőség ellenére, 

nagyon sokan jelentek meg, hogy rövid ünnepség keretében emlékezzenek a város nagy 

alakjára. Tichy Kálmán a két világháború között volt múzeumigazgató a városban, 1948-ban 

pedig, mint sok más magyar értelmiségi családot, őt és szeretteit is kitelepítették.  

 

Számos támogatásra számíthatnak iskolakezdés előtt a vajdasági magyar 

gyerekek 

Bár a diákok bizonnyal nem örvendeznek ezért, de tény, hogy vészesen közeledik az 

iskolakezdés napja. A kisebbségben élő magyarság számára ez sokszor a gondok növekedését 

is jelenti, mert azokon a településeken, ahol már nincs elegendő gyermek, az anyanyelv 

használata híján fokozottan fenyeget az a beolvadás folyamatának gyorsulása. Szerencsére a 

szórványterületen élő vajdasági magyar diákoknak és szüleiknek idén nem kell aggódniuk. 

Azokban a körzetekben ugyanis, ahol már nem működik magyar óvoda és iskola, a Magyar 

Nemzeti Tanács a budapesti kormányzat támogatásával megszervezi a gyerekek szállítását a 

magyar oktatási intézményekbe és ebben még nem is merül ki a támogatások sora.  

 

Mátyás király nyomában – felfedező út a Partiumban  

Azért még ne temessük a nyarat, egyelőre a gyerekek a szünidő gondtalan napjait élik. 

Vannak, akik otthon, esetleg családi nyaraláson, akadnak azonban szép számmal, akik 

táborozással múlatják az időt. Ezek a táborok jórészt nem csupán a szórakozást szolgálják, de 

hasznos ismeretekkel is gazdagítják lakóikat. Egy ilyen tábort hirdettek a partiumi 

Szentjobbon is, ugyanis az emlékévre tekintettel Mátyás király nyomában címmel hívták 

felfedező útra a helybéli gyermekeket. A tábort a Caritas Szent István Szociális Központ 

Alapítvány hirdette meg, azzal a céllal, hogy az új generáció még jobban megismerje az 

igazságos uralkodó életét, tetteit, s a táborban készült beszélgetések fényében ez a szándék 

sikeresnek bizonyult.  

                                                                                

A Boldogasszony Iskolanővérek idén is megrendezték Nagybecskereken a 

leányok táborát 

Egy másik tábor, immár a Délvidéken. A Boldogasszony Iskolanővérek idén is megrendezték 

Nagybecskereken a leányok táborát, amelyre összesen 36 lány jött el a Szathmáry Karolina 

Leánykollégiumba, a tábor helyszínére. Fő szervezője Szabó M. Cecília nővér, aki 

munkatársaival, a pedagógus, illetve középiskolás segítőkkel közösen fogadta a környékbeli 
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településekről, de Vajdaság más falvaiból, városaiból is érkezőket. Ez volt sorrendben a 12. 

ilyen alkalom, amikor a nyár folyamán a leányokat táboroztattak Nagybecskereken. 

Vasárnapig tart a gömöri régió egyetlen képzőművészeti alkotótábora a Malom 

művésztelep 

Vasárnapig tart a gömöri régió egyetlen képzőművészeti alkotótábora a Malom művésztelep, 

amely az idén Krasznahorkaváralján talált otthonra. Rozsnyó testvértelepüléseinek 14 

képzőművésze 1 hétig élvezheti az alkotás örömét. de nem csak helybéli művészek találkoztak 

itt. Magyarországról, Erdélyből, Vajdaságból, Lengyelországból, Csehországból és hazai 

festőművészek érkeztek a alkotók táborba. Civil szervezet, a Rozsnyó Partnervárosiért Polgári 

Társulás szervezte a 19. alkalommal megvalósult alkotótábort.  

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 11. – Kossuth Rádió 

 

Fazakas Csaba: A jövő nemzedéke Istent a világhálón fogja keresni 

A jövő nemzedéke Istent a világhálón fogja keresni. Rajtunk múlik, hogy megtalálja – véli 

Fazakas Csaba, a temesvár-belvárosi református egyházközség lelkipásztora, aki két hónapja 

nem csak a templomba látogatókat, hanem – a világháló segítségével – a távolmaradókat is 

megszólítja az istentiszteletek, vagy akár kulturális rendezvények élő közvetítésével. Ez erősíti 

a közösséget, kiterjeszti az együvé tartozás érzését akár az óceánon túlra is – osztotta meg 

tapasztalatait a lelkipásztor Lehőcz Lászlóval. 

 

Beszélgetés Sziveri Réka magyarkanizsai fiatal építésszel 

A magyarkanizsai Vigadó épülete a kisváros egyik ékköve volt, ami sajnos évtizedek óta már 

az enyészet martaléka, s csak a csupasz falak meredeznek az ég felé. A helybeliek régi álma, 

hogy a monarchia korabeli épület megújuljon. Sziveri Réka helybeli fiatal most diplomázott a 

Pécsi Tudományegyetem Építőmérnöki Kara mesterképző szakán. Témája a Vigadó felújítása 

volt a 21. század szakmai elvárásainak megfelelően. Ötlettervét bemutatta a polgármesternek 

is, az önkormányzat ugyanis fontosnak tartja, hogy a fiatal generációk magukénak érezzék a 

várost és törődjenek vele. Németh Ernő elsőként az ifjú építészt kérdezte. 

 

A magyar állam anyagi támogatásával újítják fel a marosvásárhelyi 

Vártemplomot 

A magyar állam anyagi támogatásával újítják fel a marosvásárhelyi Vártemplomot, amely a 

14. században épült és Székelyföld legjelentősebb gótikus műemléképülete. Az elmúlt 

időszakban régészeti feltárásokat végeztek a templom szentélyében, a napokban pedig 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-11_18-30-00&enddate=2018-08-11_19-10-00&ch=mr1
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megkötötték a szerződéseket a teljes körű felújítást kivitelező cégekkel és restaurátorokkal. 

Henter György, a Vártemplom lelkipásztora nyilatkozott Erdei Edit Zsuzsannának. 

 

Az Erdélyi Helikon, a marosvécsi kastély újraélesztésén fáradozik Nagy Kemény 

Géza  

A marosvécsi kastéllyal kapcsolatban is jó lenne már a felújításról hírt adni, ahogyan imént a 

marosvásárhelyi vártemplommal kapcsolatban megtehettük. Ez is éppen olyan hányattatott 

életű épület volt Romániában, mint bármelyik hasonló szépségű és a magyar kultúrában 

értéket teremtő, a maga korában szellemi központként működő kastély. Nagy Kemény Géza 

nagyapja, Kemény János iránti tisztelete miatt is az Erdélyi Helikon újraélesztésén fáradozik. 

De mit tehet a késői leszármazott az ügy érdekében?- tette föl a kérdést  Zsoldos Barnabás. 

 

Életútinterjú Borbély Imrével 

Miért örült Göncz Árpád köztársasági elnök a trianoni diktátumnak? Mit gondolt Markó Béla, 

az RMDSZ elnöke Verestóy Attiláról, aki a legbefolyásosabb erdélyi magyar milliárdos? 

Miként próbálta a román hatalom megvenni és lekötelezni az erdélyi magyar politikusokat? - 

ezeket a kérdéseket is felveti a Borbély Imréről szóló, Harc a nemzet érdekében című könyv, 

amelyet az egykori RMDSZ-es szenátor halálát követően fia, Borbély Zsolt Attila rendezett 

sajtó alá. Vele korábban már készült interjú a könyvről műsorunkban. A következő percekben 

a Göteborgban élő Tóth Károly Antalt hallják, aki az életútinterjút készítette Borbély Imrével. 

 

Sajátos stílust képvisel az erdélyi magyar színházak között a marosvásárhelyi 

Spektrum Színház 

Sajátos stílust képvisel az erdélyi magyar színházak között a marosvásárhelyi Spektrum 

Színház, amelyet jövő évadban a budapesti közönség is láthat a Nemzeti Színházzal közösen 

készített Sára asszony előadásban. De először halljunk ciprusi sikereikről. Oláh-Gál Elvira 

beszélgetett Török Violával, a színház vezetőjével.  

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 12. – Kossuth Rádió 

 

Kota György: A határmenti és a határon átívelő együttműködések Ukrajna 

számára az euro integrációs folyamatok katalizátoraként szolgálhatnak 

A határmenti és a határon átívelő együttműködések Ukrajna számára az euro integrációs 

folyamatok katalizátoraként szolgálhatnak – véli a Magyar–Ukrán Kereskedelmi Kamara 

igazgatója. Kota György hangsúlyozza: Kijev elfogadott egy fontos dokumentumot, amely 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-12_18-30-00&enddate=2018-08-12_19-10-00&ch=mr1
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szerint Ukrajnának is fontos a határmenti és határokon átnyúló együttműködés. A 

határátkelők felújítása és az úthálózat korszerűsítése mégsem halad a megfelelő tempóban. 

Például a Beregszász melletti, Beregsurány–Asztély határátkelő a magyar oldalon teljesen 

elkészült, míg az ukrán oldalon csupán hozzáfogtak a munkálatokhoz, de nem fejezték be. A 

Beregszászt a teherforgalom alól mentesítő elkerülő út építése sem kezdődött még el. 

 

Magyarittabén a hétvégén tartották meg a XIII. Falunapi rendezvénysorozatot 

Magyarittabén a hétvégén tartották meg a XIII. Falunapi rendezvénysorozatot. Az egyre 

fogyatkozó településen mégis a jövőt építik, ennek szolgálatában adták át rendeltetésének a 

felújított kultúrotthon épületét. Manapság szomorú tény, hogy csöklkenő lélekszámú magyar 

lakta közösségről kell szólnunk, és ez a valóság ebben a Közép-bánáti faluban is, egykor 1800, 

ma már alig 800 lakosa van. Akik maradtak, arra számítanak, hogy teljes mértékben 

kihasználják a szép, felújított létesítményt.  

 

Idén volt 350 éve, hogy a máriaradnai bazilikában található csodatevő kegykép 

Radnára került 

Az 1750 előttről származó beszámolókból kiderül, hogy a mai Kármel-hegyi Boldogasszony 

kegykép 1668-ban már az Aradtól 30 kilométerre, a Maros völgyében lévő Radnán volt. Egy 

helyi bosnyák lakos vásárolta meg egy olasz vándorkereskedőtől, évekkel később pedig a 

radnai kápolnának ajándékozta. A legenda szerint 1695-ben a török katonák felgyújtották a 

kápolnát, de csodálatos módon, a papírra nyomtatott szentkép épen került ki a lángokból, a 

hívek az elszenesedett romok között találnak rá. Egy másik legenda arról szól, hogy egy török 

katona lóháton akart bemenni a templomba, a lova azonban egy kőben megbotlott, s 

patájának nyoma ma is ott látható a templom falában.  

 

Versecen már évekkel ez előtt megszűnt magyar nyelvű oktatás, a templom 

azonban áll 

A kisebbségben élő közösségek megmaradásának egyik záloga hitük megőrzése, az 

összetartozás érzésének éltetése. Herczeg Ferenc szülővárosában, a Dél-Bánát központjának 

számító Versecen már évekkel ez előtt megszűnt magyar nyelvű oktatás, a templom azonban 

áll. Egy frissen pappá szentelt fiatal plébános, Palatinus Alen atya személyében olyan elöljáró 

vette át hivatalát augusztus elsején Erős Mihály esperestől, aki tenni kíván a magyar közösség 

megőrzése érdekében is.  

 

Temesvári püspök lett Pál József-Csaba 

Ferenc pápa május 16-án Pál József-Csaba kanonokot, a Hegyvidéki Főesperesség 

főesperesét, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosát nevezte ki a temesvári 
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egyházmegye élére. Az újonnan kinevezett főpásztor püspökké szentelésére és a beiktatására 

augusztus 6-án, Urunk Színeváltozásának ünnepén, 10 órai kezdettel került sor a temesvári 

Szent György székesegyházban.  

 
Térkép 

2018. augusztus 11. – Duna World 

 

Szatmárnémetiben nagyon sok az egyedül élő, idős ember, akik nem tudják már elvégezni a 

ház körüli munkákat, javításokat. Az ilyen helyzetekben próbálnak segíteni a Katolikus 

Férfiak Szövetségének tagjai, akik egy segélyvonalat is létrehoztak. 

Nagykárolyban, a Károlyi-kastély parkjában úgynevezett „könyvfészkeket” helyeztek el, 

ahonnan a kastélykertbe látogatók kivehetik az olvasnivalót. A kezdeményezés nagyon 

népszerű, és azóta egyre többen ragadnak könyvet. 

Egy boldogságkutató professzor lett Csíkszentmihály első díszpolgára. Az Amerikában élő 

professzor a fejlődés- és neveléslélektan világszinten elismert kutatója, aki csak egy évig 

tanult magyar iskolában,  de nagyon jól beszél magyarul. 

A csíksomlyói Nyeregben a Nemzeti Színháznak és a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek egy 

különleges előadását láthatjuk augusztus 18-án, amelyet a Duna Tv élőben közvetít. A 

csíksomlyó Passió koreográfusa Zsuráfszky Zoltán, rendezője Vidnyánszky Attila. 

Arany János leggazdagabb relikviagyűjteménye, fia, Arany László jóvoltából szülővárosában, 

Nagyszalontán található. A nemrég felújított múzeum legféltettebb darabjai Arany akadémiai 

dolgozószobájának egykori bútordarabjai. 

Ki ebben, ki abban jó.  Ezt szeretnék erősíteni abban a kárpátaljai ifjúság- és 

mozgáskorlátozott táborban is, ahol együtt vakációzhatnak a sérült és egészséges gyermekek. 

A szervezők szeretnék elérni, hogy a fiatalok minél jobban megismerjék egymást és 

megtanulják tisztelni a másik embert. 

Kárpátalja egyik legnagyobb nyári fesztiválja, az ISZ Fesztivál  ezen a hétvégén várja a 

látogatókat Tiszapéterfalván. A szervezők célja, hogy a környékről, illetve a távolról érkezők 

egyaránt jól érezzék magukat és minél többen megismerjék egymást. 

Kilyén Melánia és Kilyén Barna, a moldvai Lábnyikon vállaltak magyar nyelv tanítást. Most 

Parajdon látogattuk meg őket, ahol különleges családi vállalkozást vezetnek. 

 

Öt kontinens 

2018. augusztus 11. – Duna World 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-08-11-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-08-11-i-adas/
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A Kárpát-medence határain kívül több millió magyar, vagy magát annak valló honfitársunk 

él. Nekik sokkal nehezebb megőrizni nemzeti identitásukat, hiszen közülük a legtöbben 

szórványban élnek. Az ő helyzetükről is szó esett Székelyföldön, Tusványoson, azon az erdélyi 

magyar fórumon, amelyen már másodszor vehettek részt a diaszpóra magyar szervezeteinek 

képviselői. 

Havlik Károly informatikus, testvéreivel közösen fejlesztett ki egy olyan telefonos applikációt, 

amely segít az inzulin- kezelt betegeknek vércukorszintjük megfelelő szinten tartásában. Az 

alkalmazás a felhasználókról gyűjtött információkat elemezve képes megmutatni a 

vércukorszint várható alakulását. 

Közel és mégis távol. Ez jellemezte a Magyarország és Burgenland közötti kapcsolatokat több 

évtizede, az úgynevezett vasfüggöny idején. A helyi magyarok a határ túl oldalán is 

ragaszkodtak gyökereikhez és magyarságtudatuktól vezérelve fél évszázada megalapították a 

Burgenlandi Magyar Kulturális Egyesületet. 

A magyar közösség léte döntötte el, Arizonába költöznek. Bodor Tibor Erdélyből került 

Amerikába, Wisconsinba. Itt kezdett el dolgozni, de később kapott egy arizoniai 

munkalehetőséget. A költözés mellett egy dolog szólt: az arizonai Phoenixben lelkesek és 

összetartóak a magyarok.  

Magyar emlékeit, a szülőföld színeit, benyomásait örökíti meg Ürge András, Bandi, a magyar 

származású ausztráliai festőművész. A család 1956-ban hagyta el az országot, s kis kitérővel 

érkeztek meg világ másik oldalára. 

 

Kitekintő 

2018. augusztus 9. – Echo TV 

 

Augusztus 4-én, szombaton, ismét megrendezésre került a bözödújfalviak évenkénti 

hagyományos találkozója, melyen az elszármazottak egykori falujukra emlékeznek. Az idei 

találkozón ezen felül letették az alapkövét az Emlékezés Templomának is.  

Hollandiában, az ott élő magyarok nagy figyelmet fordítanak arra, hogy gyermekeik, unokáik 

megőrizzék az anyanyelvüket. Teszik ezt úgy, hogy az otthoni magyar nyelvórákon kívül, 

hétvégenként is iskolába küldik csemetéiket. 

A Tátrai Nemzeti Park tizenegy védett övezetében zajlik a magashegyi patakok és folyók 

halállományának bővítése. A terület erdeit felügyelő állami ügynökség szakemberei mintegy 

hatvanezer sebes pisztránggal pótolják a rendkívül hiányos vizeket. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor Programjának keretein belül fiatalok 

utaznak ki szerte a világba, hogy a diaszpórában élő honfitársainknak segítséget nyújtsanak 

magyarságuk megőrzésében. Sokan utaztak az Egyesült Államokba is. 

 

https://www.echotv.hu/videok/2018/08/10/kitekinto/4007
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Kárpát Expressz 

2018. augusztus 12. – M1 

 

Magyar televízió indul Kárpátalján 

Napi 30 perces magyar nyelvű próbaadással az első kárpátaljai magyar televízió. Egyelőre 5 

perces napi híradót és 25 perces magazinműsort láthatnak a TV-nézők, a KMKSZ-nek 

ugyanis nemrég sikerült kivásárolnia az ungvári 21-es TV műsoridejének 50%-át, így 

hamarosan az adások egyik felét magyar, a másik felét ukrán nyelven fogja gyártani a 

csatorna. 

 

Látogatás a vajasdi magyarságnál 

Gyulafehérvár fényes magyar múlttal büszkélkedő város, de ma már alig 1000 magyar lelket 

számlál. A város és a környék magyarságának nagy része református. A Kárpát Expressz 

stábja a szomszédos településen, Vajasdon járt. 

 

Erzsébet-tábor Ivón 

Elsősorban hátrányos helyzetű anyaországi gyermekek nyaralnak a Hargita lábánál fekvő Ivó 

településen. A táborba látogatott a Kárpát Expressz stábja. 

 

Bemutatkozik Puskás doktor, Gyergyóditró gyógyjtója 

Gyergyóditrónak a 70-es években 8000 lakosa volt. Akkor 3 cukorbeteget jegyeztek itt. Mára 

5000-re csökkent a település és 500 cukorbeteget tartanak számon. Ha nagy a baj, van hová 

fordulni, hisz a Gyergyószentmiklós kórháznak Ditróban kihelyezett osztálya van. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-08-12-i-adas-9/

