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Nyomtatott és online sajtó 
 

Hammerstein: változatlan küldetés a magyar nyelv és kultúra külhoni 
terjesztése 
2016. augusztus 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, InfoRádió, karpatalja.ma 

Változatlan küldetés a magyar nyelv és kultúra külhoni terjesztése, és ebben kulcsfontosságú 

szerepe van a vendégoktatói hálózatnak - hangsúlyozta a Balassi Intézet éves vendégoktatói 

konferenciáján hétfőn Budapesten az intézmény főigazgatója. Hammerstein Judit 

köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a Balassi Intézet szeptembertől a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) keretein belül folytatja munkáját. Az integráció előkészítése 

során az intézet számos egyeztetést folytatott a KKM-mel, arról azonban semmilyen vita nem 

volt, hogy a portfólióból a külföldi magyar vendégoktatói hálózatra feltétlenül szükség van - 

fűzte hozzá. A főigazgató hangsúlyozta: a magyar nyelv és kultúra külhoni terjesztésében a 

vendégoktatói hálózatra fontos szerep hárul, mert igen hatékonyan és organikusan egészíti ki 

a külföldön működő magyar kulturális intézetek és szakdiplomaták tevékenységét. 

 

Korodi Attila a kormányhoz fordult a csíksomlyói búcsú kapcsán 
2016. augusztus 29. – szekelyhon.ro, Háromszék, Erdély Ma 

Levélben fordult Dacian Cioloș miniszterelnökhöz, valamint Corina Șuteu kulturális- és Lazăr 

Comănescu külügyminiszterekhez Korodi Attila parlamenti képviselő az elmúlt hetekben 

elterjedt hírekkel kapcsolatosan, miszerint a kormány visszavonná a csíksomlyói búcsú 

felterjesztését az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 

(UNESCO) szellemi kulturális világörökség listájáról. Az RMDSZ-es politikus Csíkszereda, 

ezen belül Csíksomlyó lakosainak képviselőjeként fogalmazta meg aggályait és észrevételeit – 

tájékoztatott a képviselő sajtós munkatársa. 

 

Az ELTE része lesz a Márton Áron Szakkollégium 
2016. augusztus 30. – MTI, Magyar Idők, Inforádió, Vajdaság Ma 

A Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

részeként működik tovább a jövőben a kormány döntése alapján - közölte a felsőoktatási 

intézmény az MTI-vel. A szakkollégium - amely a Balassi Intézet megszűnése után talál új 

otthont - a jövőben még magasabb színvonalon kívánja ellátni a külhoni magyar hallgatók és 

a minőségi magyar felsőoktatás kialakítása érdekében végzett tevékenységét. Az egyetem 

közleménye szerint az ELTE fontosnak tartja, hogy a szervezeti egységeibe történő integráció 

minél hamarabb, zökkenőmentesen megtörténjen. Elsődleges szempont, hogy az ELTE 

vagyonkezelésébe kerülő kollégiumi épületek megfeleljenek a jogszabályokban foglaltaknak, 

amelyek szigorú feltételeket támasztanak a felsőoktatási kollégiumok működtetésével és 

infrastruktúrájával kapcsolatban.  
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http://www.hirado.hu/2016/08/29/hammerstein-valtozatlan-kuldetes-a-magyar-nyelv-es-kultura-kulhoni-terjesztese/
http://www.hirado.hu/2016/08/29/hammerstein-valtozatlan-kuldetes-a-magyar-nyelv-es-kultura-kulhoni-terjesztese/
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Rákóczi Szövetség: 5900 magyar iskolakezdő kap ösztöndíjat 
2016. augusztus 29. - MTI 

A Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a Rákóczi Szövetség az 

ősz folyamán beiratkozási programja keretében. Az ösztöndíjak átadása hétfőn Hanván, a 

szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén kezdődik. A szövetség MTI-hez 

eljuttatott közleménye szerint az ösztöndíjakat szeptember és december között több mint 200 

Kárpát-medencei helyszínen adják át. A program érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák 

részesül az ösztöndíjban, a teljes partiumi Bihar megyét, Temesvárt, Dést és a Dél-Erdélyi 

szórvány több települését ahol 1900 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, része a programnak a 

kárpátaljai Felső-Tisza vidék 100 iskolakezdője, továbbá 40 délvidéki szórványtelepülés 350 

elsőosztályosa, Horvátországot és a Muravidéket is beleértve. 

 

Postázzák a szavazólapokat 
2016. augusztus 29. – Krónika  

Körülbelül 40 ezer határon túli választópolgár nem postán kapja meg a szavazólapot is 

tartalmazó levélcsomagot, hanem a külképviseleteken személyesen veheti át – mondta Pálffy 

Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli 

műsorában. Az NVI hétfőtől kezdte meg a mintegy 264 ezer levélcsomag kiküldését a 

magyarországi lakóhellyel nem rendelkező, így az október 2-ai kvótareferendumon levélben 

szavazó választópolgároknak, közülük 224 ezren postán kapják meg a csomagot. Pálffy Ilona 

elmondta: elsősorban ott kérték a választópolgárok, hogy ne postán küldjék ki nekik a 

levélcsomagot, ahol tiltják a kettős állampolgárságot, de Erdélyben Csíkszeredában és 

Kolozsváron is sokan a külképviseleten kívánják átvenni a levélcsomagot. Erre szeptember 

19-étől lesz lehetőségük. 

 

„Nem számítunk tömegjelenetekre” 
2016. augusztus 30. – Magyar Nemzet 

A levélben szavazás kiterjesztése egyértelműen politikai döntés kérdése, meg lehet oldani 

akár azt is, hogy külföldön dolgozó magyarok a későbbiekben levélben szavazhassanak – 

mondta a Magyar Nemzetnek Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda vezetője. Elmondta azt 

is, hogy nem számítanak hosszú sorokra a külképviseleteknél. A legnagyobb sor Münchenben 

és Londonban volt korábban, most 230 azoknak a száma akik Londonban jelentkeztek a 

külképviseleti névjegyzékbe. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. augusztus 30-i számában olvasható.) 

 

Lezárult az eddigi legsikeresebb Forgatag 
2016. augusztus 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Online, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Kilencvenezren vettek részt az elmúlt hétvégén megszervezett Vásárhelyi Forgatagon. A 

szervezők szerint az eddigi legsikeresebb rendezvénysorozatot zárták. Alapvetően jól sikerült 

az idei Vásárhelyi Forgatag, értékelte a Krónikának a vasárnap este lezárult marosvásárhelyi 
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rendezvénysorozatot Portik Vilmos főszervező, aki szerint bár voltak negatív visszajelzések is, 

a többség elégedett volt az új helyszínnel és programokkal. 

 

Szobrot kap Berde Mózsa Sepsiszentgyörgyön 
2016. augusztus 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egészalakos szobrot állítanak a kétszáz évvel ezelőtt született Berde Mózsa 1848-as 

országgyűlési képviselő, nagyszebeni kormánybiztosnak Sepsiszentgyörgyön. Az emlékhely a 

Bod Péter Megyei Könyvtárral szemben kap helyet, az Erzsébet-parkban. A Háromszéki 

Magyar Sajtóért (Hármas) Alapítvány kezdeményezését az unitárius egyház és a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat is támogatta. Ferencz Csaba, az alapítvány kuratóriumának 

és a szoborbizottságnak a képviselője az indoklásban úgy fogalmazott, a szervezet célja az 

volt, hogy méltó emléket állítsanak a háromszéki önvédelmi harc egyik meghatározó, ám 

kevésbé ismert személyiségének, aki a kiegyezés után tevékenységével, végrendelete alapján 

pedig vagyonával állt a közjó szolgálatába. 

 

Belakták a Kossuth-kertet a Partiumi Magyar Napokon 
2016. augusztus 29. – Krónika 

A délutáni és esti koncertek vonzották talán a legnagyobb tömeget hétvégén a vasárnap véget 

érő, tizenötödik alkalommal megszervezett szatmárnémeti Partiumi Magyar Napokon. A 

szervezők közleménye szerint hétvégén sikerült teljesen belakni a Kossuth-kertet: sokan a 

főzőversenyekre készültek, mások a kézműves vásáron kínált portékákat csodálták. A 

gyermekeket is érdekes elfoglaltságok várták: várat építhettek szalmabálából, régi idők 

játékait próbálhatták ki, a legkisebbeket pedig bábelőadásokkal szórakoztatták. 

 

Amerikai nagykövet a román–moldovai egyesülés ellen 
2016. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro, Háromszék 

A Moldovai Köztársaságnak meg kell őriznie függetlenségét, a Romániával való egyesülés 

ötlete nem praktikus – szögezte le James Pettit, az Egyesült Államok chişinăui nagykövete az 

ország függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából a moldovai közszolgálati 

televíziónak adott interjújában. Arra a kérdésre, milyen jövő mellett döntsenek a moldovaiak 

annak fényében, hogy fölmerült a Romániával való egyesülés lehetősége is, egyértelműen 

leszögezte: a Moldovai Köztársaságnak meg kell maradnia önálló államként. 

 

Emlékezés és cselekvés a mohácsi csata évfordulóján 
2016. augusztus 29. – Krónika 

Az emlékezés mellett a cselekvés fontosságát hangsúlyozta a budapesti Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára a mohácsi csata 490. évfordulója alkalmából vasárnap tartott ünnepségen. 

Soltész Miklós Mohácson több száz ember előtt azt mondta: önzés, rövidlátás, árulás és 

„cselekvőképtelen európai vezetők” miatt kellett 490 évvel ezelőtt elpusztulnia mintegy 15 

ezer magyarnak, és miattuk vonulhatott be 1526 szeptemberében Budára a török. 
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Bende-Moldován párharc a gyergyószéki képviselői mandátumért 
2016. augusztus 29. – maszol.ro 

Szeptember 2-án, pénteken dönt a Gyergyószéki RMDSZ Területi Küldötteinek Tanácsa arról, 

hogy Moldován József vagy Bende Sándor kerüljön a Hargita megyei képviselői jelöltlista 

Gyergyónak járó befutó helyére. Az augusztus 25-ig határidőig ugyanis a jelenleg parlamenti 

képviselő, illetve a helyi RMDSZ-szervezet elnöke adta le a jelölési dossziéját. 

 

Felmérés: nem utasítják el a kolozsváriak a többnyelvű helységnévtáblákat 
2016. augusztus 29. – transindex.ro 

A Kolozsváriak relatív többsége támogatja a többnyelvű helyiségnévtáblákat, csupán 

egynegyedük ellenzi - derül ki a Casa de Cercetări Sociologice Transilvania által végzett 

közvélemény-kutatásból. A megkérdezettek 40,22 százaléka támogatja, a lakosság 35 

százaléka pedig semleges állásponton van ebben a kérdésben. A többnyelvűséget pártolók 

58,23 százaléka egyetemi végzettséggel rendelkezik, számol be a közvélemény-kutatás 

eredményeiről a Ziua de Cluj. A felmérésből az is kiderült, a kolozsváriak többsége, 61,98%-a 

jó vagy nagyon jó véleménnyel van az önkormányzat PNL-RMDSZ-es vezetéséről. A 

kolozsváriak legnagyobb problémája pedig a közlekedés nehézkessége, ebben várnak 

megoldást a városvezetéstől. 

 

Megnövelik a szavazóhelyiségek számát a diaszpórában 
2016. augusztus 29. – transindex.ro 

Sürgősségi kormányrendeletet fogad el a héten a kormány, amelyben megnövelik a 

diaszpórában a szavazóhelyiségek számát a parlamenti választásokon - közölte hétfőn Dacian 

Ciolos kormányfő. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy ezek mellett idén először 

levélben is szavazhatnak a külföldön élő román állampolgárok. 

 

A románság külön ünnepelt 
2016. augusztus 30. – Háromszék 

Őszi vásárnak keresztelt román sokadalmi napot szervezett vasárnap a kézdivásárhelyi 

városünnepen a sportcsarnok előtt a Constantin Pătru vállalkozó, helyi önkormányzati 

képviselő által elnökölt Helyi Fejlesztési és Kulturális Egyesület. A szervező elmondta, hogy a 

rendezvénnyel a helyi románságnak tett választási ígéretének kívánt eleget tenni, amit a helyi 

tanács is támogatott anyagilag. A főtéri Omega-koncert és tűzijáték után a sportcsarnok előtt 

is tűzijáték zárta a román sokadalmat, amelyet jövőre is megszerveznek. 

 

A centenárium mámorában 
2016. augusztus 30. – Háromszék 

Megkezdődött. A hétvégén az első világháborúba való belépésének 100. évfordulóját 

ünnepelte Románia. Sajátos stílusban, ahogy szokták mifelénk az ilyesmit: felidézve a 100 

évvel korábban történteket, a román hadsereg jelképesen átlépte a Kárpátokat, hogy 

meghódítsa Erdélyt. Ezenkívül megemlékezéseket tartottak országszerte, Bukarestben 
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katonák egy ortodox szentmise részeként ismételték meg a 100 évvel korábban tett esküt, 

Brassó belvárosában korhű viseletben és korabeli fegyverzettel vonultak a román katonák. Az 

államelnök pedig az alkalomhoz illő ünnepi beszédben méltatta a megvalósult nagy román 

álmot, amely meghatározta az ország európai útját. Azonban az nem várható, hogy a múlttal 

szembenéző, objektív kiértékelésre kerüljön sor. 

 

Országos Tanévnyitó Ünnepség Hanván 
2016. augusztus 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége augusztus 29-én tartotta a Szlovákiai Magyar 

Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét a Tornaljához közeli Hanván, ahol Tompa Mihály 

költő, református lelkész, a népi-nemzeti irodalmi irányzat egyik legjelentősebb képviselője a 

falu református lelkésze volt. Beszédében Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) elnöke annak a reményének adott hangot, hogy „az idei tanévet egy 

kicsit optimistábban kezdik a szlovákiai magyar pedagógusok”, az elmúlt tanév végén ugyanis 

a szlovák parlamentben sikerült módosítani a közoktatási törvényt, melyből így kikerültek 

a minimális osztálylétszámokra vonatkozó szabályozások, vagyis elhárult annak a veszélye, 

hogy törvény következtében kellene megszüntetni szlovákiai magyar iskolákat. 

 

Sulík: a választások utáni gyors tárgyalások a Most-Hidat és a Hálót is 
leleplezték 
2016. augusztus 29. – hirek.sk 

Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás elnöke szerint a választások utáni hirtelen 

kormányalakítási tárgyalások nagyban hozzájárultak a Szlovák Nemzeti Párt, a Most-Híd és a 

Háló leleplezéséhez. Mint ahogy azt a SITA hírügynökségnek nyújtott interjújában elmondta, 

ha tovább várt volna, szemére vetnék, hogy csak csendesen szemlélődött. "Éppen emiatt volt 

kénytelen Bugár Béla lépni, vasárnapra gyorsan összehívni az párt elnökségét, ahol úgymond 

eldöntötték, koalícióra lépnek az Smerrel. Nyomás alá kerültek"- magyarázta Sulík. A két 

párt, a Most-Híd és a Háló (#Sieť) választások utáni viselkedése még jobban elkedvetlenítette 

a választókat, ami leginkább „Marian Kotleba malmára hajtja a vizet” - vélekedik az SaS 

elnöke. 

 

3550 iskolakezdő kap ösztöndíjat a Felvidéken 
2016. augusztus 29. – hirek.sk 

Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a Rákóczi Szövetség az 

ősz folyamán Beiratkozási Programja keretében. Az ösztöndíjak átadása hétfőn Hanván, a 

szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségen veszi kezdetét. Az ösztöndíjakat 

szeptember és december között több mint 200 Kárpát-medencei helyszínen, közel 5900 

diáknak tervezi ünnepélyes keretek között átadni a Szövetség. A program érinti a teljes 

Felvidéket, ahol 3550 diák részesül az ösztöndíjban, a teljes partiumi Bihar megyét, 

Temesvárt, Dést és a Dél-Erdélyi szórvány több települését ahol 1900 iskolakezdőhöz jut el a 
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támogatás, része a programnak a kárpátaljai Felső-Tisza vidék 100 iskolakezdője, továbbá 40 

délvidéki szórványtelepülés 350 elsőosztályosa, Horvátországot és a Muravidéket is beleértve. 

 

Befejeződött a feledi református templom felújítása 
2016. augusztus 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Befejeződött a feledi református templom felújítása. Sok-sok pályázat és munka után 2016 

nyarára megújult az életveszélyes állapotban lévő templom torony, megszépült a 

templomhajó, valamint számos belső munkálatot is sikerült megvalósítani. Az építkezési 

folyamat egészen 2007-ig nyúlik vissza, amikor a tető cseréje kezdődött. 

 

2017-re felállhat a Nemzetiségi Kulturális Alap 
2016. augusztus 29. – bumm.sk 

A Nemzetiségi Kulturális Alap 2017 nyarán megkezdheti működését – véli Bukovszky László 

nemzetiségi kormánybiztos, az alapról szóló törvényt előkészítő ideiglenes munkacsoport 

alelnöke. Bukovszky szerint 2016 utolsó negyedévében a kormány elé kerülhet a javaslat, 

majd a parlament foglalkozhat vele. „A javaslat a törvény hatályba lépését és a Nemzetiségi 

Kulturális Alap létrejöttét jövő év júliusára teszi” – tette hozzá Bukovszky. A nemzetiségi 

kormánybiztos arról is beszélt, hogy jelenleg a javaslat végső szövegéről és a konkrét 

észrevételek kiértékeléséről szólnak a tárgyalások, amelyeken részt vesznek a nemzetiségek 

képviselői is. 

 

Érsek már a hét végén hivatalba léphet 
2016. augusztus 29. – Új Szó 

Az új közlekedésügyi miniszter, Érsek Árpád (Híd) már a hét végén elfoglalhatja hivatalát - 

tájékoztatott Bugár Béla, a Híd elnöke. Érseket hétfőn fogadta hivatalában Andrej Kiska 

államfő.  

 

A civilek szolgálatában a Felvidéken 
2016. augusztus 29. – Felvidék Ma 

A magyarországi határ menti megyékben működő Civil Információs Centrumok (CIC) és a 

felvidéki Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás között több mint egy évvel ezelőtt 

született meg az az együttműködési megállapodás, melynek értelmében közös munkával 

építik és segítik a magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatokat és a civil szervezetek 

határon átnyúló együttműködését. Ez a munka az ősszel is folytatódik. 

 

Állásbörzét tartott Szabadkán a Man at Work 
2016. augusztus 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Állásbörzét tartott hétfőn Szabadkán az elsősorban munkaerő-kölcsönzéssel és munkaerő-

közvetítéssel foglalkozó magyarországi Man at Work Humánszolgáltató és Személyzeti 

Tanácsadó Kft. A cég Magyarország észak-dunántúli régióiban kínál munkalehetőséget a 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160829083418/Befejezodott-a-feledi-reformatus-templom-felujitasa.html
http://www.bumm.sk/belfold/2016/08/29/2017-re-felallhat-a-nemzetisegi-kulturalis-alap
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/08/29/ersek-mar-a-het-vegen-hivatalba-lephet
http://felvidek.ma/2016/08/a-civilek-szolgalataban-a-felvideken/
http://www.vajma.info/cikk/gazdasag/5087/Allasborzet-tartott-Szabadkan-a-Man-at-Work-.html
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szerbiai munkavállalóknak kedvező feltételek mellett. Gyöngyösi Zsolt, a cég szabadkai 

irodájának vezetője elmondta, úgy mérték fel, hogy Magyarországon nagy a munkaerőhiány, 

ezért munkavállalók toborzása céljából megjelentek Szerbiában is. 

 

Az iskolakezdést segítő tanszercsomagokat adott át rászorulóknak az 
Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján 
2016. augusztus 29. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, KárpátInfo 

Hetven rászoruló magyar gyerekeknek adott át az iskolakezdéshez szükséges 

tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn Beregszászon. Az Iskolakezdés 

együtt! elnevezésű akciója keretében az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai munkatársai 

a szervezet beregszászi kirendeltségén, az Advance Központban adták át a tanévkezdéshez 

összeállított tanszercsomagokat. Az adományokat nagy- és csonka családokban nevelkedő, 

valamint veszélyeztetett gyermekek, árva és félárva diákok kapták. 

 

Nyári hangulat a Kultivál fesztiválon 
2016. augusztus 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

Gazdag színielőadásokkal, zenés és táncos produkciókkal mutatkoztak be Lendván a Kárpát-

medencei fiatalok a hétvégén. A Kulturális Ifjúsági Fesztivál egyik helyszíne a Bánffy Központ 

volt. 

 

Magyar delegáció gratulált Nezsiderben 
2016. augusztus 29. – Volksgruppen 

Nezsider/Neusiedl am See ezen a hétvégén ünnepelte várossá avatásának 90. évfordulóját. Az 

ünnepségre Nezsider magyar testvérvárosából, Mosonmagyaróvárról is érkezett delegáció. A 

két város már kész együttműködési tervvel, közös programokkal néz az ősz elébe. 
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http://www.hirado.hu/2016/08/29/tanszercsomagokat-adott-at-raszoruloknak-karpataljan-az-okumenikus-segelyszervezet/
http://www.hirado.hu/2016/08/29/tanszercsomagokat-adott-at-raszoruloknak-karpataljan-az-okumenikus-segelyszervezet/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174423410
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2793488/
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Népszavazás 2016! 
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót. 

 

 

  

http://www.nemzetiregiszter.hu/nepszavazas-2016
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. augusztus 29. – Kossuth Rádió 

Megtartották a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét 

A magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét tartották ma Gömör szívében, a felvidéki 

Hanván, a nagymúltú református templomban. A Határok nélkül munkatársának 

összeállításában először Jókai Tibort, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnökét halljuk.  A felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a Rákóczi 

Szövetség beiratkozási programjának ösztöndíjait adta át Csáky Csongor főtitkár, a hanvai és 

környékbeli kisiskolásoknak. Hanva volt az ösztöndíjak átadásának első helyszíne, majd 

folytatódik Kárpát-medence szerte egész decemberig. 

Nem volt eseménytelen a nyár a Rákóczi Szövetségnél 

Egy tucat rendezvény, kétezer Kárpát-medencei diák és tanár - röviden így összegezhető a 

Rákóczi Szövetség idei nyári programja. Ennél részletesebben idényzáró  rendezvényükön, a 

szentendrei főiskolás táborban beszélt az elmúlt hónapokról Csáky Csongor. 

Hátrányos helyzetű kárpátaljai magyar diákokat segít az Ökumenikus 

Segélyszervezet  

70 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű magyar diák kapott ma Beregszászon 

iskolakezdési tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezettől.   A kárpátaljai akció is 

része annak az összesen 1000 rászoruló család beiskolázását célul kitűző Iskolakezdés együtt! 

Segélyprogramnak, mely a 1353-as adományvonalon és a 

www.segelyszervezet.hu/iskolakezdes oldalon keresztül is támogatható.  

A Vásárhelyi Forgatag egyik rendezvénye volt szombaton a Marosvásárhelyiek 

4. Világtalálkozója 

A rendezvény több száz résztvevője  a Művészeti Iskola udvarán vidám, időutazásos pikniken 

vehetett részt, amelyen játékos vetélkedőn idézték meg a város közismert alakjait, legendás 

személyiségeit. A világtalálkozó gálaműsorral ért véget a Kultúrpalotában. Az est díszvendége 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár volt.  

Nyílt levélben fordult a Muszáj-Muszáj akciócsoport Emil Bok kolozsvári 

polgármesterhez 

Nyílt levélben fordult a Muszáj-Muszáj akciócsoport Emil Bok kolozsvári polgármesterhez, és 

arra kéri: "ne sodorja veszélybe" az Európa kulturális fővárosa cím elnyerését azzal, hogy 

továbbra is megtagadja a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését a város 

határánál.  Bethlendi Andrást, az akciócsoport képviselőjét kérdezte a Határok nélkül 

riportere. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-29_18:30:00&ch=mr1
http://www.segelyszervezet.hu/iskolakezdes
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Születésének 120. évfordulóján kétnapos ünnepséget szerveztek, Márton Áron, 

Erdély nagy püspökének szülőfalujában, Csíkszentdomokoson  

Születésének 120. évfordulóján kétnapos ünnepséget szerveztek, Márton Áron, Erdély nagy 

püspökének szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az esemény részét képezi a Márton Áron 

Emlékévnek, amit tavaly hirdetett meg a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága.  

 


