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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Az EMNP feljelentést tett az RMDSZ-elnököt ért támadások miatt 
2017. augusztus 15. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Ügyészségi feljelentést tett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a Románia Korszerűsítéséért 

Országos Koalíció (CNMR) elnöke, Alexandru Cumpănașu ellen, aki – az EMNP megítélése 

szerint – magyarellenes gyűlöletet szított az RMDSZ-t vezető Kelemen Hunor kijelentésére 

reagáló nyilatkozatával. A feljelentést Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke jelentette be 

kedden egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Toró hangsúlyozta: Kelemen Hunor kijelentése, 

mely szerint az erdélyi magyarság nem tudja és nem akarja ünnepelni Erdély és Románia 

egyesülése kinyilvánításának 2018-ban esedékes centenáriumát, az erdélyi magyarság 

egészének az életérzését fejezi ki. Toró T. Tibor azt vélte uszításnak, hogy a CNMR 

közleményét aláíró Alexandru Cumpanasu Kelemen Hunor román állampolgárságának a 

megvonását kezdeményezte.    

 

A Magyar Posta emlékbélyeg kiadásával tiszteleg a Szent László-év előtt 
2017. augusztus 15. – MTI 

A Magyar Posta a Szent László-évet szelvényes forgalmi bélyeg kibocsátásával ünnepli, amely 

augusztus 15-től kapható. A normál forgalmi bélyeghez kapcsolódó szelvényen a Szent László 

emlékév emblémája látható. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a Szent László-

évre, amely jó alkalom arra, hogy a világ magyarsága megerősítse nemzeti identitását, a 

közép-európai térség államai pedig elmélyítsék együttműködésüket. A 2017-es évet a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezése nyomán a Magyar Országgyűlés Szent 

László emlékévvé nyilvánította. A lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. 

évfordulójára emlékezünk. Az emlékév rendezvényei alkalmával Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár többször hangsúlyozta, hogy Szent László személye erős 

kötelék Közép-Európa népei között. 

 

Nem tartják meg a koalíciós tanács ülését 
2017. augusztus 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Andrej Danko házelnök, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke hétfő este rövid szöveges üzenetben 

tudatta koalíciós partnereivel, hogy nem vesz részt a kedd este 19:00 órától esedékes koalíciós 

tanácsülésen. Robert Fico miniszterelnök szóvivője kedden azt közölte, hogy a tanácskozás 

megtartása szükségtelen, a koalíciós partnerek ugyanis a pártelnökök egyeztetése után abban 

állapodtak meg, hogy kiegészítik a koalíciós szerződést. Az SNS azt szeretné, ha a felek hideg 

fejjel, a keddi időpont helyett inkább valamikor a jövő hét folyamán ülnének össze egymással. 

A nemzetiek egyúttal szavatolják a szerdai kormányülés akadályoktól mentes, gördülékeny 

lefolytatását. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-feljelentest-tett-az-rmdsz-elnokot-ert-tamadasok-miatt
http://www.hirek.sk/belfold/20170815093059/Nem-tartjak-meg-a-koalicios-tanacs-uleset.html
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Rászoruló iskolások javára indít országos akciót az Ökumenikus Segélyszervezet 
2017. augusztus 16. – MTI, Magyar Idők 

Iskolakezdés együtt! címmel hatodszorra hirdet országos pénzadománygyűjtést az 

Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyermek beiskolázásának támogatására. A cél, hogy 

szeptember 1-jéig ezer rászoruló gyerekhez juttassanak el gyermekenként 10 ezer forint 

értékű személyre szabott, minőségi tanszercsomagokat - mondta el Gáncs Kristóf, az 

Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a kampányt elindító keddi 

sajtótájékoztatón Budapesten. A hazai rászorulók mellett több száz kárpátaljai, erdélyi és 

vajdasági magyar gyermek is kap beiskolázási segítséget. 

 

 

Ha a törvények lehetővé teszik, Hargita megyében tart kihelyezett ülést Hajdú-
Bihar megye 
2017. augusztus 15. – Erdély 

Székelyföldiek vennének részt jövőben a debreceni Farmer Expón, akár a három megye 

közösen, ez kiváló lehetőség lenne a székelyföldi termelőknek a bemutatkozásra. Egyeztetnek 

a repülőtereket illetően, és megvizsgálják az együttműködési lehetőségeket, illetve számos 

más területen együttműködne a két megye, egyeztettek a testvérmegyék elöljárói Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnökének augusztus 14-én Hajdú-Bihar megyében tett 

látogatásán. Felmerült annak az ötelet is, hogy magyarországi és Hargita megyei vállalkozók 

társuljanak és dolgozzanak együtt, hiszen fölösleges a befektetőkre várni, minél jobban ki kell 

használni a rendelkezésre álló eszközöket, értettek egyet a két megye elöljárói. Borboly Csaba 

legközelebbi szeptemberi látogatása alkalmával az egyetemek közti együttműködést is 

részletesebben átbeszélik, hogy hogyan segíthetnék egymást az oktatásban. 

 

Hivatalosan is megnyitották a 8. Kolozsvári Magyar Napokat 
2017. augusztus 15. – Erdély Ma 

Bár a múlt hétvégén már számos programra – kiállításmegnyitókra, beszélgetésekre és a 

Balaton zenekar magyarfenesi koncertjére – is sor került, hétfőn este, a Kolozsvári Magyar 

Opera nagytermében hivatalosan is megnyitották a 8. Kolozsvári Magyar Napokat. A 

Transylvanicum mottójú kulturális fesztivál nyitógáláján köszöntőbeszédet mondott Gergely 

Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke, 

valamint Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. 

 

KMN – Arany János kalapja az autóbuszon 
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http://magyaridok.hu/belfold/raszorulo-iskolasok-javara-indit-orszagos-akciot-az-okumenikus-segelyszervezet-2085493/
http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id=207768&cim=ha_a_torvenyek_lehetove_teszik_hargita_megyeben_tart_kihelyezett_ulest_hajdu_bihar_megye
http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id=207768&cim=ha_a_torvenyek_lehetove_teszik_hargita_megyeben_tart_kihelyezett_ulest_hajdu_bihar_megye
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=207767&cim=hivatalosan_is_megnyitottak_a_8_kolozsvari_magyar_napokat
https://kronika.ro/kultura/kmn-n-arany-janos-kalapja-az-autobuszon
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2017. augusztus 15. – Krónika 

A kétszáz éve született költőóriás munkásságát, életművét, kapcsolatait, az irodalomra tett 

máig tartó hatását idézi fel a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Arany200 elnevezésű 

mozgókiállítása, amely a kincses városben tekinthető meg a Kolozsvári Magyar Napok 

keretében. 

 

Nagyboldogasszony napja alkalmából ünnepeltek Csíkkarcfalván 
2017. augusztus 15. – szekelyhon.ro 

Helyi előadók fellépése, különböző vetélkedők, sportesemények szórakoztatták az 

érdeklődőket Csíkkarcfalván, a tizennyolcadik alkalommal megszervezett Nagyboldogasszony 

Napokon. 

 

MKP: Az időhúzás nem az országot szolgálja 
2017. augusztus 15. – hirek.sk, Körkép 

Az SNS oktatási miniszterének kétségbeesett és botrányos próbálkozása után, amellyel a 

tárcájánál felszínre tört több százmilliós csalást próbálta kimagyarázni, a koalíciós pártoknak 

világosan ki kell jelenteniük: Peter Plavčan megbukott, az SNS-nél nincs biztonságban az 

oktatási minisztérium. Minden nap és perc késlekedés további károkat okoz, egyben a 

pedagógusok és az igazságos társadalomban bízók szembeköpését jelenti – hangsúlyozta a 

Magyar Közösség Pártja. 

 

Sulíknak köszönhetően vet véget a koalíciós válságnak Fico? 
2017. augusztus 15. – hirek.sk 

A legfrissebb folyosói pletykák szerint egy olyan forgatókönyv van készülőben, amely bizony 

alaposan megkeverné a lapokat. Ezek szerint a legerősebb ellenzéki pártnak számító 

Szabadság és Szolidaritás (SaS) léphetne a kormánykoalíciós Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 

helyébe. Amint az SaS alelnöke, Ľubomír Galko nyilatkozott, a liberálisok nem kívánják 

szétzilálni az országot, amelyet a mostani káoszba és instabilitásba a jelen koalíció 

kormányozta be. „Ezért tennénk lehetővé az előre hozott választások meghirdetése előtt egy 

kisebbségi kormány működését, de csak a választások időpontjáig, s csakis az állam 

működéséhez szükséges alapvető létfenntartó funkciók megőrzése mellett, hogy hazánk ne 

omoljon össze” – fogalmazott Galko. 

 

Összmagyar jelképes kinccsé válik a Magyarok Nagyasszonya-szobor 
2017. augusztus 15. – hirek.sk 

A Szent Koronával ékesített, jelképes üzenetet hordozó mű leleplezését követően a 

kezdeményezők reményei szerint vélhetően zarándokhellyé válik majd a Dunaszerdahelyi 

járásban fekvő kisközség, ahol a szombati ünnepséget a Bethlen Gábor Alapítvánnyal és a 

SZAKC-cal közösen szervező Petőfi Baráti Társulás már évek óta sokrétű, a magyarságot 

megerősítő tevékenységet végez. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nagyboldogasszony-napja-alkalmabol-unnepeltek-csikkarcfalvan
http://www.hirek.sk/belfold/20170815155516/MKP-Az-idohuzas-nem-az-orszagot-szolgalja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170815112225/Suliknak-koszonhetoen-vet-veget-a-koalicios-valsagnak-Fico.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170814174714/Osszmagyar-jelkepes-kinccse-valik-a-Magyarok-Nagyasszonya-szobor.html
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Várhosszúréten felavatják gróf Esterházy János emlékművét 
2017. augusztus 15. – Felvidék Ma 

A felvidéki magyarság mártírpolitikusa, gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója 

alkalmából ünnepi megemlékezést szerveznek Várhosszúréten. Az ünnepség keretében 

augusztus 19-én emlékmisét tartanak, majd felavatják Esterházy János emlékművét a 

várhosszúréti templomkertben. 

 

Szent István emléke összekötő kapocs lehet széthúzástól sem mentes 
közösségünkben, véli Berényi József 
2017. augusztus 15. – Körkép 

Berényi József szerint ha nem lenne Szent István öröksége, bizonyára sokkal nehezebb lenne 

a megmaradásunk itt, a Felvidéken, Magyarországon és bárhol a Kárpát-medencében. 

Nagyszombat megye alelnöke erről az elmúlt hétvégén Vajkán megtartott Szent István napi 

ünnepi köszöntőjében beszélt. „A mai Szlovákiára nagyon érvényes, hogy az egynyelvű ország 

esendő, míg a többnyelvű ország virágzó lehet.  Mi is pontosan ezt mondjuk a szlovák 

társadalom felé, hogy a magyar közösség gyarapítja ezt az országot, gazdagítja a régiót, építi a 

közösségeket. Szlovákiát és egész Európát gyarapítja azzal, hogy meg akarunk maradni 

magyaroknak.” 

 

 

Olcsóbb tankönyveket szeretne az oktatási miniszter 
2017. augusztus 15. - Pannon RTV 

A jelenlegi háromról négy évre kellene növelni a tankönyvek érvényességi idejét, ezért 

szükség van a másfél évvel ezelőtt meghozott tankönyvekről szóló törvény módosítására – 

mondta Mladen Šarčević oktatási miniszter a Fiatalság szelleme rendezvényen, Újvidéken. A 

tárcavezető olyan változtatásokat szeretne, amelyek olcsóbbá tennék a tankönyveket. 

 

Az ifjú előadóművészek vajdasági műhelye 
2017. augusztus 15. - Magyar Szó 

A hétvégén a kishegyesi Kátai-tanyán megnyitotta kapuit a 29. Szép szó tábor. A 

hagyományos vers- és prózamondó találkozót a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete 

szervezi, és az idei évben igen népszerűnek bizonyult az esemény a gyerekek és a fiatalok 

körében. Olyannyira, hogy összesen 57-en jelentkeztek a táborra, és a megszokott 4 csoport 

helyett most ötben folyik a munka. Hajvert Ákos, a VMVE elnöke arról számolt be lapunknak, 

hogy a tábor népszerűségének több oka is van. 

 

Népzenétől hangos a temerini tájház udvara 
2017. augusztus 5. - Pannon RTV 
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http://felvidek.ma/2017/08/varhosszureten-felavatjak-grof-esterhazy-janos-emlekmuvet/
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/08/15/szent-istvan-emleke-osszekoto-kapocs-lehet-szethuzastol-sem-mentes-kozossegunkben-veli-berenyi-jozsef
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/08/15/szent-istvan-emleke-osszekoto-kapocs-lehet-szethuzastol-sem-mentes-kozossegunkben-veli-berenyi-jozsef
http://pannonrtv.com/web2/?p=350182
https://www.magyarszo.rs/hu/3445/vajdasag_kishegyes/169532/Az-ifj%C3%BA-el%C5%91ad%C3%B3m%C5%B1v%C3%A9szek-vajdas%C3%A1gi-m%C5%B1helye.htm
http://pannonrtv.com/web2/?p=350186
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A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület népzenei tábort tart, amelyre Vajdaság több 

településéről jelentkeztek. Annak ellenére, hogy az előző évekhez képest szerényebb a 

létszám, minden csoportban vannak tanulni vágyó gyerekek.  

 

Kinek a felelőssége a régi épületek karbantartása Szabadkán? 
2017. augusztus 15. - Pannon RTV 

Szabadka gazdag építészeti remekművekben. A monumentális Városháza és a Zsinagóga 

mellett számos építészeti remekmű fedezhető fel. Évtizedek óta felújításra várnak. De vajon 

kinek a felelőssége ezen épületek karbantartása? 

 

 

„Szavak nélkül imádkozni” – lezárult a VII. Nagyberegi népzenei és néptánc 
tábor 
2017. augusztus 15. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2017. augusztus 7-12. között került 

megrendezésre a Nagyberegi népzenei és néptánc tábor, melynek a hagyományokhoz híven, 

ezúttal is a Nagyberegi Református Líceum adott otthont. A táborba a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség vetélkedőin sikeresen szereplő tanulók vehettek részt, valamint a Szól a 

fülemüle – III. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató döntős csapatai közül is 

nyertek részvételi lehetőset. 

 
Kézműves napot tartott a KMNE Salánkon 
2017. augusztus 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) hagyományteremtő céllal 

kézműves napoA megnyitó a templomban kezdődött, Balogh Attila tiszteletes az Úr áldását 

kérte erre az alkalomra. Ezt követően Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesületének elnöke köszöntötte a résztvevőket.t szervezett Salánkon augusztus 6-án. Az 

alkalmat megelőzte a Vakációs Bibliahét.  

 

Több mint 400 ezer elsős megy iskolába szeptemberben Ukrajnában 
2017. augusztus 15. – karpatalja.ma 

Szeptember 1-jén Ukrajnában 408 206 elsős megy iskolába – közölte az UNN hírügynökség 

megkeresésére az Oktatási és Tudományos Minisztérium sajtószolgálata. A legtöbb elsősre – 

34 767 gyerekre – Dnyipropetrovszk megyében számítanak. Kárpátalja megyében 17 517 

elsőst várnak az iskolákba. Az UNN emlékeztet, hogy tavaly 35%-kal nőtt az úgynevezett 

inkluzív osztályok tanulóinak száma. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=350240
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szavak-nelkul-imadkozni-lezarult-a-vii-nagyberegi-nepzenei-es-neptanc-tabor/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/szavak-nelkul-imadkozni-lezarult-a-vii-nagyberegi-nepzenei-es-neptanc-tabor/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/kezmuves-napott-tartott-a-kmne-salankon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tobb-mint-400-ezer-elsos-megy-iskolaba-szeptemberben-ukrajnaban/

