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Nyomtatott és online sajtó 
 

Marosvásárhelyi iskolaügy: megszületett a bírósági döntés 
2017. augusztus 16. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A Maros megyei törvényszék szerdán első fokon érvénytelenítette a Maros megyei 

tanfelügyelőség határozatát, amely megtiltotta a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnáziumnak, hogy tagozatezdő osztályokat indítson ősztől.  „Igazunk volt, hiszen az 

RMDSZ mindvégig azt képviselte, hogy a tanfelügyelőség februárban hozott döntése 

törvénytelenül tiltotta meg a nulladik, ötödik és kilencedik osztályokba való beiratkozást” – 

olvasható a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szerdai közleményében. Székely Szilárd, 

az iskola igazgatója az MTI-nek elmondta, mindenképpen erkölcsi győzelemről van szó, de 

azt tartja valószínűnek, hogy amennyiben másodfokon is az iskola számára születne kedvező 

döntés, már nem  tudják elindítani a szóban forgó osztályokat, mivel akkor már tart a tanév.    

Emlékeztetett, hogy az iskola általános jogi helyzete és sorsa továbbra is bizonytalan. "A 

tanfelügyelőség álláspontja az, hogy nem tudják, milyen formában fog működni az iskola, ők 

az oktatási minisztériumtól várnak útbaigazítást, a szaktárca viszont nem hajlandó segíteni" - 

mondta Székely Szilárd. 

  

Fico meneszti Plavčant, Dankótól az új miniszter nevét akarja 
2017. augusztus 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk, Új Szó 

Peter Plavčan (SNS) befejezi miniszteri tevékenységét. Ezt ma jelentette be Robert Fico 

(Smer-SD) kormányfő, aki elmondta, Andrej Dankótól, a SNS elnökétől az új oktatásügyi 

miniszter nevét fogja kérni, a lehető legrövidebb időn belül. A kormányfő azt mondta, a 

lépésének az az oka, hogy azok a döntések, amik az oktatásügyi tárcánál történtek, kétségeket 

vetnek fel, az emberek megkérdőjelezik, hogy a kormány komolyan gondolja-e korrupció 

elleni harcot. „A kormánykoalíció egyetlen pártja sem hazárdírozhat így a közvélemény 

bizalmával” – fogalmazott Fico. „A Most-Híd elnökével, Bugár Bélával együtt a maximális 

erőfeszítést fejtettem ki annak érdekében, hogy a Szlovák Nemzeti Párt berkein belül 

oldódjék meg Peter Plavčan további oktatásügyi minisztériumbeli ténykedésének problémája. 

Sajnálom, de meg kell állapítanom, missziónk nem járt sikerrel. Nem vádaskodom, de meg 

szeretném köszönni Peter Plavčannak abbéli igyekezetét, hogy meg akarta magyarázni a 

dolgokat, de a gyanú árnyéka megmaradt, ezért fel kell kérnem a SNS elnökét, hogy mielőbb 

terjessze elő javaslatát az új miniszterre” – mondta Fico. 

 

 

Elmagyarosodásuktól tartanak a székelyföldi románok 
2017. augusztus 16. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84670-marosvasarhelyi-iskolaugy-megszuletett-a-birosagi-dontes
http://www.hirek.sk/belfold/20170816120409/Fico-meneszti-Plavcant-Dankotol-az-uj-miniszter-nevet-akarja.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84674-elmagyarosodasuktol-tartanak-a-szekelyfoldi-romanok
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Eugen Popescu, a Határon Túli Románok Alapítványának elnöke szerdán a Marosfői Nyári 

Szabadegyetem alkalmával felhívta a figyelmet: a román állam sebezhetőségét jelzi, hogy a 

Hargita és Kovászna megyei románok elvándorolnak, és ez a probléma nemzetbiztonsági 

kérdéssé válhat. Szerinte ha eltűnnek a két megyéből a románok, etnikailag egy homogén 

terület alakul ki. „Már vannak olyan szélsőséges személyek, akik azt nyilatkozzák, hogy egyes 

Hargita és Kovászna megyei települések már etnikailag tiszták. Gondoljanak bele, mi 

történne, ha a két megyében nem élne egyetlen román sem. A két megye Románia közepén 

helyezkedik el, történelme jelentősen befolyásolta a román államot és a román mentalitást, a 

Magyar Autonóm Tartományra és a bécsi döntésre gondolok” - nyilatkozta Popescu. 

 

Kelemen Hunor, a szélsőséges 
2017. augusztus 17. – Pataky István – Magyar Idők 

A románságnak el kell fogadnia, hogy az erdélyi magyarság nem fogja tudni és nem is akarja 

ünnepelni 1918-at. Kelemen Hunor mondta ezt nemrég a kolozsvári Szabadság című 

napilapnak adott interjúban, s a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

vélhetően álmában sem gondolta volna, hogy napokon át tartó hisztériahullámot indít el a 

magyarok többsége számára szinte közhelyes megállapítással. A bukaresti napilapok többsége 

felháborodott véleménycikkekben versenyt futott az RMDSZ-elnök elítélésében. 

 

Levelet kapott Tamás Sándor az államelnöki hivataltól 
2017. augusztus 16. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az államelnöki hivataltól kapott levelet Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke. A 

tanácselnök szerint a levél tartalma is azt bizonyítja, hogy a kapuk továbbra is nyitottak a 

párbeszédre Klaus Johannis államfő és a magyar közösség képviselői között. Tamás Sándor 

szerint a levél azzal az ígérettel zárul, amely tulajdonképpen az államfő utolsó mondata is volt 

a látogatása végén, hogy „ez egy kezdet, és folytatjuk”. 

 

Tőkés László breviáriumát mutatták be Kolozsváron 
2017. augusztus 16. – Krónika, Erdély Ma 

Tőkés László Hit és nemzet című breviáriumát mutatták be kedden délután Kolozsváron a 

magyar napok keretében. A Magyar Napló kiadó által megjelentetett könyvet a kisvárdai 

Tőkés László Alapítvány kurátorának, Szabó Ferencnek a felkérésére Jánosi Zoltán állította 

össze Tőkés László által írt, illetve róla szóló szövegekből, az életutat idéző képekből és 

illusztrációkból és Ady Endre találó verseiből. 

 

Újabb támadás iskolaügyben: Paşcan visszaállamosítaná az egyházi ingatlant 
2017. augusztus 16. – Krónika 

Marius Paşcan egy DNA-átirattal bizonygatja, hogy törvénytelenül szolgáltatták vissza azt a 

vásárhelyi épületet, amelyben a Római Katolikus Teológiai Gimnázium és az Unirea 

Főgimnázium is helyet kap. Szerinte az ingatlant vissza kellene államosítani. 
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http://magyaridok.hu/velemeny/kelemen-hunor-szelsoseges-2084992/
http://itthon.transindex.ro/?hir=48270
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=207773&cim=tokes_laszlo_breviariumat_mutattak_be_kolozsvaron
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujabb-tamadas-iskolaugyben-pacan-visszaallamositana-az-egyhazi-ingatlant
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Segíthet a differenciált oktatás, de nem biztos, hogy mindenhol megoldja a 
problémát 
2017. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Nemcsak Hargita és Kovászna megye magyar diákjai küzdenek a román nyelvtanulással, 

hanem Maros megye magyarlakta vidékein is: az iskola falain kívül nincs lehetőségük 

gyakorolni a nyelvet, és ez hátrányukra válik. Egy magyarlakta település román szakos 

tanárával beszélgettünk. 

 

Első alkalommal érkezik nyolc erdélyi és partiumi városba a Magyar Állami 
Operaház 
2017. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Útra kel a Magyar Állami Operaház, másfél évig a világ különböző tájain mutatnak be teljes 

értékű opera- és balettelőadásokat. Az OperaTúrának nevezett projekt érinti Marosvásárhelyt 

is: szeptember 10–11-én a Hunyadi László és A víg özvegy című előadásukat láthatjuk a 

Sportcsarnokban. 

 

Rászoruló erdélyi iskolásoknak is gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet 
2017. augusztus 16. – maszol.ro 

Iskolakezdés együtt! címmel hatodszorra hirdet országos pénzadománygyűjtést 

Magyarországon az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyermek beiskolázásának 

támogatására. A pénzből erdélyi gyermekeknek is juttatnának.  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. 

 

Külföldi partnerekkel keresik a megmaradás titkát, az EU jövőjét  
2017. augusztus 16. – szekelyhon.ro 

Hat partnerrel együtt bonyolítottak le egy 25 ezer eurós pályázatot az elmúlt hét végén 

Kányád községben. Az európai uniós projekt célja erősíteni a fiatalokban az európai identitás 

érzését, továbbá tapasztalatot szerezni más EU-s források lehívásában. A község az Európa a 

polgárokért, Testvérváros-program keretén belül leadott pályázatra 25 ezer eurót nyert, az 

elképzelést hat partnertelepüléssel együtt valósította meg. Az eseményre a magyarországi 

Örkény és Daruszentmiklós, a német Wörth an der Donau, a horvát Breznički Hum (régi 

magyar neve Lónya), a felvidéki Nagymad és a lengyelországi Krasnik települések képviselői 

vettek részt. 

 

Danko engedett Fico követelésének - Plavčan csütörtökön lemond 
2017. augusztus 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/segithet-a-differencialt-oktatas-de-nem-biztos-hogy-mindenhol-megoldja-problemat
https://szekelyhon.ro/aktualis/segithet-a-differencialt-oktatas-de-nem-biztos-hogy-mindenhol-megoldja-problemat
https://szekelyhon.ro/aktualis/elso-alkalommal-erkezik-nyolc-erdelyi-es-partiumi-varosba-a-magyar-allami-operahaz
https://szekelyhon.ro/aktualis/elso-alkalommal-erkezik-nyolc-erdelyi-es-partiumi-varosba-a-magyar-allami-operahaz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84643-raszorulo-erdelyi-iskolasoknak-is-gy-jt-az-okumenikus-segelyszervezet
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulfoldi-partnerekkel-keresik-a-megmaradas-titkat-az-eu-jovojet
http://www.hirek.sk/belfold/20170816180641/Danko-engedett-Fico-kovetelesenek-Plavcan-csutortokon-lemond.html
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Az oktatásügyi miniszter csütörtökön délelőtt 10 órakor benyújtja lemondását – jelentette be 

késő délutáni sajtótájékoztatóján Andrej Danko. Ezzel az SNS elnöke engedett a nyomásnak, 

és eleget tett Robert Ficónak, aki délelőtt azt mondta, Peter Plavčannak távoznia kell 

posztjáról, és az SNS elnökétől azt várja, hogy mielőbb megnevezi az új oktatásügyi 

minisztert. „Négy napig távol leszek, s az idő alatt majd elgondolkodom arról, hogy miként is 

folytassa ez a koalíció. Jogom van arra, hogy az SNS-szel együtt teljesítsük ezt a választási 

programot, amely miatt bizalmat kaptam. Azt kívánnám, hogy térjen vissza a koalícióba 

helyezett bizalom, és érjenek már véget a kölcsönös támadások” – mondta Danko, hozzátéve: 

annak számít, hogy véget ér az a mostani gyakorlat, amikor is a koalíciós partnerek a 

miniszterkollégáikról is véleményt nyilvánítanak. A kialakult helyzetről az SNS elnökségével 

és a koalíciós partnerekkel is tárgyalni akar. 

 

Elemzők: a válság kezd harccá alakulni a koalícióban 
2017. augusztus 16. – hirek.sk 

Kiélesedett a kormányválság, ami akár előrehozott választásokhoz is vezethet – véli Ján 

Baránek politikai elemző. Juraj Marušiak politológus pedig azt állítja, hogy a jelenlegi helyzet 

nyilvánvalóan nem tükrözi a kedden bemutatott nem hivatalos megállapodás tartalmát, s a 

konfliktus eszkalációjáról árulkodik. Michal Horský politológus szerint Andrej Danko SNS-

elnök hasonló, kormánytag visszahívására vonatkozó döntést kérhet Ficótól – mondták el a 

kormányfő mai döntése kapcsán, vagyis hogy menesztette az oktatási minisztert. 

 

Az SNS bosszút forral: Kérdés, melyik minisztert váltanák le Plavčan visszahívása 
miatt 
2017. augusztus 16. – Körkép 

Peter Plavčan leváltását az SNS nem hagyja annyiban, ha nem is ellenkezik a csere miatt, úgy 

tűnik, hasonló véráldozatot követelne meg Fico-tól is. „Érdekes, hogy mikor Richter 

munkaügyi miniszter úr került ilyen helyzetbe botrányai miatt, a kormányfő nem szánta el 

magát ilyen kemény döntésre” – méltatlankodott egy SNS-es képviselő Fico bejelentése után. 

Ján Richter smeres munka-, szociális és családügyi minisztert a sajtó és az ellenzék a Čistý 

deň miatt hónapok óta ostromolja. A kis- és fiatalkorú lányok többrendbeli szexuális 

bántalmazása miatt reflektorfénybe került galántai intézet akkreditációját ugyanis a miniszter 

nem akart megvonni. Az ügy tavalyi kirobbanása óta az is kiderült, hogy az intézet több 

smeres kapcsolattal is rendelkezik, és százezreket kapott állami forrásokból. 

 

Az ellenzék szerint Plavčan leváltása kevés, el kell venni az oktatásügyet az SNS-
től 
2017. augusztus 16. – hirek.sk, Új Szó 

Az ellenzéki OĽaNO-NOVA üdvözli Robert Fico kormányfő bejelentését, hogy meneszti a 

posztjáról Peter Plavčan SNS-es oktatási minisztert. „Intenzív nyomásgyakorlásunk után, 

valamint a média és a polgárok hatására Robert Fico végre megtette azt, amire immár két 

hónapja kértük őt” – mondta el a mozgalom két képviselője: Veronika Remišová és Igor 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.hirek.sk/belfold/20170816135219/Elemzok-a-valsag-kezd-harcca-alakulni-a-koalicioban.html
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/08/16/az-sns-bosszut-forral-kerdes-melyik-minisztert-valtana-le-plavcan-visszahivasa-miatt
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/08/16/az-sns-bosszut-forral-kerdes-melyik-minisztert-valtana-le-plavcan-visszahivasa-miatt
http://www.hirek.sk/belfold/20170816125856/Az-ellenzek-szerint-Plavcan-levaltasa-keves-el-kell-venni-az-oktatasugyet-az-SNS-tol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170816125856/Az-ellenzek-szerint-Plavcan-levaltasa-keves-el-kell-venni-az-oktatasugyet-az-SNS-tol.html
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Matovič. Jelezték azt is, hogy ha Danko nem lép Plavčan leváltása ügyében, akkor az ellenzék 

rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez.  

 

MKP: a kormány képtelen tovább ellátni feladatát 
2017. augusztus 16. – hirek.sk, Körkép 

Robert Fico több hetes késlekedés után ma visszahívta a korrupciós botrányba keveredett 

Peter Plavčant. Ezzel a kormány sorsát Danko kezébe adta – reagált nyilatkozatában a 

kormányfő döntésére a Magyar Közösség Pártja. A párt szerint ebben a helyzetben itt az ideje, 

hogy a választók döntsenek. A Smer–SNS–Most-Híd koalíció rákfenéje az országot sújtó 

intézményesített korrupció. A legfontosabb kérdésekben a mögöttük álló pénzemberek 

döntenek, ezért a jelenlegi szlovák kormány léte vagy nem léte is most egyedül tőlük függ – 

mutat rá a magyar párt. 

 

Gróh Ilona, a Ringató-módszer kidolgozója továbbképzést tart Komáromban 
2017. augusztus 16. – hirek.sk 

Énekes óvoda címmel, Gróh Ilona, Nemzetközi Forrai Katalin-díjas zenepedagógus 

vezetésével módszertani tanfolyam kezdődött hétfőn a Felvidéki Magyar Pedagógusok 

Házában. A Cseperedő-program keretében megvalósuló, Ringató-foglalkozásvezetők 

részvételével zajló ötnapos továbbképzésről annak főszervezője, Berky Angelika peredi óvónő, 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége égisze alatt működő Országos Óvodapedagógiai 

Társulás elnöke nyilatkozott portálunknak. 

 

Böjte Csaba gyermekei a Felvidéken 
2017. augusztus 16. – Felvidék Ma 

A köbölkúti székhelyű Helios Spes Polgári Társulás a 25. számú Stampay János 

cserkészcsapattal együtt az erdélyi Dózsa György településen működő Isteni Irgalmasság 

Gyermekvédelmi Központ gyermekeit fogadta a Szent László Lovagi Táborban, melyet a 

Köbölkút melletti Ardea területén tartottak. A rendezvény fővédnöke Szőcs Ferenc, Köbölkút 

polgármestere volt. 

 

Brnabić hazatérésre ösztönzi a külföldön tanulókat 
2017. augusztus 16. - Pannon RTV 

A képzett fiatalok Szerbia egyik legjelentősebb erőforrása, s a kormány prioritása, hogy minél 

jobb feltételeket és lehetőségeket biztosítson a továbbképzésükhöz – üzente levelében Ana 

Brnabić, amelyet a külföldön élő szerb egyetemisták egyesületének 20. évfordulója 

alkalmából írt. A külföldön szerzett tudás felmérhetetlen, ezért szeretnénk, hogy itthon 

kamatoztassák – fogalmazott a kormányfő. 

 

Újabb nyolc kilométer kerékpárutat kap Szabadka 
2017. augusztus 16. - Vajdaság.ma 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170816152225/MKP-a-kormany-keptelen-tovabb-ellatni-feladatat.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170816101844/Groh-Ilona-a-Ringato-modszer-kidolgozoja-tovabbkepzest-tart-Komaromban.html
http://felvidek.ma/2017/08/bojte-csaba-gyermekei-a-felvideken/
http://pannonrtv.com/web2/?p=350350
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21674/Ujabb-nyolc-kilometer-kerekparutat-kap-Szabadka.html
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Szabadkán az elkövetkező két évben nyolc kilométeren építenek ki új kerékpárutat. Az ehhez 

szükséges eszközöket az európai uniós alapokból biztosítja Szabadka helyi önkormányzata és 

a projektum magyarországi partnertelepülései. Szabadkán közkedvelt a kerékpár használata, 

ennek már hagyománya van, a jó feltételeknek és a viszonylag rövid távolságoknak 

köszönhetően. 

 

Zentai tanár is részt vehet a Microsoft cég továbbképzésén 
2017. augusztus 16. - Vajdaság.ma 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi 

Titkárság és a Microsoft világcég 2016-os pályázatán négy vajdasági pedagógus jelentkezését 

fogadták el - tudtuk meg ma délelőtt a zentai önkormányzat sajtótájékoztatóján. 

 

Közel kétezer fiatal vett részt a második KMKSZ ISZ-napon 
2017. augusztus 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Immáron második alkalommal szervezett ifjúsági napot a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete. A szervezők célja, hogy a fiatalok számára olyan programot 

biztosítsanak, ahol a kulturális és szórakozási lehetőségek mellett az aktuálpolitikai 

kérdésekkel is megismerkedhetnek, és mélyebb betekintést nyerhetnek a politika világába. A 

rendezvényen, amelyre közel kétezer fiatal érkezett, idén is színes programokkal várták az 

ifjúságot. Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő örömmel jegyezte meg, hogy az 

egykoron elkezdett ifjúsági munkának van folytatása Kárpátalján. Kiemelte, hogy a megújult 

kárpátaljai ifjúsági szervezet egyre erősödik, egyre több taggal rendelkezik, és színes 

programokkal várja a magyar fiatalokat. 

 

Mind a 111 magyarlakta településről érkezett adomány 
2017. augusztus 16. – Kárpátalja 

A tavalyi 70 tonnával szemben idén 82 tonna kenyérgabonát adományoztak a program 

keretében a kárpátaljai magyar gazdák az augusztus 12-én megtartott kárpátaljai 

búzaösszeöntő ünnepségig – jelentette be Őrhidi László, a „Pro Agricultura Carpatika” 

Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke. De a rekordmennyiségnél is fontosabb, 

hogy sikerült megvalósítani azt a szervezők által évek óta hangoztatott célt, hogy mind a 111 

kárpátaljai magyarok által is lakott településről érkezzen adomány. Ezúttal a Karácsfalvai 

Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum udvarán került sor a kárpátaljai búzaösszeöntő 

ünnepségre, s a líceum ugyancsak a program egyik kedvezményezettje. 

 

A XXI. Szalókai Hazahívogató Falunap keretében ünnepelték az évfordulót 
2017. augusztus 16. – Kárpátalja 

1217-ben említi írott forrás először a Tisza-parti Szalóka községet, mely így 800 évvel ezelőtt 

már bizonyíthatóan létezett. Ezt a jubileumot méltatták a 700 lakosú magyar községben 

augusztus 13-án, a huszonegyedik alkalommal megszervezett Szalókai Hazahívogató Falunap 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21673/Zentai-tanar-is-reszt-vehet-a-Microsoft-ceg-tovabbkepzesen.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/16/kozel-ketezer-fiatal-vett-reszt-masodik-kmksz-isz-napon
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/16/mind-111-magyarlakta-telepulesrol-erkezett-adomany
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/16/xxi-szalokai-hazahivogato-falunap-kereteben-unnepeltek-az-evfordulot
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keretében. A KMKSZ Szalókai Alapszervezete és a helyi községi tanács által 1996-tól minden 

év augusztusában megszervezett falunapra igyekeznek hazahívni a községből 

elszármazottakat a szervezők. 

 

Új köntösben a templom tornya 
2017. augusztus 16. - Muravidéki Magyar Rádió 

Nagyboldogasszony napján ünnepelt a domonkosfai katolikus közösség. A 13. században 

épült, korábban Szűz Mária, jelenleg pedig Szent Márton tiszteletére szentelt templom 

harangtornyát ugyanis felújították, és Mária mennybemenetele napján ünnepélyes keretek 

közt fel is szentelték. 

 

A Magyar Nemzeti Ünnep előtt 
2017. augusztus 16. - Népújság 

A hétvégén a magyarság legnagyobb ünnepére, augusztus 20-ára a Muravidéken számos 

rendezvénnyel, ünnepi szentmisékkel készülünk Lendván és Dobronakon is. Az ünnepet 

megelőző napon, szombaton az LKMNÖK 12. alkalommal szervezi meg a Nemzetközi 

Halászléfőző Versenyt. 

 

A kitartás és az összetartás a megmaradást jelenti 
2017. augusztus 16. - Népújság 

A községi ünnepet idén is hagyományőrző, sport, szórakoztató és kulturális 

rendezvénysorozat övezte a hétvégén, az ünnep szombaton díszüléssel zárult a sali 

kultúrteremben. A szép számban összegyűlt közönség előtt ünnepélyes keretek között 

kiosztásra kerültek a községi plakettek és elismerések. 

 

Szent István napi ünnepség Felsőpulyán 
2017. augusztus 16. - Volksgruppen 

Szent István napi ünnepséget tart a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőpulyán, 

augusztus 19-én, szombaton, az egyesület székházában, az Augasse-ban. A már hagyományos 

rendezvényre 17.00-kor kerül sor, fellép az egyesület magyar kórusa - burgenlandi magyar 

dalok hangzanak el. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174486531
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3354-a-magyar-nemzeti-%C3%BCnnep-el%C5%91tt.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/3357-a-kitart%C3%A1s-%C3%A9s-az-%C3%B6sszetart%C3%A1s-a-megmarad%C3%A1st-jelenti.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2860778/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 16. – Kossuth Rádió 

 

Feljelentést tett az EMNP az RMDSZ-elnök kijelentésére reagáló gyűlöletbeszéd 

miatt 

Feljelentést tett az ügyészségen az Erdélyi Magyar Néppárt magyarellenes gyűlöletbeszéd és 

uszítás miatt a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció ellen – jelentette be Toró T. 

Tibor kolozsvári sajtótájékoztatóján. 

 

Egyre több a magyarországi turista Kárpátalján 

Egyre több a magyarországi turista Kárpátalján. Helyi turisztikai szakemberek szerint mindez 

annak köszönhető, hogy az ide látogatók megtapasztalhatják: Kárpátalján béke és nyugalom 

van. A kelet-ukrajnai konfliktus az utóbbi időben jelentés kiesést okozott a falusi 

vendéglátásból élő magyar családoknak. 

 

Augusztus 19-én tartják az Oromról elszármazottak első világtalálkozóját 

Augusztus 19-én, szombaton tartják az Oromról elszármazottak első világtalálkozóját. Az 

észak-bácskai településen ma mintegy másfél ezren élnek, nagyrészt magyarok. 

 

Ébredj és lépj! – ez a mottója az idei csíksomlyói ifjúsági találkozónak 

Ébredj és lépj! – hirdeti a jelmondat az idei csíksomlyói ifjúsági találkozón, amelynek 

helyszíne a Dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói otthonának Mária kertje. A keresztény 

magyar fiatalok találkozójáról számol be a Határok nélkül tudósítója. 

 

Honismereti tábor Tasnádszarvadon kisiskolásoknak 

A Vasárnapi Iskola Alapítvány egész tanéven át tartó szórványmentő programjának része a 

nyári táborozás. Ma ért véget a tasnádszarvadi táboruk, amelyet a biharkeresztesi gárdonyi 

géza ref ált is önkéntes pedagógusai szerveztek a helyi és környéki iskolásoknak. 

 

Az Arany Busz Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából járja be a 

Kárpát-medencét 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-08-16_18:30:00&ch=mr1
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 Az Arany Busz Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából járja be a Kárpát-

medencét. A költő szülővárosában pedig ma este tartják William Shakespeare Szentivánéji 

álom című darabjának nyilvános főpróbáját. 

 
 


