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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén Zsolt: legyen minden magyar országépítő 
2017. augusztus 17. – MTI, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, hirek.sk, 

gondola.hu, Webrádió, 444.hu, 24.hu, baon.hu 

A magyarság és a magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha mindenki a maga helyén kis 

Szent Istvánként országépítővé válik - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön a szlavóniai Dályhegyen, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén. Semjén Zsolt kiemelte: Szent István 

király úgy él a nemzet emlékezetében, mint országépítő, amilyen valójában volt. "Azok az 

egyházmegyék és azok a vármegyék, amelyeket létrehozott, a mai napig fennállnak" - 

jelentette ki, hozzátéve: a magyarság azért maradt meg, mert a Szent István-i úton járt, 

aminek az a lényege, hogy egyszerre volt hűséges a nyugati kereszténységhez és elkötelezett a 

nemzeti szuverenitás iránt.     Ünnepi beszédében felidézte, hogy a térségben élő magyarság 

és horvátság milyen szenvedéseken ment keresztül az 1991-1994-es délszláv háborúban. 

Hozzátette: a most átadott új kultúrotthon ezért szimbóluma az ott élő magyarok 

megmaradni akarásának. 

 

Románia megtámadta az Európai Unió bíróságán a kisebbségvédelmi polgári 

kezdeményezés bejegyzését 
2017. augusztus 17. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, 168óra, Krónika, transindex.ro, 

maszol.ro, 888.hu, ATV, gondola.hu, Webrádió, Petőfi Népe 

Románia megtámadta az Európai Unió luxemburgi bíróságán a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés bejegyzését - jelentette be egy csütörtöki 

kolozsvári sajtótájékoztatón Vincze Loránt a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) elnöke és Porcsalmi Bálint, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

ügyvezető elnöke. Tájékoztatásuk szerint a Románia által benyújtott keresetről az elmúlt 

napokban adott hírt az európai közlöny. Június 28-i keresetében a román kormány azt kérte 

az európai bíróságtól, hogy semmisítse meg az Európai Bizottságnak a Minority SafePack 

elnevezésű európai polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó március 29-i határozatát. 

A román kormány keresetében arra hivatkozott, hogy a polgári kezdeményezés kizárólag a 

nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogvédelmére, és nem a kulturális 

sokszínűség elősegítésére irányul.  

 

Soltész Miklós kölcsönösséget kért Romániától a kisebbségpolitikában 
2017. augusztus 17. – MTI, hirado.hu, Magar Idők, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Soltész Miklós kölcsönösségi alapon kérte a román hatóságoktól, hogy tegyék meg a 

szükséges intézkedéseket a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium zavartalan 

működéséhez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára egy csütörtöki csíkszeredai sajtótájékoztatón beszélt 
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azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Magyarország tesz azért, hogy a területén élő nemzeti 

kisebbségek ápolhassák nyelvüket, kultúrájukat. Elmondta: a Fidesz-KDNP kormány 2010 

óta két és félszeresére emelte a nemzeti kisebbségeknek nyújtott támogatásokat, és immár azt 

is támogatja, hogy a nemzetiségek kapcsolatot tartsanak anyaországaikkal. Megjegyezte: 

Magyarország azzal is segítette a kisebbségeket, hogy átadta nekik azokat az oktatási 

intézményeket, amelyek a megmaradásukat segítik.  

 

Szlovák koalíciós válság - Lemondott az oktatásügyi miniszter 
2017. augusztus 17. – MTI, mno.hu, Magyar Idők 

Lemondott posztjáról csütörtökön Peter Plavcan szlovák oktatásügyi miniszter, akinek 

távozását szerdán Robert Fico kormányfő kérte a tárcát felügyelő Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 

elnökétől egy, az európai uniós pénzek elosztásával kapcsolatos botrány miatt. "Alapos 

megfontolás után lemondok az oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminisztérium 

vezető posztjáról, mert ami az elmúlt napokban történt, az túlment minden határon" - 

fogalmazott Peter Plavcan csütörtök délelőtti rövid, kérdésekre lehetőséget nem adó pozsonyi 

sajtótájékoztatóján. Mint mondta, védeni akarja családját és a tárcát felügyelő pártot az 

ellenzék és a sajtó részéről érő támadásoktól. Az SNS egyelőre nem közölte, hogy kit jelöl a 

miniszter utódjául. 

 

Idén is Szolnokon készül a Kárpát-medence kenyere 
2017. augusztus 17. – MTI, mno.hu, gondola.hu 
A Kárpát-medence kenyereként egy 300 kilogrammos cipót sütnek Szent István napjára 

Szolnokon, majd felszentelése után szétosztják az ünneplők között - közölte a főszervező 

Szolnok Televízió Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a kenyeret a 

sepsiszentgyörgyi Diószegi László mesterpék vezetésével Beregszász, Komárom, Zenta, a 

lengyelországi Tarnów és a magyarországi Lipót pékmesterei a szolnoki ruhaipari 

szakközépiskola péktanulóinak közreműködésével dagasztják, gyúrják egybe augusztus 19-én 

a Szolnoki Művésztelepen, ahol négy évvel ezelőtt épült meg Közép-Európa legnagyobb 

székely kemencéje. A cipó készítéséhez alföldi lisztet, beregszászi vizet, zentai kovászt, 

komáromi burgonyát és parajdi sót használnak - közölték. 

 

Róth Miksa kiállítás a Kolozsvári Magyar Napokon 
2017. augusztus 17. – kormany.hu 

2017. augusztus 15-én Íjgyártó István, a KKM kulturális és tudománydiplomáciáért felelős 

államtitkára nyitotta meg Kolozsváron a Róth Miksa: Megszínesített napfény című kiállítást. A 

kiállítás az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Kolozsvári Magyar Napok egyik kiemelt 

programja. A Magyar Napok során vetítik a művész életéről szóló, Az üvegfestő – Róth Miksa 

művészete című dokumentumfilmet is. Az államtitkár megnyitó beszédében Róth Miksa 
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https://mno.hu/kulfold/szlovak-koalicios-valsag-lemondott-az-oktatasi-miniszter-2412956
https://mno.hu/kulfold/szlovak-koalicios-valsag-lemondott-az-oktatasi-miniszter-2412956
https://mno.hu/belfold/szolnokon-sutik-a-karpat-medence-kenyeret-2413010
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/roth-miksa-kiallitas-a-kolozsvari-magyar-napokon
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munkásságát méltatva kifejtette, hogy a művész alkotásaiban a korszak legmodernebb 

technikáját használta, úgy, hogy közben a hagyományokat is megőrizte.  

 

„Nevetségessé tették magukat az RMDSZ és az EMNP képviselői” 
2017. augusztus 17. – maszol.ro 

Alexandru Cumpănaşu, a Románia Modernizálásáért Országos Koalíció elnöke azt nyilatkozta 

csütörtökön a románok marosfői nyári egyetemén, hogy az RMDSZ és az EMNP képviselői 

'nevetségessé tették magukat', és hogy őt nem tudják megfélemlíteni. "Az RMDSZ és az EMNP 

képviselői nevetségessé tették magukat. Engem nem tudnak megfélemlíteni sem az ügyészséggel, 

sem a rendőrséggel, sem a magyar gárdával' - idézi Cumpănaşut a Demokrácia Gyakorlatba-

ültetéséért Egyesület csütörtöki közleménye.  Cumpănaşu azt mondta: az RMDSZ elnöke nem 

tarthatja meg a Románia Csillaga érdemrendet. "Kelemen Hunor nem jogosult a Románia 

Csillaga érdemrendre, mert megsértette a román népet azáltal, hogy határozottan megtagadta, 

hogy román állampolgárként felvállalja saját népe történelmét – tette hozzá. 

 

Levelet írt Tamás Sándornak Klaus Johannis államfő 
2017. augusztus 17. - Krónika 

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök levelet kapott az államelnöki hivataltól. Ebben a 

nemrégiben lezajlott székelyföldi elnöki látogatás kapcsán azt közlik: továbbra is nyitottak a 

párbeszédre Klaus Johannis államfő és a magyar közösség képviselői között, írja a Székely 

Hírmondó. Tamás Sándor a Kovászna megyei napilap érdeklődésére megjegyezte, az is lehet, 

hogy csak egy protokolláris, szépen megfogalmazott levélről van szó, viszont eddig hasonlóval 

még nem találkozott a román államfői hivatal részéről. 

 

Erkölcsi győzelem a vásárhelyi katolikus gimnázium ügyében 
2017. augusztus 17. – Krónika 

A Maros megyei törvényszék első fokon érvénytelenítette a Maros megyei tanfelügyelőség 

határozatát, amely megtiltotta a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumnak, hogy 

tagozatkezdő osztályokat indítson ősztől. A törvényszék honlapján elérhető bírósági döntés 

szerint elutasították a tanfelügyelőség érveit, miszerint a pert indító iskola nem lehet érdekelt fél 

ebben az ügyben. 

 

Tőkés László breviáriumát mutatták be Kolozsváron 
2017. augusztus 17. – MTI, Krónika 

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

magyar napok keretében. Tőkés László elmondta, némiképp számára is meglepetés volt a kötet. 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke ünnepi beszédében magyar 

értékmentőnek nevezte Tőkés Lászlót. Úgy vélte, a lelkész-politikus Temesváron megfogalmazott 

programja ma is érvényes: ennek kulcsszavai a román-magyar megbékélés és a keresztény 

Európa. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-breviariumat-mutattak-be-kolozsvaron
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A törvényalkotás csak félsiker a jogérvényesítésben 
2017. augusztus 17. – transindex.ro 

Civilek a nyelvi jogokért címmel szervezett beszélgetést az A-PRO-K Egyesület, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt, a Minta Ijfúsági Szervezet és a Vigyázó Egyesület. A 

meghívottak Landman Gábor vállalkozó és a European Language Rights elnöke, valamint 

Bethlendi András jogász, a Muszai-Muszáj kezdeményező csoport aktivistája volt. A beszélgetést 

Fancsali Ernő, az EMNP kolozsvári elnöke moderálta. Az első felvetett pont a nemrégiben 

sikerrel zárult ügy, a város bejáratainál többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése volt. 

 

Saját fizetéséről mondott le a marospetresi polgármester, hogy felújítsák az 
iskolát 
2017. augusztu 17. – transindex.ro 

Az Arad megyei Marospetres (Petris) polgármestere gyűjtést szervezett, hogy újítsák fel a község 

iskoláját, majd jelezve, mennyire komolyan gondolja a dolgot, felajánlotta a fizetését a cél 

megvalósulásának érdekében. Irina Onescu Iskola álmokból néven indította el a kampányt, 

szeretne elég pénzt összegyűjteni, hogy az épületet, ahol több mint száz diák tanul, felújíthassák. 

Éppen ezért ő ajánlotta fel az első adományt, teljes havi fizetését, azaz 4000 lejt.  

 
Megalakult a Románia határain túli románok ernyőszervezete 
2017. augusztus 17. – MTI, maszol.ro 

A székelyföldi Marosfőn csütörtökön megalakult a Közép- és Délkelet-Európai Román 

Szervezetek Föderációja, mely a Románia határain túli románokat kívánja képviselni a román 

állammal, más államokkal és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataikban - közölte az 

Agerpres hírügynökség. A szervezet főtitkárává Vlad Cubreacovot, a Moldovai Köztársaságban 

bejegyzett Rasaritul Romanesc (Román Kikelet) egyesület elnökét választották. 

 

Szent László szobrot avatnak és őrtűzeket gyújtanak Háromszéken 
2017. augusztus 17. – maszol.ro 

A határvédő lovagkirály, Szent László emlékének szentelik idén Háromszéken az augusztus 20-ai 

őrtűzgyújtást. Hagyományok szerint Magyarország nemzeti ünnepén, az államalapítás napján 

szervezik a felsőháromszéki Perkői búcsút, amikor benépesül a Kézdiszentlélek fölötti 

hegyoldal.  Vasárnap 10 órától Kézdiszentlélek központjában kezdődik a perkői búcsú. 10.45-kor 

a felsőháromszéki település katolikus templomával szemben lévő téren felavatják a Szent László-

szobrot, a kézdivásárhelyi Tódor Előd alkotását. 

 

Módosítana a székely zászlón az ismert sepsiszentgyörgyi heraldikus 
2017. augusztus 17. – maszol.ro 

A székely zászló megtervezésekor nem tartották be a címertani és pecséttani hagyományt 

Szekeres Attila István szerint, aki módosítana a lobogón. A sepsiszentgyörgyi heraldikus egyedüli 

magyarként vett részt Londonban a 27. Zászlótudományi Világkongresszuson, ahol előadásában 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26802
http://itthon.transindex.ro/?hir=48283
http://itthon.transindex.ro/?hir=48283
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84709-szent-laszlo-szobrot-avatnak-es-rt-zeket-gyujtanak-haromszeken
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84704-modositana-a-szekely-zaszlon-az-ismert-sepsiszentgyorgyi-heraldikus
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szülőföldjének történelméről, szimbólumairól beszélt a világ minden sarkából érkező 

küldötteknek. 

 

Pénteken indul a Vásárhelyi Forgatag 
2017. augusztus 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Aranykakas udvarán, a Szféra Kortárs Művészetek Terével kezdődik az augusztus 18 és 27. 

közötti Vásárhelyi Forgatag. A kiállítások, koncertek, alkotói műhelyek mellett színházi 

előadások, néptánc és népzene, valamint népviselet-kiállítás várja az idei résztvevőket, a 

Borudvarban pedig újabb borok, beszélgetések és helyi tehetségek előadásai – erről számoltak be 

csütörtöki sajtótájékoztatójukon a szervezők. 

 

Bemutatják Csíkszeredában a Szent László-rockoratóriumot 
2017. augusztus 17. – szekelyhon.ro 

Több mint száz személyből áll a Szent László, légy velünk! című rockoratórium és táncjáték 

stábja, a különböző táncos és zenész csoportok munkája az elmúlt héten állt össze egésszé. Az 

előadást vasárnap este kilenc órától lehet megtekinteni a csíkszeredai Szabadság téren. Az utolsó 

simításokról, a produkcióról csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót az alkotók.  

 

A mennyiség a minőség rovására menne a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen 
2017. augusztus 17. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar vezetői úgy vélik, a 

jelenlegi diáklétszám megfelelő az elvárt minőség biztosításához és az igények kielégítéséhez, 

ennél több hallgatóval valószínűleg „hígulna” a képzés. A MOGYE nyári felvételijét július 26-án 

tartották, alapképzésen magyar nyelven az Általános Orvosi Kar orvosképzésén 135, az általános 

egészségügyi asszisztensi képzésen pedig 15, a Fogorvosi Kar fogorvosképzési szakán 35, 

valamint a Gyógyszerészeti Kar gyógyszerészeti képzésén 40 térítésmentes helyet kínáltak. 

 

„Na ezt már nem, Béla” 
2017. augusztus 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Tovább gyűrűzik a koalíciós válság. Jaroslav Paška, a Szlovák Nemzeti Párt első alelnöke 

csütörtökön a közösségi hálón üzent Bugár Bélának, a Most-Híd elnökének. Az üzenet világos: 

„Na ezt már nem, Béla”.A konfliktus tárgya Mária Patakyová, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 

alelnökének ugyanis nem tetszik, hogy az ombudsman jelezte, részt vesz a pozsonyi Szivárvány 

Meneten.„Béla, amikor februárban azzal a kéréssel szólítottál meg minket, hogy támogassuk az 

ombudsman-jelölteteket, Mária Patakyovát, azt állítottad, hogy ő egy tisztességes, korrekt, 

megfontolt, keresztény beállítottságú hölgy, akinek van az érzéke igazságossághoz, a családi 

értékekhez…“ – fogalmazott Jaroslav Paška. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/84708-penteken-indul-a-vasarhelyi-forgatag
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatjak-csikszeredaban-a-szent-laszlo-rockoratoriumot
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-mennyiseg-a-minoseg-rovasara-menne-a-marosvasarhelyi-orvosi-es-gyogyszereszeti-egyetemen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-mennyiseg-a-minoseg-rovasara-menne-a-marosvasarhelyi-orvosi-es-gyogyszereszeti-egyetemen
http://www.hirek.sk/belfold/20170817110732/Na-ezt-mar-nem-Bela.html
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Az SaS szerint Fico kettős mércét alkalmaz 
2017. augusztus 17. – hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico miniszterelnök kettős mércét alkalmaz a Smer és az SNS minisztereinél – jelentette 

ki Richard Sulík, az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás vezetője. Hozzátette, ha a kormányfő 

transzparens módon viselkedne, azonnal menesztené Robert Kaliňák belügyminisztert is.A 

liberálisok vezetője hangsúlyozta, Fico azzal a döntésével kezdte el alkalmazni a kettős mércét, 

hogy lemondásra szólította fel Peter Plavčan (SNS) oktatásügyi minisztert. „Egész nyáron 

próbáltuk felhívni a figyelmet Kaliňák botrányos ügyeire. Fico Plavčan esetében a nyilvánosság 

félelmeiről beszélt, arról, hogy nem lehet hazardírozni az állampolgárok bizalmával, valamint 

arról is, hogy az oktatásügyi miniszter esetében ott van a gyanú árnyéka. Rendben. De 

hangsúlyosan felszólítjuk őt, hogy menessze Kaliňákot is, mert az ő esetében megvannak az okok 

a menesztésre. Robert Kaliňákot csalás miatt vizsgálják. Milyen nagyobb gyanúnak kellene itt 

lennie?” – tette fel a kérdést Sulík. 

 

Elemzők szerint Danko beismerte vereségét 
2017. augusztus 17. – hirek.sk 

Andrej Danko, az SNS elnöke beismerte vereségét, megértette, hogy ebben a partiban nem éri el 

hőn áhított célját – vélekedett Grigorij Mesežnikov, a Közéleti Kérdések Intézetének 

szakembere.„Teljesen leseperték őt az asztalról, és a miniszterét is elvesztette” – hangsúlyozta 

Mesežnikov. Úgy véli, hogy a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) „biztosan nem nyer preferenciákat” a 

koalíciós szerződés felmondása kapcsán kialakult helyzettel és a kormányfő felszólításával, hogy 

Peter Plavčan oktatási miniszter távozzon a posztjáról. 

 

Országos Szent István Ünnepséget rendeznek Deákiban 
2017. augusztus 17. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Hagyományteremtő céllal első alkalommal rendezik meg az Országos Szent István Ünnepséget 

2017. augusztus 26-27-én Deákiban.A Csemadok azzal a céllal rendezi Deákiban az Országos 

Szent István Ünnepséget, hogy hagyományt teremtsen, és az augusztus végi rendezvény nem 

csak a falu, de a környező települések, a szomszédos járások és megyék Csemadok-tagságának és 

magyarságának államalapító királyunk emléke előtti közös tisztelgése és ünnepe legyen. 

 

Fico felszólította Dankot, hogy mihamarabb tegyen javaslatot az új oktatási 
miniszter személyére 
2017. augusztus 17. – bumm.sk 

Robert Fico miniszterelnök felszólította Andrej Dankot, az SNS elnökét, hogy minél rövidebb 

időn belül tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy Plavčan távozását követően ki kerüljön az 

oktatási minisztérium élére. Danko egyelőre még nem tett javaslatot.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20170817180449/Az-SaS-szerint-Fico-kettos-mercet-alkalmaz.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170817085738/Elemzok-szerint-Danko-beismerte-vereseget.html
http://www.hirek.sk/itthon/20170817130335/Orszagos-Szent-Istvan-Unnepseget-rendeznek-Deakiban.html
http://www.bumm.sk/belfold/2017/08/17/fico-felszolitotta-dankot-hogy-mihamarabb-tegyen-javaslatot-az-uj-oktatasi-miniszter-szemelyere
http://www.bumm.sk/belfold/2017/08/17/fico-felszolitotta-dankot-hogy-mihamarabb-tegyen-javaslatot-az-uj-oktatasi-miniszter-szemelyere
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Újra módosul a vajdasági költségvetés 
2017. augusztus 17. - Magyar Szó  

A tartományi kormány csütörtöki ülésén elfogadták a költségvetés átütemezéséről szóló 

javaslatot, amely szerint 1,24 milliárd dinárral növelnék a költségvetést. A javaslat szerint a 

szóban forgó összeg java részét nagyberuházásra fordítanák. Az átütemezés során mintegy 500 

millió dinárral csökkenne a fiskális hiány, amely összhangban van az állami szinten érvényben 

levő fiskális konszolidációval. 

 

Szent István napja: Idén Magyarkanizsa is augusztus 20-án ünnepel 
2017. augusztus 17. - Vajdaság.ma 

A korábbi években Magyarkanizsán mindig az ünnephez legközelebb eső vasárnapon ünnepelték 

a Szent István-napot és az Újkenyér-ünnepét, idén azonban – mivel maga az ünnep is vasárnapra 

esik – a Tisza-parti kisvárosban is aznap ünnepelnek. A dátum mellett más újdonság is lesz 

ebben az évben. A színpad, ami az utóbbi években mindig a Fő utca elején, az úttesten kapott 

helyet, ezúttal régi helyére, a városháza előtti platóra kerül. 

 

Leégett a szabadkai Gloria szálló tetőszerkezete 
2017. augusztus 17. - Pannon RTV 

Lángok csaptak fel Szabadka központjában csütörtök délután. A történelmi városközpontban, a 

Ferencesek templomának közvetlen közelében egy szálloda gyulladt ki. A rendőrök lezárták a 

környéket, a tűzoltók pedig csak nagy nehézségek árán tudták megközelíteni az épületet és 

megkezdeni az oltást. A tűz oka jelenleg még ismeretlen, azonban sikerült megfékezni a lángokat. 

 

Sárközi István a kishegyesi KKT új titkára 
2017. augusztus 17. - Pannon RTV 

Új titkárt választottak a kishegyesi községi képviselő-testület mai ülésén Sárközi István 

személyében. A 16 jelenlevő képviselő egyhangúlag megszavazta az új titkár kinevezését, miután 

az eddigi titkár, Kovács Dobó Lea az önkormányzatban más munkakört fog ellátni. Az ülés hét 

napirendi pontja közül jelentős volt még a Kishegyes község köztulajdonában lévő építkezési 

telkekről meghozott határozati javaslat.  

 

Nem a magyar iskolások miatt rossz Kárpátalja ZNO-átlaga!  
2017. augusztus 17. – Kárpátalja 

Kárpátalja sorozatban harmadik éve teljesít a legrosszabbul Ukrajnában a külső független 

értékelés (ZNO) eredményeit tekintve – jelentette a mukachevo.net a Poltavscsina kiadványnak 

az Ukrán Oktatásminőség-ellenőrzési Központ honlapján közzétett adatok alapján végzett 

elemzésére hivatkozva. Az adatokból szabad szemmel is jól látható, hogy bár a kárpátaljai 

eredmények összességében valóban meglehetősen siralmasak, egyértelmű, hogy megyénk akkor 

sem végezhetett volna akárcsak a rangsor középmezőnyében – sem ukrán nyelvből, sem 

általában –, ha a kárpátaljai magyarok az országos átlagnál jobban teljesítenek ukránból. Más 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3447/vajdasag/169661/%C3%9Ajra-m%C3%B3dosul-a-vajdas%C3%A1gi-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21676/Szent-istvan-napja-Iden-Magyarkanizsa-is-augusztus-20-an-unnepel.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=350653
http://pannonrtv.com/web2/?p=350628
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/17/nem-magyar-iskolasok-miatt-rossz-karpatalja-zno-atlaga
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szóval, a megye gyenge vizsgaeredményeit nem lehet egyedül a mintegy 12 százaléknyi magyar 

diák elégtelen ukrán nyelvtudására fogni. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 
2017. augusztus 17. – Kossuth Rádió 

 

Románia megtámadta az Európai Bizottságot az őshonos kisebbségeket védő 

polgári kezdeményezés miatt 

Románia megtámadta az Európai Bizottságot az őshonos kisebbségeket védő polgári 

kezdeményezés miatt. Az Európai Unió hivatalos közlönyében most jelent meg, hogy 

Románia még június végén kérte az EU bíróságát, hogy semmisítse meg a Bizottság polgári 

kezdeményezés-javaslatra vonatkozó határozatát. Erről a fejleményről tartottak ma 

sajtótájékoztatót Kolozsváron. Vincze Lórántot, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a 

FUEN elnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Újabb egyházi támogatást jelentett be Soltész Miklós nemzetiségi, egyházi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár Székelyföldön 

Újabb egyházi támogatást jelentett be Soltész Miklós nemzetiségi, egyházi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár Székelyföldön. A politikus csíkszeredai sajtótájékoztatóján 

beszélt  a hazai román kisebbség támogatásáról is. Soltész Miklós említést tett arról, hogy a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum alapfokon pert nyert a tanfelügyelőséggel 

szemben, amely tavasszal határozatban tiltotta meg a cikluskezdő (az előkészítő, az 5., 

valamint a  9.)  osztályokba való beiratkozást. 

 

Interjú Székely Szilárddal, a marosvásárhelyi katolikus líceum igazgatójával 

A tegnap meghozott bírósági ítélet reménykeltő, ugyanakkor számos további kérdést vet fel - 

nyilatkozta Székely Szilárd a felekezeti iskola megbízott igazgatója. 

 

Vajdaságban évről, évre csökken a magyar diákok száma 

Vajdaságban évről, évre csökken a magyar diákok száma, így aztán kérdéses 

megmaradhatnak-e a magyar nyelvű középiskolák és középiskolai tagozatok? - ezt kérdezte 

Nyilas Mihálytól, a vajdasági kormány alelnökétől, az oktatási, közigazgatási és nemzeti 

közösségi titkárság vezetőjétől a Határok nélkül tudósítója. 

 

Rejtőzködő világszenzáció Kolozsváron 
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http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-08-17_18:30:00&ch=mr1
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Rejtőzködő világszenzáció Kolozsváron. Az 1900-as Párizsi Világkiállításon ezüstérmet nyert 

Róth Miksa Párka című üvegablaka annak idején bejárta a világot, a budai várból eljutott 

Torinóba, majd Miklós cárhoz, Oroszországba is. Ma Kolozsváron van. De nem látható. A 

városban nem ez az egyetlen munkája Róth Miksának, amely a nagyközönség elől el van 

zárva. A Kolozsvári Magyar Napokon  Megszínesített napfény címmel nyílt Róth Miksa 

kiállítás.  

 

Hetek óra próbál Végváron a Bánsági Vándorszínház társulata 

Hetek óra próbál Végváron a Bánsági Vándorszínház társulata. A Nóti Károly szövegei 

nyomán született Majd a Jegenye című komédiát szombat este mutatják be a Temes megyei 

nagyközségben. Ezután felkerekednek és kéthetes turnára indulnak Temes, Arad és Krassó-

Szörény megyei településekre. A negyedik bemutatójára készülő Bánsági Vándorszínház 

műhelyébe - a végvári általános iskola udvarára és tornatermébe - látogatott el a Határok 

nélkül riportere. 

 


