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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megkezdődött az RMDSZ és a MIÉRT közös politikai edzőtábora 
2017. augusztus 24. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

„A mi legnagyobb fegyverünk 2017-ben a tudás és az információ. Mi mind, akik most itt 

vagyunk, dolgozni és tenni akarunk. Ez a tábor rólunk szól, nektek szól” – hangsúlyozta 

Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök az RMDSZ és a MIÉRT politikai edzőtáborának 

megnyitóján csütörtökön, Zeteváralján. Mint mondta, a tábor megálmodásakor nem akartak 

más rendezvénnyel versengeni, egy olyan alkalmat kerestek, ahol a Szövetségben és a 

MIÉRT-ben dolgozó fiatalok tanulhatnak, gyakorlati tudást szerezhetnek, persze, ahol 

emellett a szórakozás is főszerepet kap. Ügyvezető elnöksége hat hónapja eredményeit 

áttekintve elmondta: az elmúlt fél évben munka volt elég, sokat változtattak, léptek előre. A 

kommunikáció egységes, egy hangon mondják azokat a dolgokat, amelyek számukra 

fontosak, a területi szervezeteket megerősítették. 

 

76 vajdasági oktatási intézmény felújítását támogatja a tartomány 
2017. augusztus 24. – Pannon RTV 

253 millió dinárral támogatta 76 oktatási intézmény felújításának részmunkálatait a 

tartományi kormány. A mintegy 36 községre kiterjedő támogatás a magyar nyelvű oktatásra 

nézve is jelentős, hiszen a felújított épületek közül többen magyar nyelven is folyik a tanítás. 

A bácskossuthfalvi iskola 3,2 millió dinárt kapott az épület hőszigetelési munkálatainak a 

folytatására. Remélik, hogy még a tél beállta előtt sikerül ezt befejezni, hogy a diákok meleg 

tantermekben tanulhassanak, és a fűtési költségek is csökkenjenek. 

 

A kárpátaljai magyarok sem mentesülnek az ukrajnai folyamatok alól 
2017. augusztus 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ukrajna gazdasági helyzete és az ország keleti részét lángba borító konfliktus nagyban 

rányomja a bélyegét a függetlenség 26. évfordulója alkalmából tartott ünnepre. A kárpátaljai 

magyar kisebbség ugyan valamelyest jobb helyzetben van, de az Ukrajnában zajló folyamatok 

alól ők sem mentesülnek. Ukrajna a függetlenség elnyerését követően valódi sikertörténetnek 

látszott, sokan azt gondolták, hogy a posztszovjet zóna felzárkózó országainak Kijev fog példát 

mutatni. Az akkor 52 milliós ország gazdasági és humán potenciálja jelentős volt az egykori 

szovjet tagköztársaságok között, emlékezett vissza a függetlenség kezdeti éveire Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. 

 

Széken bedőltek a prefektúrának: elutasították a magyar nyelvű adatigénylést 
2017. augusztus 24. – Krónika, Erdély Ma 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=352257
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szeken-bedoltek-a-prefekturanak-elutasitottak-a-magyar-nyelvu-adatigenylest
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A 94 százalékban magyarok lakta Szék polgármestere szerint tévedésből utasították el a 

Magyar Polgári Párt (MPP) magyar nyelvű adatigénylését arra hivatkozva, hogy az alkotmány 

szerint román a hivatalos nyelv. Csoma Botond jogász-politikus úgy véli, előfordulhat, hogy 

az elöljáró és a jegyző sem ismeri a törvényt. 

 

Meghaladja a 220 ezret a Kolozsvári Magyar Napok látogatottsága 
2017. augusztus 24. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

A Kolozsvári Magyar Napok idei kiadásáról szóló előzetes szervezői értékelő szerint sikeres és 

az előző évekhez hasonlóan kirívó esetektől mentes tíz napot tudhat maga mögött Erdély 

egyik legismertebb magyar rendezvénysorozata. A szervezők csütörtöki tájékoztatása szerint a 

visszajelzések alapján mind a Borutca átköltöztetése, mind az új helyszínként hiánypótló 

szerepet betöltő sétatéri pihenőövezet beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az már biztos, 

hogy jövőre augusztus 19–26. között lesznek a Kolozsvári Magyar Napok, a továbbgondolás 

folyamatának jegyében. 

 

Képkockákba kerülnek a legendák: újabb történetek a székely 
rajzfilmsorozatban 
2017. augusztus 24. – Krónika 

Újabb székely legendákat dolgoznak fel egy tizenkét részes rajzfilmsorozatban. Fazakas 

Szabolcs, a Legendárium ötletgazdája a Krónika megkeresésére számolt be a 

munkafolyamatról, tervekről.  

 

„Egy asztalhoz tudunk ülni sokan, sokfélék” – mérföldkőhöz ért a Vásárhelyi 
Forgatag 
2017. augusztus 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Vásárhelyi Forgatag, ugyanis idén immár ötödik alkalommal 

kerül sor a marosvásárhelyi magyar közösség kulturális rendezvénysorozatára, amelynek 

hivatalos megnyitóját szerda este tartották a Kultúrpalota nagytermében. Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök azt emelte ki, a Forgatag mindenek előtt a magyar kultúra ünnepe. „Ünnep, 

mert értékekről, értékteremtésről, értékmentésről, újról és régiről, azok szintéziséről szól. 

Számvetés is, felmutatása annak, amit a különböző műfajok és művészeti ágak alkotói 

»asztalra« tettek. Jó látni, hogy szellemiekben gazdagodunk, évről évre többek leszünk” – 

jegyezte meg a szövetség elnöke. 

 

Centenárium: a PNL alelnöke szerint Kelemen alkotmányszegésre bujtogat 
2017. augusztus 24. – Krónika, maszol.ro  

Gigel Ştirbu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alelnöke szerint az RMDSZ elnöke polgári 

engedetlenségre és alkotmánysértésre bujtogat a centenáriummal kapcsolatban, emiatt nyílt 

levélben arra kéri Kelemen Hunort, hogy tisztelje Romániát. „Elnök úr, én mindig is 

tiszteltem önt, mint ahogy minden, Romániában élő magyar nemzetiségű állampolgárt és az ő 

értékeiket. Nem tudom azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ön az országunk számára oly 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meghaladja-a-220-ezret-a-kolozsvari-magyar-napok-latogatottsaga
https://kronika.ro/szines/kepkockakba-kerulnek-a-legendak-ujabb-torteneteket-dolgoznak-fel
https://kronika.ro/szines/kepkockakba-kerulnek-a-legendak-ujabb-torteneteket-dolgoznak-fel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/begy-asztalhoz-tudunk-ulni-sokan-sokfelekr-n-merfoldkohoz-ert-a-vasarhelyi-forgatag
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/begy-asztalhoz-tudunk-ulni-sokan-sokfelekr-n-merfoldkohoz-ert-a-vasarhelyi-forgatag
https://kronika.ro/belfold/centenarium-a-pnl-alelnoke-szerint-kelemen-alkotmanyszegesre-bujtogat
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jelentős eseményhez közeledve állásfoglalásaival gyűlölködést és széthúzást szít, ugyanakkor 

a törvények, a kultúra és a nemzet történelmének megsértésére uszít" – áll Gigel Ştirbu nyílt 

levelében. Az ellenzéki alakulat alelnöke szerint Kelemen Hunornak a román egyesülés 

centenáriumával kapcsolatos kijelentései „felháborítóak, és súlyosan sértik a román állam 

nemzeti identitását”. 

 

13 ezer euró gyűlt össze eddig a bözödújfalui templom újraépítésére 
2017. augusztus 24. – transindex.ro 

Az 1994-ben víz alá került falu templomának romjait építenék újra Bözödújfalu településének 

egykori lakói. A templom felépítése 250 ezer euróba kerülne, ennek eddig csak egy kis 

töredékét, 13 ezer eurót sikerült összegyűjteni. A falurombolások után csak a római katolikus 

templom tornya állta még évekig az idő múlását, majd 2014-ben az is összeomlott. A 

valamikor udvarhelyszékhez tartozó településből mára már csak az egykori templom romjai 

maradtak.  

 

Pénteken kezdik tüntetéssorozatukat a katolikus gimnázium diákjainak szülei 
2017. augusztus 24. – maszol.ro, Krónika 

Elegük lett a szülőknek az állandó „hintáztatásból”. Egyre jobban közeleg a tanévkezdés 

napja, és még mindig nem lehet tudni, hogy hol, melyik tanintézményben kezdik a tanulást 

azok a gyerekek, akik a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumba jártak immár 

két évet. Ezért péntektől naponta tüntetni fognak. 

 

Konferencia Márton Áron püspök születésnapja alkalmából 
2017. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

Márton Áron kivételes személyiségének jobb megismerése céljából tartanak konferenciát és 

megemlékezést a püspök születésnapja (augusztus 28.) alkalmából szülőfalujában, 

Csíkszentdomokoson. Az esemény révén szombaton az ünnepi szentmise után változatos 

előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. 

 

Az autonómia nem kisebbségspecifikus 
2017. augusztus 25. – Krónika 

Az autonómia nem kisebbség-specifikus dolog, politikai és közigazgatási értelemben ugyanis 

azt jelenti, hogy egy államon belül egyes embercsoportok önállóan dönthetnek és járhatnak el 

meghatározott, kizárólag őket magukat érintő ügyekben – jelentette ki a Krónikának adott 

interjúban Bognár Zoltán. A kolozsvári autonómia-szakértő szerint akkor nyílik esély 

politikai támogatást kapni a román többség részéről az erdélyi, székelyföldi önrendelkezésre, 

ha az emberek már nem hiszik el, hogy ez kiválást vagy az egységes államszerkezet elleni 

támadást jelent. 

 

Danko: nehéz egy kormányban lenni Robert Ficóval 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=48351
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/84979-penteken-kezdik-tuntetessorozatukat-a-katolikus-gimnazium-diakjainak-szulei
https://szekelyhon.ro/aktualis/konferencia-marton-aron-puspok-szuletesnapja-alkalmabol
http://www.hirek.sk/belfold/20170824160558/Danko-nehez-egy-kormanyban-lenni-Robert-Ficoval.html
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2017. augusztus 24. – hirek.sk, Körkép, Felvidék Ma, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt számára nehéz egy kormányban lenni a Smerrel, mivel mindkét párt 

ugyanazon választókért verseng – jelentette ki az SNS elnökségének csütörtöki ülését 

követően a párt elnöke, Andrej Danko. Ugyanakkor hangsúlyozta, az SNS nem lép ki a 

koalícióból. Úgy véli, koalíción belül a kis pártok sorsa a fokozatos politikai halál. 

„Megpróbálom ezt megállítani. Olyan politikát akarunk folytatni, amely megoldást kínál az 

emberek problémáira” – közölte. Danko nem adott lehetőséget az újságíróknak, hogy 

kérdéseket tegyenek fel. Ugyanakkor megemlítette, a koalíciós szerződés felmondása 

elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a partnerek nagyobb figyelmet szenteljenek az SNS-nek. 

 

A lakosság nagy része nem támogatja az előre hozott választásokat 
2017. augusztus 24. – hirek.sk 

A lakosság 29,9 százaléka egyetért Andrej Danko házelnök, a Szlovák Nemzeti Párt elnökének 

döntésével, hogy felmondta a koalíciós szerződést. Ezzel szemben az emberek 37,1 százaléka 

ellenzi ezt a lépést – derült ki a Polis közvélemény-kutató ügynökség felméréséből, amely 

szerint előre hozott választásokat a lakosság mintegy negyede támogatja. 

 

Felmérés: mélyrepülésben az SNS, Kotleba pártja egyre erősebb 
2017. augusztus 24. – hirek.sk, Körkép 

A szavazatok 27,3 százalékával a Smer győzött volna a parlamenti választásokon, ha a 

voksolást augusztus második felében tartják – derült ki a Polis közvélemény-kutató 

ügynökség felméréséből, melynek eredményei alapján az SNS támogatottsága jelentősen 

csökkent, míg Marian Kotleba pártja erősödött. A felmérés szerint a választók 5,2 százaléka a 

Most-Híd pártra, 4,2 százaléka pedig a Magyar Közösség Pártjára (MKP) adná szavazatát. 

 

Hidas miniszterek: a koalíciós válság ellehetetleníti a munkát 
2017. augusztus 24. – bumm.sk, Új Szó 

A koalíciós válság ellehetetleníti a munkát, ez az állapot a továbbiakban fenntarthatatlan – áll 

a Híd minisztereinek közleményében. Az, ami jelenleg a politikában történik, tiszteletlenség a 

szlovákiai választókkal szemben – áll a Híd miniszterei, Lucia Žitňanská, Sólymos László és 

Érsek Árpád által kiadott nyilatkozatban. A Híd azért lépett a kormányba, hogy teljesítse a 

programját, de a jelenlegi válság jelentősen lelassítja, sőt ellehetetleníti a miniszterek 

munkáját – áll a közleményben. 

 

Jobboldali koalíció született Pozsony megyében 
2017. augusztus 24. – Új Szó 

Hét jobboldali-ellenzéki párt – az SaS, az OĽaNO, a NOVA, az MKP, a KDH, az OKS és a 

Zmena dola – csütörtökön koalíciós szerződést kötött Pozsony megyében, melynek 

eredménye egy 50 képviselőjelöltet felvonultató közös jelöltlista. A megyei választásokat idén 

november 4-én tartják. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170824135531/A-lakossag-nagy-resze-nem-tamogatja-az-elore-hozott-valasztasokat.html
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Szent István-ereklyét kapott két felvidéki templom 
2017. augusztus 24. – hirek.sk 

Szent István király ereklyéit ajándékozta Erdő Péter bíboros a kassai főegyházmegye két 

templomának. Az ereklyéket Bernard Bober kassai érsek kérte Báska és Laborcmező Szent 

István-templomai számára – tájékoztatott Gábor Bertalan szepsi esperes, plébános. 

 

A zoboralji hagyományőrzők is fellépnek az István-napi ünnepségen Deákiban 
2017. augusztus 24. – Felvidék Ma 

A Csemadok, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség az idén első 

alkalommal szervezi meg központi ünnepségét augusztus 26-án és 27-én, amellyel az 

államalapításra emlékeznek. Ennek fontosságáról a szervezet elnökét, Bárdos Gyulát kérdezte 

a Felvidék Ma. 

 

Csak egy kapualjban kap helyet a kétnyelvű Kodály-emléktábla 
Nagyszombatban 
2017. augusztus 24. – Körkép 

Nagyszombatban a közeljövőben felavatják ugyan Kodály Zoltán kétnyelvű emléktábláját, 

amely már elkészült, de nem helyezhető el a történelmi városrészben lévő patinás 

nagyszombati Mikuláš Schneider-Trnavský Zeneház homlokzatán, hanem csak egy átjárónak 

használt kapualjban. Ezt a döntést tartalmazza az a levél, amelyet az illetékes Nagyszombat 

Megyei Műemlékvédelmi Hivatal küldött meg a Nagyszombatban székelő és az tábla 

kihelyezését kérelmező Nyugat-Szlovákiai Múzeumnak. 

 

Napirenden a Földtörvény-módosítás 
2017. augusztus 24. – Pannon RTV 

A földtörvény módosításáról vitáztak ma a szerbiai köztársasági parlamentben. A lehetséges 

változás legfontosabb része az uniós állampolgárok földvásárlására vonatkozik, amely szerint 

legfeljebb 2 hektár termőföldet vásárolhatnak majd, azt is feltételekhez kötve. A kormány 

sürgősségi eljárásban terjesztette a parlament elé a témát. Uniós állampolgárok csak olyan 

termőföldet vásárolhatnak Szerbiában, amelyet előzőleg legalább három éven keresztül 

béreltek és műveltek, illetve legalább tíz éven keresztül megszakítás nélkül bejegyzett 

mezőgazdászként tevékenykedtek – jelentette ki Branislav Nedimović. 

 

Fremond Árpád a földtörvény módosításáról 
2017. augusztus 24. – Pannon RTV 

Leghamarabb tíz év múlva vásárolhatnak uniós állampolgárok termőföldet Szerbiában, és 

akkor is legfeljebb 2 hektárt. A szerb kormány igyekezett szigorúan szabályozni a külföldiek 

termőföldvásárlását.A törvénymódosításról Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági parlamenti 

képviselője nyilatkozott Belgrádban Markovics Annamáriának. 
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Micska Zoltán-emléktáblát avattak Munkácson 
2017. augusztus 24. – Kárpátalja 

Nemrég beszámoltunk arról, miszerint emléktáblát fognak avatni Micska Zoltán Boksay- és 

Erdélyi-díjas festőművésznek, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjának, 

Ukrajna érdemes művészének, a Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága 

egykori tagjának. Az ünnepélyes eseményre augusztus 24-én került sor. A Munkácsi Városi 

Tanács közleménye szerint az avatási ünnepségen tiszteletüket tették a művész családtagjai, 

barátai, valamint kárpátaljai művészetkedvelők. 

 

Európai színvonalú óvodát avattak Munkácson 
2017. augusztus 24. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Augusztus 24-én Munkácson megnyitottak egy új, európai színvonalú óvodát, melyben 

három nyelven – ukránul, magyarul és angolul – folyik majd az oktatás – írja a 

mukachevo.net hírportál. Az óvodát Andrij Baloga helyi polgármester nyitotta meg, aki 

beszédében kiemelte, hogy ez az oktatási intézmény az első része a városban tervezett 

nagyobb projekteknek. „Októberre felújítják, és újra megnyithatja kapuit az Iskolások háza, s 

megoldást találunk az óvodákban kialakult felvételi sorokra és várakozási időre. Az új óvoda 

kellemes ajándék mind a gyerekek, mind a szülők számára” – mondta el a polgármester. 

 

Parubij javaslata: A parlament kezdje az ülésszakot az oktatási reformmal 
2017. augusztus 24. – Kárpátalja 

Andrij Parubij, a Legfelső Tanács elnöke javasolta a képviselőknek, hogy a parlament új 

ülésszakát kezdjék az oktatási törvény tárgyalásával – jelentette az UNN hírügynökség a 

házelnöknek a Twitter-mikroblogjában megjelent bejegyzése alapján. „Ez az ősz a reformok 

ősze lesz. Javaslom a Legfelső Tanács képviselőinek, hogy a munkát kezdjük az oktatási 

reform tárgyalásával” – írta Parubij. 

 

További közösségi épületek újultak meg 
2017. augusztus 24. – Huncro.hr 

Folytatódik a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) által támogatott 

közösségi épületek felújítása. A napokban fejeződött be a szentlászlói kultúrotthon 

újjáépítése, és megszépült a várdaróci tájház környéke is.  

 

A magyar államalapításra emlékeztünk országszerte 
2017. augusztus 24. – Huncro.hr 

Szent Istvánra, államalapító királyunkra emlékeztek a HMDK egyesületei országszerte, a 

tengermelléktől Szlavóniáig. Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/08/24/micska-zoltan-emlektablat-avattak-munkacson
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/24/europai-szinvonalu-ovodat-avattak-munkacson
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/24/parubij-javaslata-parlament-kezdje-az-ulesszakot-az-oktatasi-reformmal
http://www.kepesujsag.com/tovabbi-kozossegi-epuletek-ujultak-meg/
http://www.kepesujsag.com/magyar-allamalapitasra-emlekeztunk-orszagszerte/
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István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves 

folytonosságának emléknapja. A HMDK központi rendezvényét idén Dályhegyen tartotta, 

melynek jelentőségét növelte, hogy most nyitották meg hivatalosan a falu új kultúrotthonát. A 

rendezvénynek számos másik egyesületünk képviselői is résztvevői volt, akik szervezett 

keretek között érkeztek Dályhegyre. A 17-ei központi program mellett országszerte több 

megemlékezésre is sor került a múlt hét folyamán és a hét elején. 

 

Közös projektekkel erősítik a kapcsolatot 
2017. augusztus 24. – Huncro.hr 

A HMDK Isztria megyei és Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének a vezetősége 

augusztus közepén a szlovákiai Nemeshodos községbe látogatott, ahol részt vettek a 

Nemeshodosi Nagy Lakoma elnevezésű rendezvényen, és közös projekt kidolgozásáról 

egyeztek meg. 

 

Szent István király bécsi ünnepe 2017 
2017. augusztus 24. - Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség is szentmisével ünnepli meg Szent István király 

tiszteletét augusztus 26-án, 13.00-kor, Simon Ferenc esperessel, a bécsi Szent István 

Dómban. A bécsi Káptalan Szent István király ereklyéjét ünnepi körmenetben a máriapócsi 

oltárhoz viszik a résztvevők, ahol hódolatra kihelyezik. 

 

Negyed évszázados születésnap 
2017. augusztus 24. – Magyar Élet  

25 éve talán csak egy pillanatnyi jó ötletnek tűnt, maradandó alkotás lett belőle. Ilosvay 

Gusztáv és felesége, Kati nem is sejthették, mekkora fába vágták fejszéjüket, amikor kezükben 

a kazettás magnó felvétel gombját először megnyomták. Hogy mik is hangzottak el a 

mikrofonba a legelején, sajnos már nem hallhatjuk, mert az archiválás csak később kezdődött 

meg. De az alkotókban és a hallgatókban az emlékek szerencsére nem halványodtak el. Ki 

kisebb, ki nagyobb téglát rak be a diaszpóra magyarságának erős építményébe. Ha maradunk 

az analógiánál, Guszti és Kati szikla méretű téglával járultak hozzá az „építkezéshez” azzal, 

hogy megalapították a magyar nyelv és kultúra ápolására hivatott, de ugyanakkor rendkívül 

szórakoztató és könnyed hangvételű Mozaik Rádió Sydney-t 1992-ben. A rádió 

negyedévszázados születésnapi ünnepségének díszvendége Pánczél Károly, a Magyar 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke volt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Élet 2017. augusztus 24-i számában olvasható) 

 

Beszélgetés a Bodor családdal 
2017. augusztus 24. – Magyar Élet 
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http://www.kepesujsag.com/kozos-projektekkel-erositik-kapcsolatot/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2862200/
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Már ötödik éve, hogy a Magyarország fiatal értelmiségieket küld ki a világ minden tájára, 

akiknek (feladatuk) az ott élő magyarok – főleg fiatalok –, magyarság megmaradására kell 

összpontosítaniuk. Különböző területen történik a kiküldöttek (Kőrösi Csoma Sándor 

Program küldöttei) munkája, magyar néptánc, zene, és nyelv, valamint más területeken is. Ez 

alkalommal egy nagyon kedves, szimpatikus házaspárral beszélgetek, Bodor Rékával és 

Lóránddal –  a Kőrösi Csoma Sándor programról – ,akik kisfiukkal Benkével (Benedek) 

jöttek, két és fél éves csoda édes aprósággal. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Élet 2017. augusztus 24-i számában olvasható) 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 24. – Kossuth Rádió 

 

Szeptemberben Zentán találkozik Áder János magyar államfő és Aleksandar 

Vučić  szerb elnök 

Szeptemberben Zentán találkozik Áder János magyar államfő és Aleksandar Vučić szerb 

elnök. Hol tart a magyar és a szerb nemzet történelmi megbékélésének folyamata? Befejezi-e 

végre a munkáját a második világháborúban és az azt követő években történtekkel, köztük a 

délvidéki magyarirtás feltárásával megbízott akadémiai vegyes-bizottság? Erről is beszélt 

Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

 

Tegnap este tartották az V. Vásárhelyi Forgatag hivatalos megnyitó ünnepségét a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében 

Tegnap este tartották az V. Vásárhelyi Forgatag hivatalos megnyitó ünnepségét a 

marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.  A vasárnap estig tartó rendezvény több mint 

300 kulturális és szórakoztató programot kínál 50 helyszínen. Az  összeállításban elsőként 

Portik Vilmos főszervező nyilatkozik. 

 

Tanárhiány van a kárpátaljai magyar iskolákban 

Az Ungvári járásban nincs olyan magyar iskola, ahol ne lenne pedagógushiány, ami a 

kárpátaljai magyar oktatási hálózatot is veszélybe sodorhatja.  
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http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-08-24_18:30:00&ch=mr1
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Évfordulós templombúcsút ünnepelt Szabadfalu 

Szabadfalut németajkú katolikus telepesek alapították a 18. század húszas éveiben.  A ma már 

Temesvárhoz tartozó település templomát a svábok építették, ma a fogyatkozó, mintegy 

félezres gyülekezetben a magyarok vannak többségben. A 240 éve felszentelt templom 

védőszentje Szent Rókus. Az évfordulós templombúcsúra sokan érkeztek a környező 

falvakból, de távolabbi vidékekről is Szent Rókus oltalmát kérve.  

 

117. évadára készül a Szigligeti Színház 

Tizenhárom premierrel, három fesztivállal, a Színház az iskolában, iskola a színházban 

program újabb két műhelymunkájával, illetve számtalan bérletes és bérleten kívüli 

vendégelőadással készül 117. évadára a Szigligeti Színház.  

 

Több ezer délvidéki és dél-magyarországi fiatal szórakozott az elmúlt héten a 

bácskai Oromon megrendezett Malomfesztiválon 

Több ezer délvidéki és dél-magyarországi fiatal szórakozott az elmúlt héten a bácskai Oromon 

megrendezett Malomfesztiválon. Kicsi és hangulatos, mondják a résztvevők, akik közül 

többen már visszajáró vendégnek számítanak. 

 


