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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kiemelten fontos a szórványban élő magyarság támogatása a Magyar Kormány 
számára 
2017. augusztus 28. – Kormany.hu 

Fontos, hogy 97 évvel Trianon után végre megérje magyarnak lenni a Kárpát-medencében – 

hangsúlyozta Grezsa István kormánybiztos a máramarosi szórványmagyarság egyik 

központjának számító Hosszúmező városnapi ünnepségén. A református templomban tartott 

istentiszteletet követő díszebéden elmondott köszöntőjében Grezsa István hangsúlyozta: a 

Magyar Kormány kötelességének tartja, hogy gondoskodjon a határon túlra szakadt 

nemzettársairól, különösen igaz ez a szórványban élőkre. Fontos, hogy „97 évvel Trianon után 

a Kárpát-medencében megérje magyarnak lenni és a jogfosztottság időszaka  a nemzeti 

felemelkedés időszaka követhesse”. 

 

Szeptembertől a Duna Palotában folytatja működését a Magyarság Háza 
2017. augusztus 28. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

A budai várból a Duna Palotába költözik a Magyarság Háza, amely szeptembertől 

filmklubbal, a magyar népmese napján családi programokkal, valamint sorozatokkal is várja 

az érdeklődőket Budapesten.  A Magyarság Háza közel hat év után költözik át a 

Szentháromság térről a belvárosi rendezvényközpontba. Az intézmény céljai változatlanak 

maradnak: az összmagyarság értékeinek megőrzése, a nemzettudat erősítése, a magyarság 

szülőföldjén való boldogulásának elősegítése – hangsúlyozta Csiba Krisztina, a Magyarság 

Háza igazgatója az M1 aktuális csatorna hétfői adásában. 

 

A kisebbségi jogokért és a mindennapi gondok megoldásáért fog küzdeni ősszel 
az RMDSZ 
2017. augusztus 28. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 

A kisebbségi jogok bővítését és az emberek mindennapos gondjaira megoldást nyújtó 

törvénytervezetek elfogadását tűzte ki célul a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) a román parlament őszi ülésszaka előtt - közölte hétfőn az RMDSZ. Korodi Attila 

képviselőházi frakcióvezető kiemelte, olyan törvénytervezetek kidolgozására van szükség a 

pénteken kezdődő ülésszakon, amelyek a kisebbségi jogok bővítése mellett a mindennapi 

problémákra nyújtanak megoldásokat, és megerősítik az erdélyi magyarokat abban, hogy 

szülőföldjükön maradjanak. Az RMDSZ törvényhozói az oktatás, a mezőgazdaság, a gazdaság, 

a munkaügy, az egészségügy és a közigazgatás területén fognak módosító indítványokat 

benyújtani.  

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kiemelten-fontos-a-szorvanyban-elo-magyarsag-tamogatasa-a-magyar-kormany-szamara
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kiemelten-fontos-a-szorvanyban-elo-magyarsag-tamogatasa-a-magyar-kormany-szamara
http://magyaridok.hu/kultura/szeptembertol-duna-palotaban-folytatja-mukodeset-magyarsag-haza-2139004/
http://itthon.transindex.ro/?hir=48390
http://itthon.transindex.ro/?hir=48390
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Hetvenezer látogatót mozgatott meg a rockmámorral záruló Partiumi Magyar 
Napok 
2017. augusztus 28. – Krónika 

Több mint hetvenezren vettek részt a vasárnap zárult, tizenhatodik alkalommal 

Szatmárnémetiben szervezett Partiumi Magyar Napokon. „Összességében nagyon sikeresek 

voltak a rendezvények, a bábszínházi előadásokon sokkal többen vettek részt, mint amire 

számítottunk, valamint a színházi előadások is telt házasok voltak. Nyilván az Omega-koncert 

a legvégén abszolút megkoronázta mindezt, a csendőrség becslései szerint több mint 17 ezer 

ember vett részt a záróeseményen” – mondta el a Krónikának Stier Péter, a 

rendezvénysorozat főszervezője. Hozzátette, a nagykoncertek mozgatják meg a legnagyobb 

tömegeket, de a kiállítások, könyvbemutatók, kézművesvásárok, néptáncelőadások minden 

évben szerepelnek a programban, ezektől a jövőben sem szeretnének eltekinteni. 

 

Így állnak a pártok és a politikusok egy friss felmérés szerint 
2017. augusztus 28. – maszol.ro, Krónika 

Klaus Johannis államfő a legnépszerűbb politikus és továbbra is a Szociáldemokrata Pártnak 

(PSD) a legnagyobb a támogatottsága az Avangarde friss felmérése szerint. A PSD a 

szavazatok 46 százalékával nyerne, ha most vasárnap lennének a választások. A Nemzeti 

Liberális Pártra (PNL) a választók 25, a Liberálisok és Demokraták Szövetségre (ALDE) 7, a 

Mentsétek meg Romániára (USR) 6, az RMDSZ-re 5 százalék szavazna – derül ki a 

felmérésből. 

 

Hétfőn és kedden is lehet iratkozni a katolikus gimnáziumba 
2017. augusztus 28. – maszol.ro 

Keddig még be lehet iratkozni a marosvásárhelyi katolikus gimnázium cikluskezdő 

osztályaiba. Az osztályok elindításához szükséges gyereklétszám már összegyűlt. A hétvégén a 

Vásárhelyi Forgatagon, a Ligetben lehetett beíratni a gyerekeket a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Líceum előkészítő, ötödik és kilencedik osztályaiba. Azokról a cikluskezdő 

osztályokról van szó, amelyeket a tanfelügyelőség letiltott egy saját határozattal, ellenben a 

Maros megyei törvényszék megsemmisített. Az iratkozás még hétfőn és kedden is tart, 

szerdán a minisztériumba juttatják el a szülők igénylését. 

 

A média helyzetéről a Vásárhelyi Forgatagon 
2017. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Milyen az erdélyi magyar sajtó? Hol a szerepe a Kárpát-medencei médiában? Szerepel-e 

eleget Erdély a magyarországi sajtóban? Kell-e egységesíteni a nagy magyar sajtót? – ilyen és 

ehhez hasonló kérdések kerültek napirendre azon a péntek délutáni kerekasztal-

beszélgetésen, amelyen Sitkei Levente, a Magyar Idők külpolitikai rovatvezetője, Csinta Samu 

közíró, újságíró, Jakab Endre, a Székelyföldi Regionális Stúdió vezetője mellett a Vásárhelyi 

Hírlap főszerkesztője, Pataky István volt a meghívott. 
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https://kronika.ro/szines/hetvenezer-latogatot-mozgatott-meg-a-rockmamorral-zarulo-partiumi-magyar-napok
https://kronika.ro/szines/hetvenezer-latogatot-mozgatott-meg-a-rockmamorral-zarulo-partiumi-magyar-napok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/85095-igy-allnak-a-partok-es-a-politikusok-egy-friss-felmeres-szerint
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/85122-hetf-n-es-kedden-is-lehet-iratkozni-a-katolikus-gimnaziumba
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-media-helyzeterol-a-vasarhelyi-forgatagon
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Sokszínűségét ünnepli Nagyvárad 
2017. augusztus 29. – Krónika 

A városban élő különböző nemzetiségek kultúrájával és hagyományaival szándékszik 

megismertetni a nagyváradiakat a város és a régió turizmusának népszerűsítéséért felelős 

egyesület. Ez szeptember folyamán több, a várban tartott rendezvény keretében mutatja be az 

érdeklődőknek a szlovák, magyar és zsidó kultúrát, de a moldvai régiónak is szánnak egy 

hétvégét. 

 

Fejlesztenének a borvíznyereségből 
2017. augusztus 29. – Krónika 

Az ásványvíz-palackozás utáni haszon csak töredékeiben marad a helyieknél, holott az 

iparágból származó nyereség a térség fejlődését kellene, hogy szolgálja – jelentette ki Tamás 

Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke a hétvégén lezajlott, Kárpát-medence ásványvizei 

című nemzetközi tudományos konferencián. Az RMDSZ törvényjavaslattal orvosolná a 

helyzetet. 

 

Megyei választások: közösen indul a Smer-SD, az SNS és a Most-Híd Nyitra 
megyében 
2017. augusztus 28. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kormánypártok közösen indulnak a megyei választásokon Nyitra megyében. Közös 

megyeelnök-jelöltként a jelenlegi elnököt, Milan Belicát támogatják. Közös koalíciót jelzett a 

megyei választások kapcsán Nyitra megyében 6 jobboldali párt, a Szabadság és Szolidaritás, 

az Egyszerű Emberek, a Kereszténydemokrata Mozgalom, az Új Többség, az Esély és a Polgári 

Konzervatív Párt, közös elnökjelöltjük Ján Greššo. A Magyar Közösség Pártja (MKP) Farkas 

Iván személyében önálló elnökjelölttel vág neki a választásnak. 

 

A kormányválságnak még koránt sincs vége 
2017. augusztus 28. – hirek.sk, Körkép 

A koalíciós pártok vezetői pénteki sajtótájékoztatójukon igyekeztek azt a benyomást kelteni, 

hogy a válságnak vége. Úgy tűnik azonban, ez koránt sincs így. Sajtóértesülések szerint 

Andrej Danko, az SNS elnöke Ján Richter munkaügyi miniszter távozását követeli, emellett a 

Most-Híd pártnak is van lezáratlan vitája a Smerrel. Pénteken az SNS elnöke állítólag közölte 

a kormányfővel, ha Richter nem mond le, kész támogatni a lemondatására irányuló ellenzéki 

javaslatot. Fico az elhangzottakra reagálva elmondta, abban az esetben a Richterrel 

kapcsolatos szavazást egybeköti a kormányról szóló bizalmi szavazással. 

 

Várja a jelentkezőket a pozsonyi magyar szabadegyetem 
2017. augusztus 28. – hirek.sk 

A pozsonyi magyar katolikus közösség szeretettel ajánlja minden hittani ismereteit 

elmélyíteni vágyó felnőtt figyelmébe az ősztől újrainduló, magyar nyelvű teológiai 
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http://www.hirek.sk/belfold/20170828164001/Megyei-valasztasok-kozosen-indul-a-Smer-SD-az-SNS-es-a-Most-Hid-Nyitra-megyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170828164001/Megyei-valasztasok-kozosen-indul-a-Smer-SD-az-SNS-es-a-Most-Hid-Nyitra-megyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20170828103224/A-kormanyvalsagnak-meg-korant-sincs-vege.html
http://www.hirek.sk/hitelet/20170828153008/Varja-a-jelentkezoket-a-pozsonyi-magyar-szabadegyetem.html
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szabadegyetemet. A jelentkezőknek ezúttal is hat szombaton lesz alkalmuk hallgatni a 

budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola előadóinak előadásait a pozsonyi 

székhelyű Nagyszombati Egyetem Teológiai karának aulájában. 

 

Kétnyelvű helységnévtáblák Alsó-Csallóközben 
2017. augusztus 28. – Felvidék Ma 

A Leader-program pályázatának köszönhetően 31 község határába kerültek ki azok a táblák, 

amelyek két nyelven, azonos méretű betűkkel jelölik a település nevét, valamint jelzik, hogy 

a falu a Leader-közösség tagja. A Leader az Európai Unió egyik legsikeresebb vidékfejlesztési 

közösségi programja. Napjainkban Európa-szerte mintegy 1200 kistérségben indultak el helyi 

Leader-programok.  A Komáromi járás első és egyetlen Leader-közössége, az Alsó-csallóközi 

Társulás Helyi Akciócsoport 2007-ben alakult. A járás nyugati térségét tömörítő 

csoport  néhány éve a keleti részen működő Hídverő Társulás falvaival egészült ki. Jelenleg 

közel nyolcvan tagja van, köztük 33 önkormányzat (Komárom és Gúta városai is tagjai 

a közösségnek), továbbá vállalkozók, polgári társulások. 

 

Inámban kegyeleti megemlékezést tartottak és megáldották a felújított 
templomot 
2017. augusztus 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Hívők százainak jelenlétében szervezték meg augusztus 27-én az inámi Szent György-

templomban a meghurcolt felvidéki katolikus papok, hívek és Mons. Lénár Károly pápai 

káplán emlékének tiszteletére megrendezett kegyeleti megemlékezést. Az ünnepi alkalom 

részeként megáldották a felújított templomot is. 

 

Elfogadta a szerb köztársasági parlament a földtörvény módosítását 
2017. augusztus 28. – Pannon RTV 

Eszerint leghamarabb tíz év múlva vásárolhatnak uniós állampolgárok termőföldet 

Szerbiában, és akkor is legfeljebb 2 hektárt, amihez több feltételnek is eleget kell tenniük. 

Szakemberek szerint a régiónkban szigorúnak számító jogszabály-módosítást csütörtökön 

került a törvényhozók elé. Szerbia 2008-ban vállalt kötelezettséget arra, hogy európai uniós 

útján rendezi a külföldiek földvásárlásának liberalizációját is. 

 

Ki van a listán? 
2017. augusztus 29. – Magyar Szó 

Az oktatásügyi minisztérium közzétette, hogy 4473 tanító és tanár képez munkaerő-felesleget. 

A listát azokról az oktatási intézményekről, munkakörökről, ahol ez a felesleg fennáll, az 

oktatási minisztérium honlapján tették közzé. Végkielégítést az állam csak 1200 oktatónak 

tud adni. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://felvidek.ma/2017/08/ketnyelvu-helysegnevtablak-also-csallokozben/
http://felvidek.ma/2017/08/inamban-kegyeleti-megemlekezest-tartottak-es-megaldottak-a-felujitott-templomot/
http://felvidek.ma/2017/08/inamban-kegyeleti-megemlekezest-tartottak-es-megaldottak-a-felujitott-templomot/
http://pannonrtv.com/web2/?p=353292
https://www.magyarszo.rs/hu/3458/kozelet_oktatas/170208/Ki-van-a-list%C3%A1n.htm
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A Pannon TV is képviseltette magát a Kulturális Filmek Fesztiválján 
2017. augusztus 27. – Pannon RTV 

Magyari Tekla és Simó Csaba A karnagy című alkotása nyerte a 3. Kulturális Filmek 

Fesztiváljának fődíját a magyarországi Szatmárcsekén. Második helyen Zsigmond Attila és 

Dezső Mátyás Fényképet a medvéről!, a harmadikon pedig Székely Blanka A széki holland 

című filmje végzett. A közönségdíjat Csúcs Mária és Csúcs Péter filmje, a Csíksomlyó kincse 

kapta. 

 

Még várják a leendő elsősök jelentkezését a szabadkai Paulinumban 
2017. augusztus 28. – Pannon RTV 

Csütörtökig jelentkezhetnek azok, akik szeptember elsejétől a szabadkai Paulinum 

Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium tanulói szeretnének lenni. Az intézmény 

diákjai a klasszikus egyházi ismeretek mellett a gimnáziumi általános tantárgyak 

ismeretanyagát is elsajátíthatják. 

 

Húsz magyar vállalkozás képviselteti magát a vásáron, holnap pedig Magyar 
Napot szerveznek 
2017. augusztus 28. – Muravidéki Magyar Rádió 

Gornja Radgonán szombaton nyílt meg az 55. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Vásár, az Agra. Az idén Magyarország, valamint több mint 20 magyar gazdaság vállalkozói 

képviseltetik magukat a Magyar Nemzeti Kereskedőház és az Agrármarketing Centrum 

szervezésében. Többek közt számos programmal vártok tegnap és ma is az odalátogatókat. 

Holnap Magyar Napot szerveznek, ahol a szlovén–magyar gazdasági kapcsolatokról, a 

Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program állásáról tudhatnak meg többet, valamint a 

vállalkozások külön is bemutatkoznak. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=352913
http://pannonrtv.com/web2/?p=353231
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174488197
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174488197
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 28. – Kossuth Rádió 

 

Tüntet a marosvásárhelyi római katolikus líceum szülői közössége 

Tüntet a marosvásárhelyi római katolikus líceum szülői közössége, de közben diákokat is 

toboroz. A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport 

tüntetéssorozattal kívánja felhívni a közvélemény, és a döntéshozók  figyelmét, az iskola 

megoldatlan helyzetére. Közben  nem várt fordulatot vett az esemény, egy miniszteri átirat 

formájában. 

 

Országos Tanácsülést tartott a Magyar Közösség Pártja 

Megyei választások, kampánystratégia, gazdasági fejlesztési elképzelések, az uniós szintű 

aláírásgyűjtés felvidéki teendői - ezek voltak a Magyar Közösség Pártja hétvégi, Szímő 

községben megtartott Országos Tanácsülésének fő programpontjai. 

 

Maradékon tartották meg a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a szerbiai 

központi ünnepséget 

A szerémségi Maradékon, ahol már csak félezer magyar él, 40 évvel ezelőtt megszűnt a 

magyar nyelvű oktatás. Alapos előkészítő munka és példás összefogás eredményeként 2015-

ben aztán ismét beindult a tanítás, magyar nyelven. A hétvégén Maradékon, - ebben a 

jelképes nevű faluban tartották meg a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a szerbiai 

központi ünnepséget. 

 

A Márton Áron Emlékmúzeum idén 6. alkalommal szervezett konferenciát 

Márton Áron erdélyi püspök augusztus 28-án született, 1896-ban. A születésnap tiszteletétet 

hagyományosan, ünnepséggel adózik a szülőfalu, Csíkszentdomokos. A helyi Márton Áron 

Emlékmúzeum idén 6. alkalommal szervezett konferenciát, mely Márton Áron életéhez, 

munkásságához, szellemi nagyságához kapcsolódó legújabb kutatási eredményeket, 

kiadványokat, filmeket vette sorba. Itt beszélgetett  Jakubinyi György gyulafehérvári  római 

katolikus érsekkel Oláh-Gál Elvira. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-duna/?date=2017-08-28_21:02:00&ch=mr9
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10 éves a Tornyai Tájház 

A hajdani alföldi magyar paraszti életre emlékeztető üde színfolt Arad megyében, de talán az 

egész Partiumban és a Bánságban is a Tornyai Tájház. Suttyák András és Tóth Piroska 

nyugdíjba vonulásuk után tették fel szabadidejüket a hagyományőrzésre, a 

közösségszervezésre, a népi mesterségek fiatalokkal való megismertetésére. A román-magyar 

határ menti településen saját házukban gyűjtötték össze a régi használati eszközöket, 

gyűjteményüknek és a háztáji gazdálkodást, a háziipart bemutató oktatóprogramjaiknak 

pedig messze földön híre ment. A 10 éves Tornyai Tájház megünneplésére gyűltek össze a 

barátok, tisztelők Arad környékéről és Magyarországról szombat délután a tájház udvarán. 

Pataky Lehel Zsolt is ott volt a rendezvényen. 

 


