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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jövő hétfőn indul a Kárpát-Haza OperaTúra Erdélybe 
2017. augusztus 29. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Webrádió 

 Jövő hétfőn indul a Magyar Állami Operaház egyik legnagyobb vállalkozása, a Kárpát-Haza 

OperaTúra, amelynek első részében, szeptember 4. és 21. között Erdély nyolc városában 

mutatja be a társulat a Hunyadi László című operát és a Víg özvegy című operettből készült 

balettelőadást. A szeptemberi fejezet állomásai Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, 

Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Arad és Kolozsvár. "Egy kihívást 

lehetőséggé változtattunk" - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a keddi 

budapesti sajtótájékoztatón. Hozzátette: az Operaház épületének másfél évig tartó teljes 

felújítása adta az apropót ahhoz, hogy a társulat a Kárpát-medencei magyarságnak, a magyar 

lakta területeken is bemutatkozzon. Az Operaház nagyszabású turnéjának egyik célja, hogy a 

magas művészeten keresztül erőt és büszkeséget adjon a külhoni magyarságnak - tette hozzá 

a miniszterelnök-helyettes. 

 

Kisebbségi ügyben is tárgyal Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 
Bukarestben 
2017. augusztus 29. – Krónika 

Bukarestbe látogat szerdán Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A magyar 

diplomácia vezetője felszólal a román nagykövetek kedden elkezdődött értekezletén, és 

kétoldalú találkozón vesz részt román kollégájával, Teodor Meleșcanuval, akivel ezt követően 

közös sajtónyilatkozatot is tesz. Az előzetesen kiadott program szerint Szijjártó Péter a 

regionális együttműködés stratégiai tétjéről és fenntartható perspektíváiról szóló plenáris 

ülésen vesz részt, amelynek moderátora Teodor Meleșcanu lesz.  

 

Lófrálás helyett élménytábor 
2017. augusztus 30. - Demokrata 

Augusztus végén zárult az Erzsébet-táborok nyári szezonja. Az utóbbi két évtized legnagyobb 

gyermektáboroztatási programja szegényebb sorsú magyarországi és külhoni gyermekek 

számára nyújt üdülési lehetőséget. Tavaly 4,4 milliárd forintot, idén pedig mér 5,2 milliárd 

forintot fordított a kormány a megújuló, színes tematikájú Erzsébet-táborok finanszírozására.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2017. augusztus 30-i számában olvasható.) 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/jovo-hetfon-indul-a-karpat-haza-operatura-erdelybe
https://kronika.ro/belfold/bukarestbe-latogat-szijjarto-peter-magyar-kulugyminiszter
https://kronika.ro/belfold/bukarestbe-latogat-szijjarto-peter-magyar-kulugyminiszter


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. augusztus 30. 
2 

A 2018-as centenáriumra és a 2019-es EU-elnökségre összpontosít a román 
diplomácia 
2017. augusztus 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, Bihari Napló 

A román diplomáciának főként az 1918-as egyesülés százéves évfordulójára, valamint a 2019. 

első félévi román EU-elnökségre kell készülnie – jelentette ki kedden Teodor Meleșcanu 

román külügyminiszter. A tárcavezető a román diplomácia kedden kezdődött kétnapos, 

hagyományos évi értekezletén beszélt erről. Közölte, hogy az említett feladatok mellett 

fontosnak tartják Romániának az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem állandó tagságára, valamint 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagságára benyújtott pályázatát 

is. 

 

Katolikus iskola: a nép ügyvédjétől kérnek jogorvoslatot a szülők 
2017. augusztus 29. – Krónika 

A nép ügyvédjétől kér jogorvoslatot a marosvásárhelyi katolikus iskola diákságát ért 

jogsértésekre a Civilek a katolikus iskoláért mozgalom, mely a cikluskezdő osztályokba 

jelentkezők listáját is eljuttatja a minisztériumba. A Civilek a katolikus iskoláért mozgalom 

Facebook-oldalán tette közzé, hogy kedden beadvánnyal fordult az ombusmanhoz, amelyben 

a Maros megyei tanfelügyelőség 70-es számú határozatát – mely betiltja a ciklusindító 

osztályok indítását az iskolában -, és a tanintézet diákságát ért jogsértéseket rója fel. A szülői 

közösség képviselőjeként Csíky Csengele nevében benyújtott, a nép ügyvédjének 

marosvásárhelyi irodájában iktatott beadvány többek között arra hívja fel az ombusman 

figyelmét, hogy a tanfelügyelőség 70-es számú határozatával megfosztotta a szülőket azon 

joguktól, hogy meggyőződésük szerinti tanintézetbe írassák előkészítő, ötödik, illetve 

kilencedik osztályos gyerekeiket. 

 

Kulturális és turisztikai együttműködés Maros megye és testvérmegyéi között 
2017. augusztus 29. – maszol.ro 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron megyéből látogatott egy-egy küldöttség 

Marosvásárhelyre, ahol részt vett a Vásárhelyi Forgatag megnyitóján, illetve más 

rendezvényein. A két magyarországi megyével Maros megye több mint tíz éve ápol 

kapcsolatot, bár az elmúlt években megritkultak a kétoldalú találkozók, ezért az idén úgy 

döntött a megyei önkormányzat, hogy meghívja őket Maros megyébe, és megpróbálja újra 

élővé tenni a kapcsolatot. „Az előzetes egyeztetések során arra a következtetésre jutottunk, 

hogy főként kulturális téren tudnánk együttműködni, ezért a mostani találkozón a közös 

kulturális programok és tapasztalatcsere lehetőségeit vitattuk meg” – hangsúlyozta a 

találkozók kapcsán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. 

 

Pozitív a Vásárhelyi Forgatag mérlege 
2017. augusztus 30. – Krónika 

Egyértelműen pozitívnak mondható a múlt vasárnap befejeződött, tíznaposra bővített 

Vásárhelyi Forgatag mérlege, számos résztvevő szerint ez volt az eddigi legjobb rendezvény – 
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https://kronika.ro/belfold/a-2018-as-centenariumra-es-a-2019-es-eu-elnoksegre-osszpontosit-a-roman-diplomacia
https://kronika.ro/belfold/a-2018-as-centenariumra-es-a-2019-es-eu-elnoksegre-osszpontosit-a-roman-diplomacia
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/katolikus-iskola-a-nep-ugyvedjetol-kernek-jogorvoslatot-a-szulok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/85157-kulturalis-es-turisztikai-egyuttm-kodes-maros-megye-es-testvermegyei-kozott


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. augusztus 30. 
3 

hangzott el tegnap a marosvásárhelyi programsorozat kiértékelőjén. Portik Vilmos, a 

rendezvény egyik főszervezője elmondta, örülnek annak, hogy idén hatékonyabban 

megszólították a román közösséget. 

 

Tanszereket kapnak az aradi magyar előkészítő osztályosok 
2017. augusztus 30. – Krónika 

Ötven lej értékű tanszercsomagot kap minden olyan diák Arad megyében, aki az új tanévet 

magyar iskolában vagy magyar tagozaton kezdi az előkészítő osztályt. A 160 tanszercsomagot 

a szülők és a pedagógusok javaslatai alapján állítják össze, és minden iskolában az RMDSZ 

helyi illetékesei adják majd át az érintett családoknak a tanévnyitó napján – adta hírül 

közleményében a szövetség Arad megyei szervezete. A De nehéz az iskolatáska!... elnevezésű 

taneszköztámogatási program az RMDSZ beiskolázási kampányának része, ezzel is 

ösztönözni szeretnék azt, hogy a magyar családok az anyanyelvű oktatást válasszák a 

gyermekeiknek. „Csak akkor maradhat fenn egy közösség, ha az új nemzedék anyanyelvén 

tanul, oktatásunkat viszont úgy őrizhetjük meg, ha gyermekeinket magyar óvodába, iskolába 

íratjuk” – nyilatkozta az Aradihírek.ro portálnak Péró Tamás, az RMDSZ Arad megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke. 

 

Bátkában kialakították a tanuló iskola kultúráját 
2017. augusztus 29. – Felvidék Ma 

A Bátkai Alapiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat 

lezárásaképpen időkapszulát helyeztek el az iskola épülete előtt. Az ünnepi beszédet Ádám 

Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke mondta. Az iskola 

emléktárgyait tartalmazó időkapszula elhelyezésére augusztus 26-án, a falunap keretében 

került sor, melynek a „Mi fesztiválunk” néven szintén az iskola kellemes környezete adott 

otthont. 

 

Végleg pont kerülhet Szigeti László bírósági perének végére 
2017. augusztus 29. – korkep.sk 

A Pozsonyi Kerületi Bíróságon szeptemberben végleg pont kerülhet Szigeti László volt 

oktatásügyi miniszter ügyének végére, akit még 2013-ban vádoltak meg  egy korábbi (2006-

os) szubvenciós csalással. A szeptember 14-ei tárgyaláson az ügyész korábbi fellebbezése 

miatt a Pozsonyi Járásbíróság korábbi döntéséről fognak dönteni. A bíróság tavaly 

decemberben megállapította, hogy költségvetési csalás történt, de a pozsonyi járásbíróság 

bírónőjének indoklása szerint nem bizonyított, hogy a tettet maga a miniszter követte volna 

el. 
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http://felvidek.ma/2017/08/batkaban-kialakitottak-a-tanulo-iskola-kulturajat/
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/08/29/vegleg-pont-kerulhet-szigeti-laszlo-birosagi-perenek-vegere


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. augusztus 30. 
4 

Nyár végén, ősz előtt a Rákóczi Szövetség vezetőivel 
2017. augusztus 29. – Felvidek.ma 

A nyár a Rákóczi Szövetségben a határon túli diákok táboroztatását jelenti: szervesen épülnek 

egymásra – 10 évesektől az egyetemistákig, valamint a magyar irodalmat és a történelmet 

tanító tanárokig – az anyanyelv és kultúra megőrzését, fejlesztését, az identitás erősítését a 

nyaralással ötvöző egy-egy hetes táborok. 

 

Székelykevén lesz a vajdasági magyar elsősök tanévkezdő központi ünnepsége 
2017. augusztus 29. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében idén Székelykevén tartják meg a vajdasági magyar 

elsősök tanévkezdő központi ünnepségét, amelyen ajándékcsomagot kap minden első 

osztályba induló dél-bánáti magyar kisiskolás. Az MNT az iskolakezdéssel járó gondokat 

szeretné enyhíteni a tanszercsomaggal, amelyet Magyarország Kormányának, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

nek a támogatásával vásároltak meg. 

 

Zenta: Sterilizációs berendezéseket kapott a kórház 
2017. augusztus 29. – Vajdaság.ma 

A Zentai Közkórházba látogatott ma Zoran Gojković, tartományi egészségügyi titkár. A 

látogatás során megtekintette az egészségügyi intézmény állapotát és ebből az alkalomból 

átadták a felújított fertőtlenítő berendezést. A mai látogatáson Zoran Gojković és vendéglátói 

megbeszéléseket folytattak a zentai egészségügy helyzetéről. 

 

Bogdan Laban vállalja a politikai következményeket 
2017. augusztus 29. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

Bocsánatot kért Bogdan Laban, Szabadka polgármestere mai sajtótájékoztatóján – ahogyan 

fogalmazott – a számára is elfogadhatatlan szavakért, amiket Vladimir Polovinával szemben 

használt, és vállalja a politikai következményeket ezért. Azt mondta, hogy egy megrendezett 

eset áldozatává vált és kihasználták hirtelen természetét. A politikus nem válaszolt arra az 

újságírói kérdésre, hogy lemond-e. Előzőleg azt mondta, hogy vállalja a politikai felelősséget, 

pártja, a Szerb Haladó Párt dönt majd sorsáról. 

 

A VMSZ szabadkai szervezete elhatárolódik Bogdan Laban viselkedésétől 
2017. augusztus 29. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezete elhatárolódik Bogdan Laban 

viselkedésétől és kijelentésétől – mondta a Pannon RTV-nek Horvát Tímea. A VMSZ 

szabadkai elnöke, egyben alpolgármester szerint megdöbbenve értesültek a város 

polgármesterének a méltatlan viselkedéséről. Horvát Tímea hozzátette, nem tudnak 

napirendre térni a történtek felett. 
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http://felvidek.ma/2017/08/nyar-vegen-osz-elott-a-rakoczi-szovetseg-vezetoivel/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21707/Szekelykeven-lesz-a-vajdasagi-magyar-elsosok-tanevkezdo-kozponti-unnepsege.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21708/Zenta-Sterilizacios-berendezeseket-kapott-a-korhaz.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=353446
http://pannonrtv.com/web2/?p=353481
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A nagybecskereki általános iskolákban megmaradtak a magyar osztályok 
2017. augusztus 29. – Pannon RTV 

Nagybecskerek Város általános iskoláinak mindegyikében megmaradtak a magyar osztályok. 

A nagybecskereki iskolában állandósulni látszik a magyar nyelven iskolakezdők száma, 

Muzslyán azonban csak két magyar első osztály nyílik a korábbi négyhez képest. A magyar 

diákok száma különösen Muzslyán csökkent nagymértékben. Nemrég még három-négy 

magyar első osztály indult, most csak kettő. A központiban 14 tanulóval, a kinti épületben 

nyolc tanulóval indul őszre a magyar osztály. 

 

Húsz éves a VaMaDiSz 
2017. augusztus 30. – Pannon RTV 

Jubilál a Vajdasági Magyar Diákszövetség. A vajdasági magyar fiatalokat felkaroló civil 

szervezet megalapításának 20. évfordulóját ünnepli idén. Az elmúlt két évtizedben a 

vajdasági közélet meghatározó diákszervezetévé, a kisebbségi jogok élharcosává, az ifjúsági és 

közösségi élet egyik építőjévé nőtte ki magát. 

 

Hetven rászoruló diáknak adott át tanszercsomagot az Ökumenikus 
Segélyszervezet Beregszászon 
2017. augusztus 29. – MTI, Kárpátalja.ma 

Hetven rászoruló gyermeknek adott át az iskolakezdéshez szükséges tanszercsomagot az 

Ökumenikus Segélyszervezet kedden Beregszászon. Az Iskolakezdés együtt! elnevezésű 

hagyományos akciója keretében az Ökumenikus Segélyszervezet kárpátaljai munkatársai a 

szervezet beregszászi kirendeltségén, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő 

Központban adták át a tanévkezdéshez összeállított tanszercsomagokat. Az adományokat 

szociálisan hátrányos helyzetű nagy- és csonka családokban nevelkedő, valamint 

veszélyeztetett gyermekek, árva és félárva diákok kapták. 

 

A tanévre készülnek Őriszigeten 
2017. augusztus 29. - Volksgruppen 

Még tart a szünidő, sőt a strandidő is, de Őriszigeten 30 gyermek és kisdiák már az új tanévre 

készülve, magyar nyelvismereteit frissíti fel. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület az idén is 

megrendezi nyárvégi magyar nyelvtáborát. A tanfolyam tegnap, hétfőn kezdődött meg, a nagy 

érdeklődésnek köszönhetően három csoportban zajlik a foglalkozás. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=353479
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2863051/
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Szent István ünnepe Sydney-ben 
2017. augusztus 30. – Magyar Élet 

Az idei évben vasárnapra esett augusztus 20. Sokunkban, itt a Dél Keresztje alatt ez is emelte 

az ünnep fényét, hiszen (bár néhány óra eltolódással) valóban együtt ünnepelhetett az 

összmagyarság szerte a nagyvilágban. A NSW-i Magyar Szövetség az idei évben is 

ökumenikus istentiszteleten való részvételre buzdította Szent István királyunk emlékünnepén 

a Sydneyben élő honfitársainkat. A Strathfieldben megtartott istendícséret után ízletes ebéd 

várta a közel 100 ünneplőt a Punchbowl-i Magyar Házban. Az ünnepségen a canberrai 

magyar nagykövetséget Dr. Tóth Ferenc elsőbeosztott képviselte, aki ideiglenes ügyvivőként a 

távol lévő Dr. Gruber Attila nagykövet nevében ismertette Magyarország kormányának 

augusztus 20-i üzeneteit. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Élet LIX évfolyam 33. számában olvasható) 

 

Pánczél Károly volt a vendégünk 
2017. augusztus 30. – Magyar Élet 

Pánczél Károly, a Magyar Országgyûlés Nemzeti Összetartozás bizottságának elnöke és Dr. 

Sándor Tamás titkárságvezető Ausztráliába látogatott a Magyar Mozaik Rádió Sydney 

meghívására. Az invitálás apropója a magyar rádióadás 25. évfordulója volt. Az ünnepségről 

augusztus 24-i lapszámunkban részletesen beszámoltunk. A vendégek ezt követően 

Melbourne-be érkeztek a helyi magyarság megismerése céljából. Először meglátogatták az 

Árpád Otthont, majd megtekintették a Wantirnai Magyar Központot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Élet LIX évfolyam 33. számában olvasható) 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 29. – Kossuth Rádió  

 

Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozója az ősi Schola 460 éves 

jubileumának  jegyében 

A marosvásárhelyiség beleépül a Bolyaiak világába, szellemiségébe - mondta Kirsch Attila, a 

Marosvásárhelyiek V. Világtalálkozójának főszervezője. A Vásárhelyi Forgatag egyik záró 

rendezvényeként szervezték meg a  világtalálkozót, amelyen interaktív előadások és ünnepi 

gálaműsor szórakoztatta a résztvevőket. A rendezvény díszvendége volt Kalmár Ferenc, a 

magyar kormány miniszteri biztosa. Az idei marosvásárhelyi világtalálkozó az ősi Schola - a 
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református kollégium, a későbbi Bolyai középiskola - 460 éves jubileumának  jegyében 

zajlott. 

  

A 2. világháború után meghurcolt felvidéki magyar papokra, köztük Lénár 

Károly pápai káplánra emlékeztek vasárnap Inám község megújult Szent György 

templomában 

A 2. világháború után meghurcolt felvidéki magyar papokra, köztük Lénár Károly pápai 

káplánra emlékeztek vasárnap Inám község megújult Szent György templomában. A település 

Balassagyarmattól 10 km-re a szlovák-magyar határ túloldalán fekszik, -  katolikus közösség, 

a váci egyházmegye és a magyar kormány támogatásával újította fel a szentélyt és a templom 

homlokzatát.  

  

70 beregszászi rászoruló kisdiák kapott tanszercsomagot az Ökumenikus 

Segélyszervezet Iskolakezdés együtt akciójában 

Az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátaljára is kiterjesztette az Iskolakezdés együtt 

akcióját.  70 beregszászi rászoruló kisdiák kapott tanszercsomagot.   A 10 ezer forint értékű 

adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet beregszászi központjában vették át  a 

nagycsaládosok, árva vagy félárva és veszélyeztetett gyermekek.  

  

129 óvoda vár korszerűsítésre.  Délvidéken is elkezdődik a magyar kormány 

által támogatott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

A kárpátaljai Iskolakezdés együtt program után egy másikról, a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programról lesz szó a következő percekben. A Délvidéken 129 óvodában 

folyik magyar oktatás. A tervek szerint mindenhol lesz majd valamilyen fejlesztés a Magyar 

Kormány  óvodafejlesztési programja keretében. Ennek délvidéki koordinátora a Magyar 

Nemzeti Tanács, amelynek elnökével, Hajnal Jenővel  beszélgetett a Határok nélkül 

munkatársa.  

 

A tiszaszentmiklósi magyar katolikus közösségről Fiser János püspökségi 

általános helynökkel Lehőcz László beszélgetett  

Tiszaszentmiklós, Vajdaságban az Észak-Bánsági körzetben található. Nevét már 1280-ban 

említették az oklevelek. A település a Csanád nemzetség tagjainak ősi birtoka volt.  A 

tiszaszentmiklósiak valamivel több, mint egyötöde magyar, többségük katolikus. Szent József 

templomuk száz éves. A tiszaszentmiklósi magyar katolikus közösségről Fiser János 

püspökségi általános helynökkel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 
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Mire váltható be 1 tonna petpalack? A györgyfalvi diákok egy évig gyűjtötték, 

hogy aztán kirándulhassanak a palackokért kapott összegből 

Mire lehet beváltani egy tonna PET palackot? A györgyfalvi újrahasznosító csapat elbiciklizett 

Torockóig, megmászták a Székelykövet, ettek, ittak, aludtak és persze haza is tekertek! Erre 

lehet beváltani egy tonna PET palackot! Egészen pontosan szinte másfél tonna volt az a 

mennyiség, amit nagyjából egy év alatt szedett össze a diákcsapat Fejér Ákos tanár 

vezetésével. 

 


