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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Két határátkelőhely és a kolozsvári magyar kulturális intézet megnyitásáról 
egyezett meg Szijjártó Péter Bukarestben 
2017. augusztus 30. – MTI, Kormany.hu, Hirado.hu, Maszol.ro, Transindex.ro, Gondola.hu, 

Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Két, jelenleg ideiglenesen és korlátozott nyitvatartással működő határátkelőhely állandó 

nyitva tartásáról, és a kolozsvári magyar kulturális intézet megnyitásáról állapodott meg 

Szijjártó Péter külügyminiszter román tárgyalópartnereivel szerdán Bukarestben. A miniszter 

Teodor Melescanu meghívására látogatott Bukarestbe, ahol délután előadást tart a román 

nagykövetek éves értekezletén. Reggel Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnökével, majd Teodor Melescanu román külügyminiszterrel és Marcel 

Ciolacu miniszterelnök-helyettessel tárgyalt. Tárgyalásai után az MTI-nek adott 

nyilatkozatában sikertörténetnek nevezte Románia és Magyarország kereskedelmi 

kapcsolatait, amelyek segítik azt, hogy a két ország kapcsolatai más területeken is kedvezően 

alakuljanak. 

 

Az első világháború eseményeinek román-magyar-szlovák-osztrák megvitatását 
kezdeményezte a román külügyminiszter  
2017. augusztus 30. – MTI, Hirado.hu, Krónika 

Az első világháború eseményeinek román-magyar-szlovák-osztrák megvitatását 

kezdeményezte Teodor Melescanu román külügyminiszter a Szijjártó Péter magyar 

külügyminiszterrel folytatott szerdai bukaresti megbeszéléseken. A két külügyminiszter azt 

követően nyilatkozott a sajtónak, hogy Szijjártó Péter előadást tartott a román nagykövetek 

éves értekezletén. Mindketten az egymás iránti bizalom erősödését hangsúlyozták. Teodor 

Melescanu megemlítette: az első világháborúnak döntő kihatása volt a térség történetének 

alakulására, ezért javasolta, hogy Románia, Magyarország, Szlovákia, esetleg Ausztria vagy 

Németország kormányaival szervezzenek valamilyen  közös akciót, ennek során nyíltan 

vitassák meg a történelmi kérdéseket, és tekintsenek a jövő felé, vizsgálják meg országaik 

szerepét és helyét Közép-Európában, az EU-ban és a világban.

 

A jelenlegi kormány nem óvná Verespatakot, inkább kiaknázná az aranyat 
2017. augusztus 30. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Nem kíván lemondani a jelenlegi román kormány a verespataki színesfémlelőhely 

kiaknázásáról. A Mihai Tudose vezette kabinet azon fáradozik, hogy visszavonja azt a 

felterjesztést, amellyel Románia az UNESCO világörökségi listájára javasolja a Fehér megyei 

települést. Mihai Tudose miniszterelnök szerint előnytelen lenne, ha Verespatakot 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/ket-hataratkelohely-es-a-kolozsvari-magyar-kulturalis-intezet-megnyitasarol-egyezett-meg-szijjarto-peter-bukarestben
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-jelenlegi-kormany-nem-ovna-verespatakot-inkabb-kiaknazna-az-aranyat
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természetvédelmi övezetté nyilvánítanák, és felkerülne az UNESCO világörökségi listájára, ez 

esetben ugyanis nem lehetne kitermelni a Fehér megyei település gazdag altalajkincseit.  

 

A szervezők az eddigi legszínvonalasabb kiadásnak értékelték az idei PMN-t 
2017. augusztus 30. – maszol.ro 

Stier Péter főszervező, Szőcs Péter, az Identitas Alapítvány elnöke, Kereskényi Gábor 

polgármester, Pataki Csaba megyei tanácselnök és Magyar Lóránd képviselő kiértékelő 

sajtótájékoztatón vonta le a 16. Partiumi Magyar Napok következtetéseit. „A Partiumi Magyar 

Napok a régió legnagyobb, legmeghatározóbb és legszínesebb rendezvénye, amely évről évre 

egyre több látogatót vonz Szatmárnémetibe” – mondta Stier Péter főszervező. 

Bebizonyosodott, hogy sokan úgy tervezték a nyarat, hogy itthon, Szatmárnémetiben 

legyenek, hiszen a rendezvény 8 napja alatt a több mint 150 szerteágazó programon, 

koncerten, kiállításon, gasztronómiai és kulturális tevékenységen, valamint színházi 

előadáson a 70 ezret is meghaladta a látogatók száma – összegzett. 

 

Minden érdeklődőnek adott valamit a Vásárhelyi Forgatag 
2017. augusztus 30. – szekelyhon.ro 

Sok résztvevő szerint az idei volt a legjobb Vásárhelyi Forgatag, a szervezők szerint azonban 

sok szempontból az egyik legnehezebb is. A 361 program és 51 helyszín nem kis odafigyelést, 

szervezést, pontosságot igényelt, bizonyos újításokat pedig jövőre tökéletesíteni szeretnének. 

Az ötödik Vásárhelyi Forgatag fő célja azonban most is megmaradt: mindenkinek nyújtott 

valamit. 

 

Szabotálták a katolikus iskoláért tüntető szülők megmozdulását? 
2017. augusztus 30. – maszol.ro, Krónika 

Négy nap alatt 111 igénylést sikerült összegyűjtenie a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Líceum szülői közösségének, hogy bizonyítsák a tanügyminiszternek, van igény a 

cikluskezdő osztályok indítására is. A prefektúra előtti szerdai tüntetés nem volt zavartalan. 

Zsigmond Imola szülő elmondta, az előkészítő, az ötödik és a három kilencedik osztályba ez 

alatt a négy nap alatt 111 igénylő kérést sikerült összegyűjteni, amit szerda reggel átadtak 

Bukarestben a pápai nunciusnak, aki továbbította azokat az oktatásügyi minisztériumnak. 

Most a miniszteren a sor, hogy szóbeli ígéretének eleget téve, zöld utad adjon a cikluskezdő 

osztályok indításának. 

 

Molnár Norbert: Nulláról indul a kisebbségi alap 
2017. augusztus 30. – bumm.sk 

Egy éve távozott az Új Szó főszerkesztői székéből és folytatta a munkát a lap online 

kiadásának vezetőjeként, de nem sokkal később új kihívás után nézett. Augusztus 1-jétől a 

Kisebbségi Kulturális Alap igazgatójaként dolgozik, e minőségében a bumm.sk-nak adott 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/85226-a-szervez-k-az-eddigi-legszinvonalasabb-kiadasnak-ertekeltek-az-idei-pmn-t
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először hosszabb interjút. Az alap felépítéséről, működéséről és a kisebbségi kultúráról 

alkotott elképzeléseiről beszélgettünk Molnár Norberttel.  

 

Járási hivatalokban tájékozódott a nyelvhasználatról a nemzetiségi 
kormánybiztos 
2017. augusztus 30. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos augusztus 28-án, hétfőn Dunaszerdahelyen és 

Komáromban is a magyar nyelv hivatali használatáról tárgyalt a járási hivatalok vezetőivel. 

 

A táv legyőzése volt a cél a Vascserkészen 
2017. augusztus 30. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Augusztus 25-27. között rendezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség szepsi 12. 

számú Gróf Bercsényi Miklós cserkészcsapata a Vascserkész 2017 elnevezésű 

cserkészversenyt Aranyidán, a Kassa-vidéki járásban. A teljesítménytúra-jellegű versenyen 

közel 60 cserkész vett részt, a rajthoz összesen tíz versenycsapat állt. 

 

Tetőfelújítás az utolsó előtti pillanatban 
2017. augusztus 30. – hirek.sk 

A Rimaszombathoz közeli Bátka református templomát már többször érte villámcsapás, a 

toronykupolát már tényleg csak az imádság tartotta, állították a helyiek. Idén a magyar 

kormány 18 ezer euróval támogatta az egyházi ingatlan felújítását. Az új tető nemsokára 

elkészül. A gyülekezet eredetileg azzal számolt, hogy a faszerkezet egy része még menthető, de 

aztán kiderült, hogy az egészet le kell cserélni. 

 

Késnek az oktatási-nevelési támogatások 
2017. augusztus 30. – Felvidék Ma 

Még nem érkeztek meg a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásai, amit több szülő 

már fel szeretett volna használni a tanévkezdés költségeinek enyhítésére. A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke, Jókai Tibor elmondta, ők a meghatározott ideig leadták a zárást, 

a jegyzőkönyveket, mindazt, ami a pályázati pénzek megítéléséhez szükséges, ám egyelőre 

nem érkezett hivatalos értesítés az alaptól a támogatások folyósításáról. Megközelítőleg 45 

ezer kérvényt dolgoztak fel, és mivel idén a pályázati kiírás is korábban jelent meg a 

szokásosnál, abban bíztak, hogy tanévkezdésre a számlákon lesz a támogatás. 

 

Szabadka: Megkezdődött a városnapi programsorozat 
2017. augusztus 30. – Vajdaság.ma 

Szabadka: Megkezdődött a városnapi programsorozatFotó: subotica.com 

A hagyományos városnapi programokon túl a Budapest Bár és a Tropico Band koncertezik 

Szabadkán, lesz félmaraton és a Szabadkai Piacok is beköltözik a központba. Szabadka idén 

ünnepli fennállásának 238. évfordulóját. A több napon át tartó városnapi rendezvénysorozat 
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szerdán az új zenei irányzatoknak ad bemutatkozási lehetőséget a Raichle Ferenc parkban 21 

órai kezdettel, emellett délután kreatív alkotói műhelyek várják a gyermekeket a 

Szabadegyetem előcsarnokában. 

 

Szerződés a szabadkai Népszínház építésének folytatásáról 
2017. augusztus 30. – Pannon RTV 

A szabadkai Népszínház építésének folytatásáról írt alá szerződést a köztársasági és a 

tartományi kormány, valamint a szabadkai önkormányzat. A megegyezés értelmében 223 

millió dinár áll rendelkezésre az építkezés hetedik fázisának megvalósítására. A hetedik fázis 

egyébként több mint 250 millió dinárba kerül összesen. A hatodik fázis az épület teljes külső 

munkálatainak befejezésére irányul, míg az említett hetedikben már a belső terek kiépítése 

kezdődik meg. 

 

Magyar nyelvű továbbképzések a Pannonregnél 
2017. augusztus 30. – Pannon RTV 

Fejleszti az adatbázisát, valamint magyar nyelvű továbbképzéseket szervez a továbbiakban a 

Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség. Erre a Szerbiai Fejlesztési Ügynökségtől kapott 

támogatást. A Fejlesztési Ügynökségnél vállalkozókat segítő klaszterek és egyesületek 

pályázhattak nem anyagi jellegű támogatásokra. A Pannonreg fejlesztési terveit ma 

sajtótájékoztatón ismertette. 

 

Félmilliárdos magyar kormánytámogatást kap a vajdasági Magyar Szó 
2017. augusztus 30. - HVG 

„Biztosítjuk a magyar közösség legfontosabb fórumának fennmaradását” – ígérte a budapesti 

segítséggel kapcsolatban az újvidéki kiadóigazgató. Nyomdaberuházásra fordítja majd az 

Orbán-kormány 500 millió forintos támogatását a vajdasági Magyar Szó napilap – felelte 

Ökrész Rozália, a vajdasági Magyar Szó napilap kiadójának a vezetője a HVG-nek, amikor 

arról kérdeztük, pontosan mi mire költik a Budapestről kapott pénzt. „Hosszú távon 

biztosítjuk a magyar közösség legfontosabb fórumának fennmaradását, elősegítve a magyar 

nemzetpolitika célkitűzésének, a szülőföldön maradásnak megvalósítását” – magyarázta a 

beruházás célját. 

 

Nemsokára ünnepel Zenta Község 
2017. augusztus 30. – Pannon RTV 

Újra gazdag programmal készülnek Zenta Község napjára, ahol méltó módon megemlékeznek 

a zentai csata 320. évfordulójáról. A szervezők sajtótájékoztatón ismertették az idei 

ünnepségsorozat programját, amely idén szeptember 8-tól 11-ig tart majd. Ebben az évben is 

koncertekkel várják az érdeklődőket. Pénteken, vagyis az első napon fellép Indira, az egykori 

horvát együttes, a Colonia énekesnője. 
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Megújul a pacséri iskola 
2017. augusztus 30. – Magyar Szó 

A tanévkezdő előkészületekkel párhuzamosan a pacséri Moša Pijade Általános Iskolában 

lázasan készülnek az első emeleti és a földszinti termek ablakcseréjére. Mindezt a Tartományi 

Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi-Nemzeti Közösségi Titkárság ide 

vonatkozó pályázati támogatásának köszönhetően sikerül majd kivitelezni, tudtuk meg 

Méhészkei Kiss Gizella igazgatónőtől. 

 

Csak két magyar osztály nyílik Muzslyán 
2017. augusztus 30. – Magyar Szó 

Nagybecskerek Város általános iskoláinak mindegyikében megmaradtak a magyar osztályok. 

Jó hír, hogy a nagybecskereki iskolában állandósulónak látszik a magyar iskolakezdők száma. 

Viszont borúlátásra ad okot az, hogy Muzslyán csak két magyar első osztály nyílik. 

 

Fohász a hazáért 
2017. augusztus 30. – Kárpátalja 

Idén augusztus 23–25. között a beregszászi református templom adott otthont az Ivaskovics 

József vezette Credo együttes alkotótáborának. Ezúttal a tábort zenetanárok számára 

hirdették meg, azzal a nem titkolt céllal, hogy eredeti hangszerelésben, szimfonikus 

zenekarral előadják Ivaskovics József és Bodnár Éva felvidéki költőnő bemutatásra váró, 

Tiszavirág című operájának zenei anyagából összeállított Fohász a hazáért című oratóriumot. 

Az előadást a miskolci Európa Rádió és a beregszászi Pulzus Rádió szakemberei rögzítették, s 

a tervek szerint lemez készül majd a felvételből. 

  

Felavatták Szent István királyunk szobrát 
2017. augusztus 30. – Kárpátalja 

Többéves szünet után a hét végén ötödik alkalommal szervezték meg a beregszászi járási 

Asztélyban a perecfesztivált, ahol a hagyományos asztélyi, kemencében sült perec mellett 

számos tájjellegű magyaros ételt is meg lehetett kóstolni, továbbá gazdag kulturális program 

is várta a határközség sportpályájára kilátogatókat. A rendezvény keretében felavatták 

államalapító királyunk fából készült szobrát, Pólin Elek salánki fafaragó alkotását. 

  

Hagyományőrző táncház Haláboron 
2017. augusztus 30. – Kárpátalja 

A KMKSZ Halábori Alapszervezetének szervezésében immáron másodszor tartottak 

hagyományőrző táncházat Haláboron. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által támogatott 

eseményen Kádár Szilvia, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnök asszonya köszöntötte az 

egybegyűlteket, köztük Jakab Lajost és Tóth Győzőt, a Beregszászi Járási Tanács képviselőit. 
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Magyar üzleti fórum az Agrán 
2017. augusztus 30. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. lendvai irodájának és Magyarország Ljubljani 

Nagykövetségének szervezésében az 55. Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Vásáron, az Agrán, magyar-szlovén üzletember fórum és B2B találkozó zajlott. A fórum 

résztvevői megelégedéssel nyugtázták, hogy évről évre bővül és szilárdul Szlovénia és 

Magyarország együttműködése a gazdaság terén is. 

 

Szeptember második felében érkezik a támogatás 
2017. augusztus 30. - Népújság 

Az idén a Szülőföldön magyarul pályázatra a Muravidéken szinte azonos számú gyermekre 

érkezett be kérvény, mint tavaly. A nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyarság 

oktatási-nevelési támogatását ismét a korábbi, 22.400 forintos fejenkénti támogatási 

összeggel hirdette meg. A Szülőföldön magyarul pályázat hagyományos szlovéniai 

kivitelezője, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) munkatársaitól megtudtuk, 

várhatóan szeptember második felében kerülnek kifizetésre a támogatási összegek. Idén 384 

kérvényt továbbítottak Budapestre, ez a szám pedig gyakorlatilag azonos a tavalyi adatokkal. 

 

Egyre kevesebb az elsős, több magyarországi kisdiák Pártosfalván 
2017. augusztus 30. - Népújság 

Pénteken elkezdődik a 2017/2018-as tanév. A muravidéki kétnyelvű általános iskolák 767 

tanulót, a kétnyelvű középiskola Lendván 239 diákot vár az iskolapadba. A kétnyelvű 

területen mindössze 83 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, ami ismét néhány 

százalékkal kevesebb, mint az elmúlt évben. A generáció közel 40 százaléka a párhuzamos 

szlovén–magyar, illetve a magyar nyelvi csoportban kezdi a betűvetést, ami jó aránynak 

értékelhető. Pártosfalván (képünkön) folytatódik a magyarországi kisdiákok nagyarányú 

beiratkozása. Tanévnyitó körképünk. 

 

Találkozó a 180-as határkőnél 
2017. augusztus 30. - Népújság 

Szombat koradélután Hodos és a szomszédos falu, Szalafő határában, a 180-as határkőnél az 

erdőben kialakított pihenőhelynél találkoztak a két településen élők. A találkozót egy a 

testvértelepülések közti pályázat keretében rendezte meg a két önkormányzat, és a két 

településen élők barátságát, a határok megszűnésével pedig a közvetlen átjárás 

megvalósulását ünneplik évről évre a helyiek. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174488499
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3422-szeptember-m%C3%A1sodik-fel%C3%A9ben-%C3%A9rkezik-a-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3423-egyre-kevesebb-az-els%C5%91s,-t%C3%B6bb-magyarorsz%C3%A1gi-kisdi%C3%A1k-p%C3%A1rtosfalv%C3%A1n.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/3421-tal%C3%A1lkoz%C3%B3-a-180-as-hat%C3%A1rk%C5%91n%C3%A9l.html
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Megújult a Népkör székháza parlamenti képviselőnknek köszönhetően 
2017. augusztus 30. – Huncro.hr 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület az eszéki magyarság egyik védőbástyája. 

Vegyes kart működtetnek, évente tucatnyi kultúrprogramot szerveznek, egyik fő 

rendezvényük az eszéki Magyar Nap. A Rétfaluban, a Petőfi Sándor utcában található 

székházuk már régóta felújításra szorult, az épület renoválása a napokban fejeződött be 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek köszönhetően. – Jankovics Róbert parlamenti 

képviselő úr teljesítette szóbeli megállapodásunkat, az ő segítségével javíthattunk épületünk 

állapotán. Ennek nemcsak mi örülünk, hanem az itt élők és azok is, akik a jövőben 

ellátogatnak hozzánk – mondta Magdika Dániel, a Népkör vezetője. 

 

Az év végéig teljesen megújul a szentlászlói református templom 
2017. augusztus 30. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) már korábban is hozzájárult 

egy jelentős összeggel a szentlászlói református templom renoválásához, idén pedig újabb 

tetemes summát sikerült szerezni, amelyből az év végéig teljesen elkészülhet a szentlászlóiak 

számára fontos egyházi épület. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 30. – Kossuth Rádió 

  

A Kárpát-medencében nem egységes az iskolakezdés időpontja 

A Kárpát-medencében nem egységes az iskolakezdés időpontja. Addig míg az anyaországban, 

Kárpátalján, Muravidéken és Délvidéken szeptember elsején, Drávaszögben az új horvát 

oktatási törvény szerint az időjárástól függ, csak az a lényeg, hogy meglegyen a 175 tanítási 

nap, Erdélyben szeptember 11-én, a Felvidéken pedig hétfőn, azaz szeptember 4-én kezdődik 

a 2017/2018-as tanév. Szlovákiában hivatalosan szeptember 2-án kezdődik az iskola, de hát a 

diákok szombaton nem ülnek be a padokba. De milyen is lesz a szlovákoknál az új tanév? 
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http://www.kepesujsag.com/megujult-nepkor-szekhaza-parlamenti-kepviselonknek-koszonhetoen/
http://www.kepesujsag.com/az-ev-vegeig-teljesen-megujul-szentlaszloi-reformatus-templom/
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De nehéz az iskolatáska! - ez a mottója annak a taneszköz-támogatási 

programnak, amellyel  az Arad megyei RMDSZ-szervezet támogatja a magyar 

előkészítő osztályosokat 

De nehéz az iskolatáska! - ez a mottója annak a taneszköz-támogatási programnak, amellyel  

az Arad megyei RMDSZ-szervezet támogatja a magyar előkészítő osztályosokat. Az akciót már 

harmadik éve szervezik meg, és idén 160 kisdiáknak biztosítanak tanszereket. 

 

Szeptember 1-én nem szólal meg a csengő a délvidéki Oromhegyes iskolájában 

Szeptember 1-én nem szólal meg a csengő a délvidéki Oromhegyes iskolájában. A nyár elején 

egy csőtörés következtében megsüllyedt az épület, a hatalmas repedések miatt életveszélyessé 

nyilvánították az objektumot. A diákok a szomszédos település, Orom általános iskolájában 

kezdik meg az új tanévet. Vajda Attila iskolaigazgatót és Fejsztámer Róbert magyarkanizsai 

polgármestert kérdezte a Határok nélkül riportere az oromhegyesi iskola újjáépítésének a 

lehetőségéről. 

 

Beszélgetés Poór József professzorral 

És még mindig az oktatásról, de most már nem általános, és közép fokon. Poór József 

professzor úr a Kárpát-medence több egyetemén is tanít, így van összehasonlítási alapja, és 

tapasztalata is az elszakított nemzetrészek tudományos életéről, és a hétköznapjaikról is. 

Erről beszélgetett vele a Határok nélkül riportere egy vállaji kiállítás megnyitó után. 

 

500 hangú Biblia CD-n 

500 hangú Biblia CD-n. Megjelent az Újszövetség a Kárpát-medencei magyarok 

dialektusában felolvasva. A lemez már az ezekben a napokban Szegeden zajló 28. Nemzetközi 

Biblikus Konferenciára  készült, amely idén jelentős előrelépésként, a Kelet-Nyugati vallási 

párbeszéd fóruma is lesz. A Határok nélkül munkatársának beszélgetése a főszervezővel, még 

a konferencia előtt készült. 

 

Beszélgetés Kapy Andrással és csapatával, akik négy évvel ezelőtt kezdtek el 

foglalkozni az úgynevezett külső váz építésével 

Egzoszkeleton - ez nem egy ürlény a tudományos fantasztikus irodalom világából. 

Romániában először egy nagyváradi mérnökcsapat fejlesztette ki azt az úgynevezett külső 

vázat, amelyet mozgáskorlátozottak használhatnak. A robot segítségével az eddig 

kerekesszékbe kényszerültek újra felállhatnak, járhatnak, sőt akár lépcsőn is mehetnek. Kapy 

András és csapata négy évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a külső váz megépítésével, illetve 

az azt működtető program kidolgozásával. 
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Nagyszentmiklóson harmadik alkalommal rendezték meg a Kakasfesztivál – 

bográcsos főzőversenyt 

Nagyszentmiklóson harmadik alkalommal rendezték meg a Kakasfesztivál -  bográcsos 

főzőversenyt, a környező települések csapatainak részvételével. Jelen volt a társszervező 

Máltai csoport makói testvérszervezete, de a vajdasági Tiszaszentmiklós csapata is, a főzés 

mellett a kapcsolatok ápolása, építése is célja a rendezvénynek. A Határok nélkül munkatársa 

először a fő szervezőt, Bartók Béla nagyszentmiklósi RMDSZ-elnököt kérte mikrofon elé. 

 


