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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tanszercsomagot kaptak a délvidéki szórványban élő magyar elsősök 
2017. augusztus 31. – MTI, Kormany.hu, Pannon RTV, hirado.hu, Magyar Idők, Vajdasag.ma, 

Webrádió 

A magyar nyelvű oktatás megmaradásának és fejlesztésének fontosságát 

hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön 

Székelykevén, a Kárpát-medence egyik legdélebbi magyar településén, ahol az iskolakezdést 

segítő tanszercsomagokat adtak át a magyar elsősöknek. "El kell érnünk azt a célt, hogy 

minden magyar gyermek, és minden vegyes (szerb-magyar) házasságban született gyermek 

magyar bölcsődébe, magyar óvodába, magyar iskolába tudjon járni" - hangsúlyozta a 

politikus a Pannon RTV-nek a helyszínen. Hozzátette: további cél az, hogy a magyar nyelvű 

oktatási rendszer sokkal különb és jobb minőségű legyen, mint a többségi nemzeté.  

 

Szeptember elején megkezdik az oktatási-nevelési támogatások kiutalását a 
külhoni szülőknek 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV 

Szeptember első napjaiban megkezdik az oktatási-nevelési támogatások kiutalását azoknak a 

külhoni szülőknek, akik magyar óvodába és iskolába íratják gyermeküket. A támogatás 

összegét 17 200 forintról visszaemelték 22 400 forintra – nyilatkozta a Szabadkai Magyar 

Rádiónak Dr. Szilágyi Péter. A magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára részt vett és köszöntőt mondott a horvátországi magyar kisdiákok tanév kezdését 

segítő taneszköz csomagok átadó ünnepségen, Eszéken. „Örülök annak, hogy személyesen 

tudunk találkozni a szülőkkel és a gyerekekkel, amikor elmondhatják problémáikat, mivel így 

tudjuk közvetíteni a kéréseket Budapestre és így tudunk segíteni” – mondta Szilágyi. 

 

Elkerülhetetlennek tűnik a vásárhelyi katolikus gimnázium megszűnése 
2017. augusztus 31. – Krónika, MTI, Magyar Hírlap, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A megszűnés küszöbére jutott a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium azt követően, 

hogy a bíróság jogerősen is felfüggesztette azt a 2015-ben hozott tanfelügyelőségi határozatot, 

amely az iskolába sorolta az Unirea főgimnázium magyar osztályait. A katolikus gimnázium 

helyzetéről az iskolában tanuló gyermekek szülei sajtótájékoztatón számoltak be csütörtök 

délután. Állításaikat Székely Szilárd, az intézmény ideiglenes igazgatója is megerősítette az 

MTI-nek adott nyilatkozatában. A romániai bíróságok portálján közölt adatok szerint a 

marosvásárhelyi táblabíróság augusztus 2-án hozta az iskolai osztályokat átcsoportosító 

tanfelügyelőségi határozatot felfüggesztő ítéletét. Székely Szilárd a Maros megyei 

főtanfelügyelővel folytatott szerdai megbeszélés alapján elmondta: a tanfelügyelőség már 

csak az ítélet hivatalos kiközlésére vár az intézmény feloszlatásának a kinyilvánításához. 
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http://www.hirado.hu/2017/08/31/tanszercsomagot-kaptak-a-delvideki-szorvanyban-elo-magyar-elsoso/
http://pannonrtv.com/web2/?p=353837
http://pannonrtv.com/web2/?p=353837
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/elkerulhetetlennek-tunik-a-vasarhelyi-katolikus-gimnazium-megszunese


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. szeptember 1. 
2 

Felújítják a hertelendyfalvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület 
épületét  
2017. augusztus 31. – Pannon RTV 

A dél-bánáti Hertelendyfalván anyaországi támogatásból újul meg és bővül a Tamási Áron 

Székely Magyar Művelődési Egyesület. A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság mintegy 30 

millió forintos támogatásának köszönhetően új épület épül a már álló székelykapu mellé. A 

bukovinai székelyek 1883-ban költöztek az Al-Duna környékére. Munkájukat a mocsarak 

lecsapolásához és a föld termékennyé tételéhez használta fel a korabeli Magyarország. 

Hertelendyfalva, Székelykeve és Sándorfalva lakói azóta is büszkék felmenőikre. A közösség 

azóta megfogyatkozott, de magyarságában és hitében nem ingott meg. 

 

Felújított tűzoltóautót ajándékozott a katasztrófavédelem a székelyföldi 
Homoródalmásnak 
2017. augusztus 31. – MTI, Híradó.hu, Krónika, Transindex.ro 

Felújított tűzoltóautót adományozott a Magyar Tűzoltó Szövetség az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve a székelyföldi, Hargita megyei 

Homoródalmás községnek, a magyar kormány és személyesen Orbán Viktor miniszterelnök 

ilyen módon is tenni kíván a határon túli magyarokért - mondta Bakondi György csütörtökön 

az MTI-nek. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója felidézte, hogy a Magyar Tűzoltó 

Szövetség, a kormány és a határon túli magyar tűzoltószövetségek, -szervezetek közötti 

együttműködés keretében korábban már több eszközt adtak határon túli magyarlakta 

településeknek. Elmondása szerint a Hargita megyei Homoródalmáson 1300 magyar él, ám 

biztonságukat veszélyezteti, hogy a legközelebbi tűzoltóság 40 kilométerre, 40-60 percre van.  

 

Magyarországi választások: új honlap segíti a regisztrációt 
2017. augusztus 31. – Krónika, MTI, transidnex.ro, Nyugati Jelen 

A magyarországi választási névjegyzékbe történő regisztrációt segítő honlap elindítását 

jelentette be Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke 

egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón, melyet Szilágyi Zsolttal, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnökével közösen tartott. A két alakulat által közösen létrehozott, 

Választás.info nevű honlapon a 2018-as magyarországi országgyűlési választásokkal 

kapcsolatos információkat közölnek, és a regisztráció több változatát ajánlják fel az internetes 

oldal látogatóinak. A honlapon a személyes, illetve telefonos regisztráció választása az EMNT 

valamely irodájába, illetve telefonszolgálatához, az internetes és a postai úton történő 

regisztráció a Nemzeti Választási Iroda honlapjára irányítja az érdeklődőket. 

 

Tăriceanu: Romániának konzultálnia kell a visegrádi négyekkel 
2017. augusztus 31. – Krónika 

Călin Popescu-Tăriceanu, a román szenátus elnöke azt szorgalmazta csütörtökön, hogy 

Románia rendszeresen konzultáljon a visegrádi országokkal, azaz a Magyarország, Szlovákia, 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=353902
http://pannonrtv.com/web2/?p=353902
https://kronika.ro/kulfold/homorodalmas-tuzoltoautot-kapott-orban-viktor-jovoltabol
https://kronika.ro/kulfold/homorodalmas-tuzoltoautot-kapott-orban-viktor-jovoltabol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszagi-valasztasok-honlap-segiti-a-regisztraciot
https://kronika.ro/belfold/triceanu-romania-konzultaljon-a-visegradi-negyekkel
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Csehország és Lengyelország alkotta V4-ekkel. Tăriceanu a román diplomácia éves 

értekezletén beszélt erről az MTI beszámolója szerint. Kifejtette: fontosnak tartja, hogy 

Románia aktív résztvevője legyen azoknak a regionális államcsoportosulásoknak, amelyeknek 

külpolitikai álláspontját közös vagy azonos körülmények határozzák meg. Példaként említette 

a visegrádi országokkal való szorosabb együttműködést a „V4 plusz” formátumban való 

részvétel révén. Tăriceanu szerint a kapcsolatoknak technikai együttműködésre és politikai 

egyeztetésekre kell kiterjedniük. Úgy vélte, hogy a román szuverén nemzetállam projekt 

emelheti ki a névtelenségből és a láthatatlanságból” a román külpolitikát. 

 

Büntetendő magyarellenesség: a FIFA-val „fenyegetőznek” a háromszékiek 
2017. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro 

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetséghez (FIFA) fordulnak jogorvoslatért, ha a román testület 

nem vonja felelősségre a szurkolók magyarellenessége miatt az érintett focicsapatokat – 

mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján Tamás Sándor. A Kovászna Megyei Tanács elnöke 

emlékeztetett, hogy a Sepsi OSK élvonalbeli labdarúgócsapatának két idegenben játszott 

bajnoki meccsén magyarellenes rigmust skandáltak az ellenfél szurkolói: a Bukaresti Dinamo 

és a Iași-i Poli szurkolói kiabálták a mérkőzés közben, hogy „Ki a magyarokkal az országból!”. 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat írásban szólította fel a Román Labdarúgó-szövetséget 

(FRF), hogy vizsgálja ki a történteket, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy többé ne forduljon elő hasonló eset. Ugyanakkor az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál is feljelentést tettek. 

 

Az El Caminóhoz hasonló, csak sokkal kisebb zarándokutat terveznek 
Csíksomlyóra  
2017. augusztus 31. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az El Camino mintájára zarándokút kiépítését támogatja a Hargita megyei tanács a 

csíksomlyói búcsúra érkező zarándokok számára. Hargita megye tanácselnökének 

kabinetvezetője, Barabás Csaba, aki nemrég tette meg a Santiago de Compostelába vezető 

zarándoklatot, az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy több olyan útvonal 

kiépítésének kezdtek neki, amely a Mária-út részét képezi. Hargita megyében jelenleg öt 

útvonal vezet Csíksomlyóra, azonban ezek nincsenek teljes hosszukban kijelölve. A Mária-út 

koordinátorával, Molnár Sándorral egyeztetve abban állapodtak meg, hogy egy útvonalat a 

megyei tanács építene meg a helyi önkormányzatok, parókiák és civil szervezetek 

közreműködésével. A kezdeményezők célja, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsún részt vevő 

személyek az utolsó 100 kilométert gyalogosan tehessék meg az újonnan kialakított 

útvonalon. 
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Forgatókönyv-szerű politikai hadjárat áldozata a Római Katolikus Teológiai 
Líceum az RMDSZ szerint  
2017. augusztus 31. – transindex.ro 

Az RMDSZ a szülői közösséggel vállvetve azon dolgozott, hogy a Római Katolikus Teológiai 

Líceum tanulóinak ne egy másik iskola diákjaiként kelljen folytatniuk és befejezniük 

tanulmányaikat, illetve hogy elindulhassanak a cikluskezdő osztályok - írja az RMDSZ 

közleménye, amelyet nem sokkal azután adtak ki, hogy kiderült, már augusztus elején 

végleges bírósági döntés született a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium jogi státuszának 

megszüntetésééről. Az RMDSZ szerint nyilvánvaló, hogy ez az ügy kevésbé jogi, bürokratikus 

kérdés, hanem sokkal inkább politikai vonatkozású. 

 

Törvényesen is turisztikai régió lehet Székelyföld? 
2017. augusztus 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A közvitán lévő új turisztikai törvény elfogadása esetén lehetőség nyílik Székelyföld turisztikai 

régióként való megjelenítésére, mutatott rá csütörtöki megyeinfón Tamás Sándor. A 

háromszéki tanácselnök szerint a közvitán lévő turisztikai törvény egyebek mellett két nagyon 

fontos újítást hozhat a székelyföldi turizmus számára. Egyrészt megjelenik a jogszabályban a 

„néprajzi turisztikai tájegység” fogalma, amely a tanácselnök szerint lehetőséget teremthet, 

hogy Székelyföldet is megjelenítsék turisztikai régióként, ahogyan az egyébként már most 

történik Bukovina esetében. 

 

Oktatási támogatás: kezdődik a kifizetés 
2017. szeptember 1. – Krónika 

Várhatóan két-három héten belül elkezdődnek a kifizetések a nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv- és taneszköz-támogatást biztosító Szülőföldön magyarul program keretében – 

tudta meg a Krónika Ady-Kovács-Ferenczi Noémitől, a pályáztatást végző Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) munkatársától. A magyar kormány támogatását 

folyósító Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóváhagyta az RMPSZ javaslatát a program kérelmei 

tekintetében, így már csak az OTP Bankon múlik, hogy elkészítsék a támogatásra jogosultak 

listáját. Erre néhány napon belül sor kerül. Az előző évekhez hasonlóan ábécé-sorrendben 

történik a kifizetés, és kilenc héten át tart. 

 

Román érdek a nyitás a politológus szerint 
2017. szeptember 1. – Krónika 

Az ország külföldi megítélésének javítása, valamint a jól felfogott gazdasági érdek is oka 

annak, hogy Románia a magyar–román viszony enyhülése felé tett lépéseket – mondta el a 

Krónikának csütörtökön Szász Alpár Zoltán kolozsvári politológus az előző nap Bukarestben 

Szijjártó Péter magyar és Teodor Meleșcanu román külügyminiszter között lezajlott találkozó 

kapcsán. 
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Enyhülés, érdekből 
2017. szeptember 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „meggyőződésünk, hogy Bukarest nem fogja leállítani a 

kisebbségek jogainak EU-s szintű szavatolását célzó Minority SafePack elleni uniós bírósági 

pert, mint ahogy a legalább kulturális autonómia hivatalos biztosítása sem várható egy 

csapásra. Azonban a mostani közeledést mindenképpen ki kell használni további 

engedmények érdekében. Akár újabb állandó határátkelők – hiszen a közös infrastrukturális 

projektek nemzetiségtől függetlenül minden érintett polgár számára hasznosak –, akár a 

nagyváradi és marosvásárhelyi konzuli irodák megnyitásáról van szó. És miközben egy 

pillanatra sem szabad feladni a nemzetközi szintű erőfeszítéseket a romániai magyar 

közösségnek járó kisebbségi jogok biztosítására és szavatolására, annak érdekében is mindent 

meg kell tenni, hogy ez a hivatalos magyar–román közeledés ne csupán eseti és 

konjunkturális, hanem a lehető leghosszabb távú legyen. (…)” 

 

Danko: vagy megegyezünk, vagy szakértői kormány lesz 
2017. augusztus 31. – hirek.sk, Körkép, Új Szó 

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke nem tudja elképzelni a kormányzást olyan 

ellenzéki vezetőkkel, mint Richard Sulík, Igor Matovič vagy Boris Kollár. Számára az egyetlen 

alternatíva a megegyezés a koalíciós partnerekkel, vagy a szakértői kormány. Sajtóértesülések 

szerint Andrej Danko a múlt heti koalíciós tanács ülésén elmondta, a SNS kész megszavazni a 

Richter leváltására vonatkozó ellenzéki javaslatot. Robert Fico erre azt mondta, a szavazást 

össze kell kötni a kormány iránti bizalmi szavazással. A Smer-SD, a SNS és a Most-Híd ezt 

mindeddig nem erősítették meg. 

 

Előrehozott választások lesznek Szlovákiában? 
2017. augusztus 31. – hirek.sk 

Semmiféle koalíciós szerződés-kiegészítésre nem kerül sor addig, amíg az SNS Ján Richter 

munkaügyi miniszter fejét követeli. Ilyen helyzet alakult ki a kormánykoalícíóhoz tartozó 

pártok között röviddel azután, hogy az elnökeik ismét találkoznának egymással. A koalíciós 

szerződés kiegészítésének esetleges aláírása elsősorban attól függ, hogy az SNS elnöke 

továbbra is igényt tart-e bizonyos személycserékre. Ennek kapcsán Andrej Danko 

leggyakrabban azt szorgalmazza, hogy Ján Richter munkaügyi minisztert menesszék 

posztjáról. Maďarič eközben azt állítja, hogy a Smer-SD nem látja Richter menesztésének 

okát. „Ha bármelyik koalíciós párt az ellenzékkel együtt az egyik kormánytag menesztését 

indítványozná, az a koalíció végét jelentené“ – tette hozzá Maďarič. 

 

Elhunyt Mács József író 
2017. augusztus 31. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Életének 87. évében elhunyt Mács József Madách Imre-díjas író, a Magyar Művészeti 

Akadémia rendes tagja. A szlovákiai magyar irodalom alapozó nemzedékének tagjaként az 
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egyik legolvasottabb felvidéki író volt. Termékeny pályája során 20 regényt és novelláskötetet 

írt, több regényt fordított szlovák nyelvből. 

 

Székelykevén átadták az elsősöknek az MNT tanszercsomagjait 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

Nemcsak a szórványban élők számára fontos az anyanyelvű oktatás a szórványban, a magyar 

kormány is kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy Kárpát-medence szerte támogassa az 

általános iskolák elsőseit. A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság támogatásával Dél-Bánátban, Székelykevén adták át az elsősöknek azokat a 

tanszercsomagokat, amelyek jelentős segítséget jelentenek a tanévkezdésben. 

 

A Prosperitati támogatásával vásárolt gépeket is bemutatták a zentai 
szántóversenyen 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

Huszonhat versenyző jelentkezett a VIII. Aranybarázda Szántóversenyre, amelyet a zentai 

Mezőgazdasági Szakszolgálat mintaparcelláján szerveztek meg. Az esemény részeként 

Prosperitati gépbemutatót is tartottak. A gépbemutatón a Prosperitati nyertes pályázói 

mutathatták be azokat a szántóföldi gépeket, amelyeket a pályázat segítségével tudtak 

megvásárolni. Kormos Eleonóra, pályázó, Felsőhegy: „A Properitatiban kétszer pályáztunk. 

Mi az első körben egy tárcsát és egy konckildert vásároltunk. Most, a harmadikban pedig egy 

Dubrava kocsira pályáztunk.” 

 

Holnaptól mintegy 232 000 diák és óvodás kezdi meg a tanévet Vajdaságban 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

146 000 diák általános iskolába, 70 000 diák pedig középiskolába indul. A többieket az 

iskoláskor előtti intézményekbe várják. Az adatokról ma Nyilas Mihály tartományi oktatási 

titkár számolt be Újvidéken. A sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy a jelenlegi adatok szerint 

az általános iskolákban megközelítőleg 1450 diák, a középiskolákban pedig körülbelül 1500 

diák tanul majd magyar nyelven. 

 

Magyarkanizsán ma fogadták az elsőbe induló kisdiákokat (videó) 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában ma délelőtt fogadták az elsőbe 

induló kisdiákokat és szüleiket. A Magyar Nemzeti Tanács kiosztotta a beiskolázási 

csomagjait. Az iskolacsengő hangjára vonultak be a gyerekek az intézmény mindkét 

magyarkanizsai épületébe. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=353934
http://pannonrtv.com/web2/?p=353908
http://pannonrtv.com/web2/?p=353908
http://pannonrtv.com/web2/?p=353881
http://pannonrtv.com/web2/?p=353885
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Felújították az óbecsei Közgazdasági – Kereskedelmi Iskola egy részét 
2017. augusztus 31. – Pannon RTV 

Teljesen felújítva várja a diákokat az óbecsei Közgazdasági – Kereskedelmi Iskola udvari 

épülete. A beruházásnak köszönhetően ezentúl szebb és energiatakarékosabb tantermekben 

folyik majd az oktatás. 630 diák kezdi meg szeptember elsején tanulmányait Óbecsén a 

Közgazdasági – Kereskedelmi Iskolában. Közülük mintegy 170-en magyarul tanulnak 

pénzügyi vagy ügyviteli adminisztrátornak, kereskedőnek, szakácsnak vagy cukrásznak. 

Ezentúl ők is új tantermekbe ülhetnek be. 

 

Buhajla József főkonzul a határátkelőkön tapasztalt megnövekedett várakozási 
időről 
2017. augusztus 31. – karpatalja.ma 

Az utóbbi időben igazi türelemjátékká vált a határon történő átkelés Kárpátalján. A témával 

kapcsolatban Buhajla Józsefet, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulját 

kérdeztük. Buhajla József elmondta: A helyzet jelentős mértékben akkor javulna, ha még több 

határátkelőhelyet létesítenének. 2013-ban Ukrajna és Magyarország miniszterelnöke 

szándéknyilatkozatot írt alá egy átfogó határátkelőhely-hálózat fejlesztési program 

elindításáról. A 2016 november végén lezajlott Orbán–Hrojszman miniszterelnöki találkozó 

hozott áttörést a kapcsolatokban, ekkor került sor a szándéknyilatkozat elfogadására. Ha 

minden a tervek szerint alakul, és sikerül mindkét félnek megegyeznie, a közeljövőben hat 

határátkelő felújítására, korszerűsítésére, bővítésére kerül sor.  

  

Afrikai sertéspestis jelent meg egy kárpátaljai sertéstelepen az ukrán-magyar 
határ mellett 
2017. augusztus 31. – MTI, karpatalja.ma, mno.hu, HVG, vg.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Afrikai sertéspestis (ASP) megbetegedésben hullott el 10 állat az ukrán-magyar határ melletti 

Tiszaújlakon működő sertéstelepen augusztus 28-án.  Nagyszőlősön rendkívüli ülést tartott a 

járási állami közigazgatási hivatal mellett működő állatjárványügyi rendkívüli bizottság 

megyei vezetők és a nagyszőlősi járási települések polgármestereinek részvételével.  A 

közlemény szerint ez az első eset, hogy a Nagyszőlősi járásban házi sertésekben mutatták ki 

az ASP-t. 

  

Az oktatásban mindennek a gyerekért kell történnie 
2017. augusztus 31. – Kárpátalja 

Pénteken, szeptember elsején kezdődik az új 2017–2018-as tanév. A megye 665 iskolájában 

több mint 160 ezer tanuló, közülük 17,5 ezer elsős számára szólal meg a csengő. Az ezzel 

kapcsolatos dolgokról és arról, hogy milyen változások várnak gyerekekre, pedagógusokra és 

szülőkre egyaránt, Hanna Szopkova, a megyei oktatási és tudományos főosztály igazgatója 

tartott sajtótájékoztatót. Varga Béla, a Szvit Kiadó ungvári magyar 

tankönyvszerkesztőségének vezetője lapunk tudósítójának szintén alátámasztotta, hogy a 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=353911
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/buhajla-jozsef-fokonzul-a-hataratkelokon-tapasztalt-megnovekedett-varakozasi-idorol/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/buhajla-jozsef-fokonzul-a-hataratkelokon-tapasztalt-megnovekedett-varakozasi-idorol/
https://mno.hu/kulfold/ismet-a-magyar-hatar-kozeleben-jelent-meg-a-sertespestis-2415078
https://mno.hu/kulfold/ismet-a-magyar-hatar-kozeleben-jelent-meg-a-sertespestis-2415078
http://karpataljalap.net/?q=2017/08/31/az-oktatasban-mindennek-gyerekert-kell-tortennie
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magyar tannyelvű iskolák számára minden betervezett tankönyv – 6 fordításos és 2 eredeti – 

elkészül szeptember 1-ig. 

 

Parlamenti képviselőnk a közösségünk számára fontos ügyekről tárgyalt 
2017. augusztus 31. – Huncro.hr 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk a múlt héten is a magyarságunk jövője 

szempontjából fontos ügyekről minisztériumok és intézmények vezetőivel tárgyalt. 

Találkozott Ante Ramljakkal, az Agrokor élére kinevezett kormánybiztossal, Blaženka Divjak 

tudományos és oktatási miniszter asszonnyal, valamint Zoran Đurokovićtyal, a Horvát Vizek 

főigazgatójával. 

 

Indul a gazdaságfejlesztési program nálunk is 
2017. augusztus 31. – Huncro.hr 

Vajdaság, Kárpátalja és a Muravidék után hamarosan Horvátországban is megkezdődhet a 

gazdaságfejlesztési program. Szeptember közepén nyilvános fórumon hivatalosan is 

bejelentik a pályázati kiírásokat. 

 

Egy fesztivál a baráti kapcsolatok ápolására 
2017. augusztus 31. – Huncro.hr 

Étel, ital, tánc, játékok, szórakozás és barátkozás – ezeket kínálta az idei várdaróci 

néptáncfesztivál, amelyet az elmúlt tíz év egyik legsikeresebb rendezvényeként könyvelhetnek 

el a szervezők. A Várdaróc Kultúregyesület népi tánccsoportja alig tud eleget tenni a 

meghívásoknak, így ezek viszonzásaként és a kapcsolatok ápolása céljából rendezték meg tíz 

évvel ezelőtt az első néptáncfesztivált, amely mára a település legnagyobb kulturális 

eseményévé vált. 
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http://www.kepesujsag.com/parlamenti-kepviselonk-kozossegunk-szamara-fontos-ugyekrol-targyalt/
http://www.kepesujsag.com/indul-gazdasagfejlesztesi-program-nalunk/
http://www.kepesujsag.com/egy-fesztival-barati-kapcsolatok-apolasara/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

  

Bukarestben tárgyalt Szijjártó Péter 

A kolozsvári magyar kulturális intézet megnyitásáról, és két, jelenleg ideiglenesen és 

korlátozott nyitva tartással működő határátkelőhely állandó nyitva tartásáról állapodott meg 

Szijjártó Péter külgazdasági-, és külügyminiszter román tárgyalópartnereivel Bukarestben. 

Szijjártó Péter mielőtt román kollégájával találkozott, Kelemen Hunorral, az RMDSZ 

elnökével egyeztetett.  

  

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a marosvásárhelyi római katolikus iskola 

szülői közössége 

A marosvásárhelyi római katolikus iskola szülői közössége ma délután rendkívüli 

sajtótájékoztatón jelentette be: a tanügyminiszter nem vette át, nem fogadta be azokat a 

jelentkezési kéréseket, amelyeket a szülők az elmúlt napokban gyűjtöttek. Több mint 110 

szülő azt kérelmezte, hogy a katolikus iskolába írathassa gyermekét. Erre az aláírásgyűjtésre 

azt követően került sor, hogy a Vatikán bukaresti nagykövete a múlt héten ígéretet kapott 

arra: hogy megfelelő számú jelentkező esetén jóváhagyja a cikluskezdő osztályokba való 

beiratkozást. Most, miután összegyűltek az aláírások, a tanügyminiszter egy végleges bírósági 

ítéletre hivatkozva utasította el a szülők kérését. A bírósági döntés értelmében a 2015-ben 

átment osztályokat vissza kell sorolni az eredeti intézményükhöz. Ha ez a gyakorlatban is 

megtörténik, akkor megszűnik a felekezeti iskola.  

  

A Magyarság számára kedvezőtlen politikai légkörben kezdődik a román 

parlament őszi ülésszaka 

A Magyarság számára kedvezőtlen politikai légkörben kezdődik a román parlament őszi 

ülésszaka, amikor a politikusok egymást túllicitálva üzennek a Nagyrománia születését nem 

ünneplő magyaroknak, és amikor a magyar parlamenti képviselet támogatását élvező 

kormány megtámadta a luxemburgi bíróságon a Minority Safepack polgári kezdeményezést. 

A Határok nélkül riportere telefonon  érte el Korodi Attila képviselőt, az RMDSz-Magyar 

Polgári Párt képviselőházi frakcióvezetőjét. 

  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-08-31_18:30:00&ch=mr1
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A magyarországi választási névjegyzékbe regisztrálást segítő honlap elindítását 

jelentette be Sándor Krisztina 

A magyarországi választási névjegyzékbe regisztrálást segítő honlap elindítását jelentette be 

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke ma Kolozsváron. A 

részleteket a Határok nélkül tudósítójának összeállításából tudjuk meg. 

  

Szerbiában is szeptember 1-jén kezdődik a tanítás – beszélgetés Jerasz Anikóval 

Szerbiában is  szeptember 1-jén kezdődik a tanítás. A magyar nyelven tanuló elsős diákok 

idén is beiskolázási csomagot kapnak. Körülbelül 1500 ilyen ajándék vár a gyerekekre. Jerasz 

Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnökét kérdezte a Határok 

nélkül tudósítója. 

  

Elhunyt Mács József író  

Elhunyt Mács József író, a felvidéki magyarság sorskérdéseinek hiteles krónikása, akit írói 

munkásságáért a többi között a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével (2011), a 

Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével (2014) és a Magyar Művészeti Akadémia nívódíjával 

(2015) is kitüntettek. Tavaly tavasszal, 85. születésnapja alkalmából készítette vele a Határok 

nélkül riportere azt a beszélgetést, amelyből most részletet hallunk. 

  

Szeptember 1-je és 3-a között ismét megszervezik a Fekete-Körös völgyi Magyar 

Napokat 

Szeptember 1-je és 3-a között ismét megszervezik a Fekete-Körös völgyi Magyar Napokat, 

melynek 3 település ad otthont. Az esemény egyik célja a térségben élő közel 5000 magyar 

összefogása, identitásának erősítése, értékeik felsorakoztatása. 

 
 


