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 Nyomtatott és online sajtó  
 

 

RMDSZ: miniszteri rendelet született a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 
létrehozásáról 
2018. augusztus 9. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ csütörtök este kibocsátott közleménye szerint aznap megszületett a 

marosvásárhelyi római katolikus iskola ideiglenes működési engedélyét kibocsátó 

minisztériumi rendelet. „Jó hír ez, hiszen azt jelenti: az oktatási tárca jogi személyiséggel látta 

el az intézményt, így már idén szeptembertől beindulhat a tanítás az új intézményben” – 

olvasható a szövetség honlapján közzétett kommünikében. Az RMDSZ szerint a miniszteri 

rendelet jóváhagyott minden olyan oktatási szintet és szakot, amellyel az előző iskola 

működött. A törvény és a rendelet is rögzíti, hogy az új iskolát Marosvásárhely 

önkormányzatának alanyi jogon be kell illesztenie az iskolahálózatba. Az alakulat közölte, az 

elkövetkező napokban egyeztet a római katolikus egyházzal, a pedagógusokkal és a szülők 

közösségével, a szükséges adminisztratív lépésekről, további teendőkről pedig a lehető 

leghamarabb sajtótájékoztatót tart Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

Ungváron előzetes letartóztatásba helyezték a KMKSZ-székház 
felrobbantásának feltételezett szervezőjét 
2018. augusztus 9. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja  

Bírói indítványra csütörtökön Ungváron előzetes letartóztatásba helyezték a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ellen február 27-én elkövetett robbantásos támadás 

feltételezett felbujtóját, akit egy nappal korábban Dnyipropetrovszk megyében vettek őrizetbe 

a hatóságok - adta hírül a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. Az orgánum cikke szerint 

az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai a Dnyipropetrovszk megyei ügyészség 

irányításával augusztus 8-án vették őrizetbe a KMKSZ-székház ellen elkövetett 

bűncselekmény szervezőjét. A nemzetközi ellentétek szítására irányuló, különlegesen súlyos 

bűncselekmény felbujtásával gyanúsított 37 éves személyt a nyomozati bíró döntése alapján 

csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezték, óvadék ellenében történő szabadlábra 

helyezés lehetősége nélkül - írta a hírportál. 

 

A medvék kilövését tartja az egyetlen hatékony megoldásnak a Hargita megyei 
vadászegyesület elnöke 
2018. augusztus 9. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Szerdai információ szerint hat tusnádfürdői medve kiemelését hagyta jóvá a 

környezetvédelmi minisztérium abból a tizenkét példányból, amelyek eltávolítását korábban 

a helyi illetékesek kezdeményezték. Csütörtökön viszont már arról tájékoztattak, hogy négy 
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tusnádfürdői anyamedve és kilenc bocs áttelepítéséhez, valamint két hím medve kilövéséhez 

járult hozzá a román Környezetvédelmi Minisztérium.  

 

Csíkban misézik az újonnan beiktatott temesvári megyéspüspök 
2018. augusztus 9. – szekelyhon.ro 

A csíkcsomortáni születésű Pál József Csaba hétfőn beiktatott temesvári megyéspüspök 

gyermekkorához, ifjúságához, hivatásához közelálló helyeken mutat be szentmiséket 

augusztus 10-12 között. A csíksomlyói Szent Péter és Pál plébániatemplomban 10-én, 

pénteken este hat órától tart ünnepélyes szentmisét, a csíksomlyói kegytemplomban pedig 

augusztus 11-én, szombat este hét órától. Végül szülőfalujában, Csíkcsomortánban vehetnek 

részt a hívek általa bemutatott ünnepi misén vasárnap délelőtt fél tíztől. 

 

Belépős lesz a Partiumi Magyar Napok hétvégéje 
2018. augusztus 9. – maszol.ro, Bihari Napló 

Közzétette legfontosabb zenei fellépőit és az idéntől bevezetett legfontosabb újítást az 

augusztus 20. és 26. között Szatmárnémetiben zajló Partiumi Magyar Napok szervezőcsapata. 

A Partiumi Magyar Napok idén először belépős rendszerrel várja a látogatókat a „nyugodt és 

biztonságos szórakozás” érdekében. Szombaton és vasárnap délelőtt 10 órától csak azok 

léphetnek be a Kossuth-kertbe, akik a kapuknál 10 lejes belépőt váltanak. 

 

Kalotaszentkirályon találkoznak a Szent Istvánról elnevezett települések vezetői  
2018. augusztus 9. – transindex.ro, Bihari Napló 

A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon találkoznak a hétvégén a Szent Istvánról elnevezett 

magyarországi, felvidéki és erdélyi települések vezetői és hagyományőrzői. Póka András 

György, Kalotaszentkirály polgármestere csütörtökön elmondta, hogy a Szent Király 

Szövetségbe tömörült települések 22. találkozójára kerül sor, Kalotaszentkirály másodszor 

látja vendégül 21 kárpát-medencei település küldöttségét. Csaknem 360 vendég fogadására, 

elszállásolására készülnek.  

 

Román diaszpóratüntetés, a magyar népmese mintájára?  
2018. augusztus 9. – transindex.ro 

Hosszas huzavona után talán mégsem szervezik meg a külföldön élő román diaszpóra 

találkozót Bukarestben, legalábbis nem hivatalosan. Mindez annak ellenére történik így, hogy 

az elmúlt hetekben, hónapokban jelentős visszhangot váltott ki a román diaszpóra szervezet 

elnökének, Emanuel Cioacanak a bejelentése, aki augusztus 10-ére hívta össze a külföldön élő 

és a nyári szabadságukat itthon töltő vendégmunkásokat. A megmozdulás célja az lenne, hogy 

felhívják a figyelmet a Szociáldemokrata Párt törvényhozási és kormányzási visszásságaira. A 

demonstráció szervezői az elképzelés szerint egymillió személyt vártak, illetve várnak 

Bukarestbe az augusztus 10-ére összehívott megmozdulásra.  
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Elharapódzó medveügy: Tusnádfürdőre látogat a miniszter 
2018. augusztus 9. – szekelyhon.ro 

Két tusnádfürdői medve kilövésére és ötnek az áthelyezésére vonatkozó rendeletet adott ki a 

környezetvédelmi minisztérium – közölte csütörtökön Graţiela Gavrilescu tárcavezető. A 

miniszter azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy összesen tizenegy veszélyesnek ítélt 

tusnádfürdői medve kiemelésére vonatkozó igénylés érkezett az illetékes helyi hatóságok 

részéről. A dossziék ellenőrzése nyomán eddig két medve kilövését, illetve öt bocsos 

anyamedve áttelepítését rendelték el. Délután négy óráig várták a dokumentációt a többi 

nagyvaddal kapcsolatban, hogy kiadhassák a további rendeleteket – írja az Agerpres 

hírügynökség a miniszter asszony nyilatkozatára hivatkozva. 

 

Megaprodukcióval csalogat az eddigi legnagyobb költségvetésű Vásárhelyi 
Forgatag 
2018. augusztus 9. – szekelyhon.ro 

Az eddigi legnagyobb szabású és legnagyobb költségvetésű Vásárhelyi Forgatagot szervezik 

meg augusztus 27. és szeptember 2. között Marosvásárhelyen. A nagy számok elsősorban két 

Budapestről érkező, nagy stábot felvonultató produkciónak köszönhetők, de a kulturális 

kínálat azon kívül is bő az idei rendezvényen is. 

 

Gyűjtik a felvidéki búzát a Magyarok Kenyeréhez 
2018. augusztus 9. – Ma7.sk 

Serényen gyűjtik a búzát Gútán is a Magyarok Kenyeréhez. Az egész Kárpát-medencére 

kiterjedő jótékonysági megmozdulás keretében magyar gyermekeket segítő szervezeteket 

támogatnak a kezdeményezők Magyarország határain innen és túl, kenyérrel és annak 

alapanyagával, liszttel. A program során a Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti 

összefogással búzát gyűjtenek a segítőkész adományozóktól – a felvidéki gazdáktól legalább 

tíz tonna búzaadományt várnak. 

 

Bugár: Kilépünk, ha állami szerv is érintett 
2018. augusztus 9. – Új Szó 

Nagyra dagadt a hazájában életfogytiglanra ítélt vietnámi állami vezető németországi 

elrablása okozta botrány, amelyben szlovák állami szervek is érintettek. Bugár Béla, a Híd 

elnöke kilátásba helyezte, hogy a Híd kilép a koalícióból, ha bebizonyosodik, hogy szlovák 

kormányzati szerv képviselője tudatosan segítette az emberrablást. 

 

Bugár megint elszalasztotta a lehetőséget a távozásra 
2018. augusztus 9. – Ma7.sk 

A Most-Híd hétfőn még azt üzente, elvárja a követelményei mihamarabbi teljesítését, sőt 

Bugár Béla, a párt elnöke a Pátria Rádióban akár a koalícióból való távozását is kilátásba 

helyezte. Mára azonban úgy tűnik a hirtelen jött koalíciós válságot megint elsimították. Bugár 
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Béla nagy kijelentései ma már nem igazán hozzák lázba a szlovák közvéleményt. A 

politikusok, politikai elemzők és az újságírók is óvatos tartózkodással fogadták, amit hétfőn 

mondott, elsietett következtetéseket senki sem vont le belőle. Lebo Béla. 

 

Vučić felszólította a kisebbségeket, hogy vegyenek részt a nemzeti tanácsi 
választásokon  
2018. augusztus 9. – Vajdaság MA  

Aleksandar Vučić szerb államfő felszólította a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárokat, 

hogy vegyenek részt a novemberben esedékes nemzeti tanácsi választásokon. „Felszólítok 

minden kisebbséghez tartozót, hogy használja ki ezt az alkalmat, mert ők ezeken a 

tanácsokon keresztül alakíthatják és folytathatják saját politikájukat. Az állam még az 

eddigiektől is többet fog segíteni. Felszólítom a horvátokat, a magyarokat, a romákat és 

mindenki mást Siden, Vajdaságban és egész Szerbiában, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és 

harcoljanak saját jogaikért‟, mondta az elnök.  

 

Továbbra is várja a Pannon Rádió a pályázatokat  
2018. augusztus 9. – Pannon RTV  

A pályázat célja az itthon maradás népszerűsítése. Azok jelentkezését várjuk, akik három 

mondatban meg tudják fogalmazni, hogy miért jó itthon maradni, illetve miért nem 

költöznének külföldre. Miért választják a fiatalok Vajdaságot? Kinek miért fontos, hogy itthon 

boldoguljon ahelyett, hogy külföldre menne? Ezekre a kérdésekre volt kíváncsi a Pannon RTV 

csapata. 

 

Művészetben a jövő 
2018. augusztus 9. – Kárpáti Igaz Szó 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer valahol Ugocsában egy zeneiskola. E hely jeles vala, 

hiszen a tiszaháti földművesek híresek voltak arról, hogy a szántás-vetés porát előszeretettel 

mossák le magukról borral és nótával. Pál Lajos bácsit, a fiát, Pál István „Szalonná”-t és 

lányát, Esztert már senkinek sem kell bemutatni, hiszen a „Viski csárdás”-t meg a 

„Zölderdőben, de magos a juharfá….”-t kevesen tudják úgy interpretálni, mint az alapokat 

Tiszapéterfalván elsajátító Pál testvérek. Aztán meg volt itt egyszer – meg hála az égnek ma is 

van – egy Kokas Banda, mely napjainkban viszi tovább Kárpátalja-szerte a tiszaháti népzene 

hagyományait, köszönhetően Kokas Karcsinak és gyermekeinek. 

 

Horvátországi magyar gyerekek a nagykovácsi cserkésztáborban  
2018. augusztus 9. – kepesujsag.com  
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A Magyar Cserkészszövetség a határon túli tagszövetségekkel együttműködve idén is 

lehetőséget kapott határon túli magyar gyerekek táboroztatására, a Határtalanul Program 

keretében. A cserkésztáborra Nagykovácsiban került sor, melynek idén is voltak 

horvátországi magyar résztvevői.  

  

Mozgalmas az idei év a Népkörben  
2018. augusztus 9. – kepesujsag.com  

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesületben nincs megállás, az idei év folyamán 

már 15 rendezvényük volt, de továbbra sincs pihenés, szeptember elején kerül sor a 

legnagyobb rendezvényükre. A Magyar Nap Eszéken immár sorrendben a 20. lesz, ehhez és a 

többi programjukhoz idén jelentős anyagi támogatást is kaptak.  

 

Olvasónyár Alsóőrben is  
2018. augusztus 9. – volksgruppen.orf.at  

Az olvasás népszerűsítése a célja a Burgenlandi Olvasónyár programsorozatának. A 

szeptember 15-ig tartó kezdeményezéshez a tartományi könyvtárak csatlakoztak, köztük az 

Alsóőri Magyar Média- és Információs Központ is.  

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 9. – Kossuth Rádió 

 

Magyarok Kenyere program 

Kárpát-medence-szerte egyre több gazdálkodó érzi, hogy részt kell vennie a Magyarok 

kenyere programban. Csütörtökön, Gútán öntötték össze a felvidéki búzát. Eddig mintegy 10 

tonna élet jött össze, de további adományokat várnak még. A magyarok kenyere programhoz 

négy éve csatlakoztak a felvidéki gazdák, akik hagyományosan a gútai Tájház udarán öntik 

össze a gabonát, majd a helyi malomban őrlik meg. Idén a felvidéki búzából több marad 

otthon, mert Felvidéken is sok a rászoruló család - derül ki Haják Szabó Mária riportjából. 

 

Határon túli magyar műemlékek felújítását mutatja be a Teleki László 

Alapítvány kiállítása 
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Határon túli magyar műemlékek felújítását mutatja be a Teleki László Alapítvány napokban 

megnyílt kiállítása. Az Ideje az építésnek című, interaktív elemekkel színesített tárlat a 2015-

ben útjára indított Rómer Flóris Terv eddigi eredményeit, az újjáépítések folyamatát, 

valamint az építészeti és a restaurátori beavatkozások módszereit tárja a látogatók elé. A 

kiállítás megnyitóján Földváry Gábor miniszteri biztossal és Káldi Gyulával, a Teleki László 

Alapítvány Kuratóriumának tagjával Ternovácz Fanni beszélgetett. 

 

A diaszpóra képviselői a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 

Műsorunkban, ha nem is sűrűn, de rendszeresen szólunk a diaszpórában élő magyarság 

helyzetéről, életéről. Mivel a diaszpóra-politika 2010 óta egyre nagyobb szerepet játszik a 

nemzetpolitikában, így a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen is jelen voltak a 

képviselőik. Velük készítettem a most következő beszélgetéseket az egyik előadás után.  Deák 

Ernővel a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnökével, Kovásznay 

Ádámmal, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének titkárával és Szenthe Annával, a 

Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnökével beszélgettünk. 

 

Csíkcsomortán évek óta verstábor helyszíne 

A Csíki-havasok lábánál fekvő székelyföldi település, Csíkcsomortán évek óta verstábor 

helyszíne. Idén már nyolcadik alkalommal rendezték meg a Székelyföldi Varga Sándor 

Verstábort, amelynek névadója néhai rádiós kollégánk. A tábor lakóival Oláh-Gál Elvira 

beszélgetett. 

 

119 évadát kezdi a nagyváradi Szigligeti Színház 

119 évadát kezdi a nagyváradi Szigligeti Színház, ahol ma évadnyitó sajtótájékoztatót 

tartottak. Az idei évad az első nagyváradi magyar hivatásos színi előadás 220. évfordulójának 

jegyében telik. A részletekről a főigazgatót és a társulatok művészeti vezetőit Ionescu Nikolett 

kérdezte. 

 

A napokban mutatták be Juhász Béla közíró Aradi személyiségek című 

interjúkötetének harmadik kötetét 

A napokban mutatták be Juhász Béla közíró, nyugalmazott tanár és volt iskolaigazgató Aradi 

személyiségek című interjúkötetének harmadik kötetét. A portrésorozat újabb darabjában a 

letűnt korok tanúi éppen úgy szerepet kaptak, mint a mai közéleti szereplők. Veterán és aktív 

sportolók, képzőművészek, tollforgatók, újságírók, zenészek, orvosok, építészek, tudományos 

kutatók nyíltak meg, és meséltek magánéletükről, pályájukról ezekben az interjúkban. Közös 

bennük az, hogy mindannyian az aradi magyarság hírnevét öregbítik.  

 


