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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 

Székely nagygyűlésre hívja szimpatizánsait és Erdély magyarságát a Székely 
Nemzeti Tanács 
2018. augusztus 28. – MTI, Híradó, Mandiner, Magyar Hírlap, Krónika, Főtér,  maszol.ro, 

transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Centenáriumi székely nagygyűlésre hívja november 18-án 13 órára Sepsiszentgyörgy főterére 

a székelyeket és a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyarokat a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT). Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett, az MTI-hez kedden eljuttatott felhívásban 

a tanács olyan egységes megmozdulást hirdet, amilyen öt évvel ezelőtt a Székelyek Nagy 

menetelése volt. Ezen a száz év küzdelmeire, a Székely Nemzeti Tanács alapítóira, a Székely 

Hadosztályra, valamint az ötven éve megszüntetett Magyar Autonóm Tartományra kívánnak 

emlékezni, és azt a tizenöt évet is át szeretnék tekinteni, amely a Székely Nemzeti Tanács 

újjáalakulása óta telt el. A centenáriumi nagygyűlés - a felhívás szerint - egy olyan, jövőnek 

szóló rendezvény is lesz, amely új lendületet ad az autonómiaküzdelemnek. Az SZNT a 

felhívásban a szabadság intézményének, és a saját oktatási, gazdasági, kulturális intézmények 

keretének nevezi az autonómiát.  

 

Nagyvárad átveszi a leégett palotát – kulturális központot létesít az 
önkormányzat az egyházi ingatlanban 
2018. augusztus 28. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A nagyváradi önkormányzat partnerségre lép a helyi görögkatolikus püspökséggel, és húsz 

évre átveszi a szombat éjjel jelentős részben lángok martalékává vált püspöki palota kezelését, 

hogy elvégezhesse a szükséges felújítási munkálatokat – jelentette be kedden Ilie Bolojan, a 

bihari megyeszékhely polgármestere. Az elöljáró Virgil Bercea görögkatolikus püspökkel 

rendhagyó helyszínen, a kiégett palota udvarán, törmelékhalmok között tartott rövid 

sajtótájékoztatón közölte: a püspökséggel együtt megoldásokat kerestek az emblematikus 

épület rehabilitálására és arra, hogy visszaadják a nagyváradiaknak, hiszen a püspökség 

eredeti célja az volt, hogy kulturális központtá alakítsa az ingatlant. 

 

Rétvári Bence: idén 126 ezren vesznek részt az Erzsébet-táborok programjain 
2018. augusztus 28. – MTI, Origo, kormany.hu, Demokrata, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Év végéig várhatóan 126 ezren jutnak el az Erzsébet-táborokba, a programokra a kormány 4,4 

milliárd forintos költségvetési támogatást biztosít - mondta Rétvári Bence, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Zánkán. Az Erzsébet-táborok 

népszerűsége egyre növekszik, tavaly már több mint százezren vettek részt a különféle 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/centenariumi-szekely-nagygyules-szentgyorgyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/centenariumi-szekely-nagygyules-szentgyorgyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagyvarad-atveszi-a-leegett-palotat-n-felujitasa-utan-kulturalis-kozpontot-hoz-letre-az-onkormanyzat-a-gorogkatolikus-egyhaz-ing
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nagyvarad-atveszi-a-leegett-palotat-n-felujitasa-utan-kulturalis-kozpontot-hoz-letre-az-onkormanyzat-a-gorogkatolikus-egyhaz-ing
http://www.origo.hu/itthon/20180828-egyre-nepszerubb-az-erzsebettabor-program.html
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programokon - mondta sajtótájékoztatóján, melyet Asztalos Istvánnal, az Étrend Magyar 

Konyhafőnökök Egyesületének elnökével tartott. A zánkai Erzsébet-táborban kedden az 

Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete segítségével készítették el és szolgálták fel 

Magyarország ételét a táborozó gyerekeknek. 

 

László Gyula-mellszobrot avattak a Lakitelek Népfőiskolán 
2018. augusztus 28. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Propeller, Webrádió, Gondola 

Felavatták László Gyula régész-történész, egyetemi tanár, képzőművész bronz mellszobrát a 

Lakitelek Népfőiskolán kialakított Nemzeti Panteonban kedden. Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere avató beszédében hangsúlyozta: László Gyula egy olyan korban szólalt 

meg, amikor nem lehetett, vitte tovább azt az eszmeiséget, amely a magyar hagyományokban, 

történelemben és irodalomban, mint a búvópatak, újra és újra megjelent, és amelyet soha 

nem lehetett kiirtani. Kásler Miklós nagy lehetőségnek nevezte, hogy az országnak abban az 

időszakában, amikor "teljesedik politikai szuverenitása és gazdasági függetlensége, meg 

tudjuk őrizni a tudomány és a kultúra egyenjogúságát és egyenrangúságát, kialakítva a 

természetes egyensúlyt".  

 

Székely zászló használata miatt bírságoltak Maros megyében 
2018. augusztus 28. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

70 ezer lejre büntették Tóth Sándort, Nyárádszereda polgármesterét, amiért nem távolította 

el a székely zászlót a helyi hivatal épületének homlokzatáról. Az elöljáró úgy látja, a 

sorozatosan elveszített zászlóperek pontos képet festenek arról, hogy mennyire tartják 

tiszteletben a közösségi jogokat Romániában. „Sem emberként, sem polgármesterként nem 

tudom megemészteni, ami velünk történik. Klaus Johannis szerint példaértékű romániai 

kisebbségi modellről beszélhetünk, mégis a centenárium évében megbírságolják a nemzeti 

kisebbséget, ha nemzeti szimbólumhasználati jogával szabadon szeretne élni. Nemcsak 

meggátolnak szabad önkifejezésünkben, hanem meg is bírságolnak érte. Érthetetlen, hogy ez 

megtörténhet a 21. században egy európai uniós tagállamban” – idézi az elöljárót az RMDSZ 

Maros megyei sajtóirodája. 

 

Vass Levente: Bölöni jó ötlet, legyen minél több hasonló  
2018. augusztus 28. – transindex.ro 

Bölöni László legendás labdarúgó és edző nyilvánosan beszélt arról, hogy foglalkoztatja annak 

a gondolata, hogy induljon a marosvásárhelyi polgármesteri választásokon. Megkérdezték 

Vass Leventét, az RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezetének elnökét, hogy mennyire tartja 

ideális jelöltnek Bölöni Lászlót, mit gondol erről a bejelentésről. "Természetesen örömmel 

fogadtam a hírt, hogy Bölöni Lászlót foglalkoztatja annak a gondolata, hogy 2020-ban 

megméretkezzen Marosvásárhely polgármesteri tisztségéért. Ez azért is fontos jelzés, mert 

megerősíti, hogy ez a politikai szolgálat megtisztelő lehet minden erdélyi ember számára. 

Minél több hasonló kaliberű személyiség jelzi nyitottságát a köz szolgálatára, annál jobb, 
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https://magyaridok.hu/kultura/laszlo-gyula-mellszobrot-avattak-a-lakitelek-nepfoiskolan-3427067/
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100961-szekely-zaszlo-hasznalata-miatt-birsagoltak-maros-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=52663
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egyrészt mert szélesíti az érdeklődést a közügyek iránt, másrészt mert megerősít bennünket 

abban, hogy tovább erősítsük szervezeti kultúránkat" – fogalmazott Vass Levente.  

 

Átadták a tanfelügyelőségnek az átiratkozási kéréseket 
2018. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Öt nap alatt 328 diák szülője, hozzátartozója nyújtott be átiratkozási kérvényt a 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Gimnáziumba. A kéréseket 

átküldték a Maros Megyei Tanfelügyelőségre, amely jóvá kell hagyja az osztályok indítását, és 

be kell iktassa őket az iskolahálózatba. Ha minden rendben megy, szeptember első napjaiban 

a szülőknek be kell íratniuk a gyermeküket, s más adminisztratív ügyet is el kell majd 

intézniük. Tamási Zsolt, az iskola kinevezett igazgatója elégedett ezzel a létszámmal. 

 

Kulcsár Terza József: mondjon le a részegen vezető fogyasztóvédő 
2018. augusztus 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lemondásra szólította fel Mircea Diacon háromszéki fő fogyasztóvédőt Kulcsár Terza József. 

A sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es parlamenti képviselő, az MPP háromszéki elnöke arra az 

esetre reagált, hogy sajtóértesülések szerint a magyarellenességéről elhíresült háromszéki 

fogyasztóvédő hétvégén erősen ittas állapotban vezetett, és balesetet okozott. Kulcsár Terza 

József a keddi közleményében emlékeztet, hogy Mircea Diacon számos alkalommal túllépett 

hatáskörén a magyar közösség tagjai ellen irányuló fenyegető és megfélemlítő 

intézkedéseivel. 

 

Szakember hiányában késik a Székely Nemzeti Múzeum modernizálása 
2018. augusztus 28. – maszol.ro, Krónika 

Hiába van rá pénz, nincs szakember, aki vállalná, hogy megtervezi a sepsiszentgyörgyi 

Székely Nemzeti Múzeum műemléképületének felújítását. A közgyűjteményt fenntartó 

Kovászna megyei önkormányzat már háromszor hirdetett közbeszerzést a munkálatok 

megtervezésére, de egyetlen alkalommal se volt rá jelentkező, számolt be Henning László. A 

háromszéki önkormányzat alelnöke szerint az a gond, hogy az egész országban kevés 

tervezőnek van engedélye arra, hogy A kategóriás műemléképület felújítására készítsen 

tervet. 

 

Őszi felvételi a Sapientián: tandíjmentes helyekre is lehet jelentkezni 
2018. augusztus 28. – maszol.ro 

Összesen 642 alapképzéses és 197 mesterképzéses helyre lehet jelentkezni a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem őszi felvételijén. A költség-hozzájárulásos helyek mellett 

tandíjmentes helyek is várják a felvételizőket. A Csíkszeredai Karon, alapképzésen 89, míg a 

mesteri szakokon 14, Marosvásárhelyen 38 alapképzéses, illetve 30 mesteri, Kolozsváron 

pedig 25 alapképzéses és 1 mesteri tandíjmentes hely van. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100980-szi-felveteli-a-sapientian-tandijmentes-helyekre-is-lehet-jelentkezni


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 29. 
4 

Tamási Zsolt: nem tört meg a szülők lelkesedése a megpróbáltatások alatt 
2018. augusztus 28. – maszol.ro 

Tizennégy osztályra elegendő tanuló jelentkezett a marosvásárhelyi római katolikus 

gimnáziumba a beiratkozás első szakaszában – közölte a maszol.ro-val Tamási Zsolt. A 

tanintézmény régi-új igazgatója elmondta, a tényleges átiratkozás a második szakaszban 

történik, akkor, amikor kézbe kapta a hivatalos kinevezését. 

 

Ideális jelöltnek tartják a pártok Bölöni Lászlót 
2018. augusztus 29. – Krónika 

Leplezetlen örömmel fogadták az erdélyi magyar pártok vezetői Bölöni Lászlónak a 

Vásárhelyi Forgatag keretében tett bejelentését, miszerint foglalkoztatja a marosvásárhelyi 

polgármester-jelöltség gondolata. Az EMNP, az MPP és az RMDSZ vezetői a Krónikának úgy 

nyilatkoztak, rendkívül örvendenek annak, hogy a neves labdarúgóedző fontolgatja a 

hazatérést és a közösségi szerepvállalást, adott esetben pedig támogatnák a sportembert, ha 

elindulna a 2020-as önkormányzati választáson. Egyébként Potápi Árpád János, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 6. Vásárhelyi Forgatag 

megnyitóján elmondta: a magyar kormány azért támogatja a rendezvénysorozatot, mert 

hozzájárul a magyar identitás megerősödéséhez. 

 
Keserédes örömünnep 
2018. augusztus 28. – Demokrata  – Sayfo Omar  

Noha a magyarok aránya egyre kisebb, a magyar kultúra valóságos reneszánszát éli 

Kolozsvárott. Az idén immár kilencedik alkalommal megrendezett Kolozsvári Magyar Napok 

mára a magyarság örömünnepévé vált. De mnilyen nyelven írják a kincses város jövőjét? A 

Demokrata Kolozsvárott járt. 

(A cikk teljes terjedelmében olvasható a Demokrata 2018. augusztus 29- i számában.) 

 

Az MKP ipolysági és zselízi taggyűlése után 
2018. augusztus 28. – Ma7.sk 

2018 augusztusában az MKP ipolysági és zselízi alapszervezete is megtartotta jelöltállító 

taggyűlését. Az ipolysági városháza üléstermében zajló összejövetel első felében – Kiss Beáta, 

a párt oktatási és kulturális alelnökének jelenlétében – a helyi MKP-s képviselők számoltak 

be eddigi önkormányzati munkájukról, majd az alapszervezet vezetője, Oros Zoltán 

tájékoztatta a megjelenteket a választások előtti együttműködési tárgyalásokról. A 

taggyűlésen azt a döntést hozták, hogy saját polgármesterjelöltet nem indítanak, viszont a 

választásokon függetlenként induló mérnököt, ifj. Zachar Pált fogják támogatni. Ezenkívül 

elhatározták, hogy a tizenkét kiadó helyre kilenc képviselőjelöltet neveznek. 
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https://ma7.sk/kozelet/sokarcu-felvidek-i-n-jon-a-xiii-felvideki-tudomanyos-diakkori-konferencia
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Sokarcú Felvidék I. – Jön a XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia 
2018. augusztus 28. – Ma7.sk 

Tudásra fel, felvidéki magyar ifjúság! Kicsiny közösségünk is úgy haladhat előre a kisebbségi 

sors rögös, mégis egyedi útján, ha szellemileg is “csinosodni” fog. 2018. november 22-23. 

között kerül megrendezésre a XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia komáromi 

Selye János Egyetemen, amelyre valamennyi tudományág lelkes képviselőjét sok-sok 

szeretettel várják a Diákhálózat nevében. Ha esetleg ez a sok-sok szeretet sem lenne elég, 

beszéljenek helyettünk a tavalyi év helyezettjei, akik elárulják, hogy miért is érdemes FTDK-

snak lenni és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak. 

 
Nagyszombat megyei támogatásból szépül tovább a somorjai tájház 
2018. augusztus 28. – Felvidék Ma 

Nagyszombat megye honlapján megtalálható azoknak a megyei fenntartású kulturális 

intézményeknek a jegyzéke, melyeknek a felújítása már idén megkezdődik vagy folytatódik. 

Nagyszombat megye önkormányzata kihangsúlyozza, hogy a kultúra támogatását kiemelt 

fontosságúnak tartja. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy már az idei év első felében négyszer 

annyi pénzt folyósítottak a kulturális és művészeti tevékenység támogatására, mint az előző 

években – összesen 190 ezer eurót. A weboldalon ugyanakkor az is olvasható, hogy a megye 

alá tartozó kulturális intézmények állagmegóvása is szükségessé vált. Erre a célra az idén 1,5 

millió eurót különített el Nagyszombat megye vezetése, amelyből a somorjai Honismereti Ház 

felújítására 159 ezer eurót fordítanak. 

 

Nagybecskerek községben ismét megrongálták a névtáblákat 
2018. augusztus 28. – Szabad Magyar Szó 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga mélységesen elítéli, hogy Nagybecskerek község falvaiban 

újból lefestették a helységnévtáblákon a kisebbségi nyelvű feliratot – áll Dejan Čaponak, a 

párt helyi önkormányzati képviselőcsoportja vezetőjének szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményében. Rámutatott: a Közigazgatási és Államigazgatási Minisztérium kiírta a 

nemzeti tanácsi választásokat, az ezt népszerűsítő televíziós reklámban pedig még említésre is 

kerülnek a kisebbségi nyelvű helységnévtáblák, mindeközben a Nagybecskerek közeli 

falvakban átfestik a kisebbségi nyelvű feliratokat. 

 

Drámapályázatot hirdet a szabadkai Népszínház Magyar Társulata 
2018. augusztus 28. – Pannon RTV 

A pályázat célja, hogy segítse az új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon a 

fiatal pályakezdő drámaíróknak. A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású magyar 

alkotók egész estét betöltő színműveit várjuk. Pályázhatnak olyan szerzők is, akiknek egyéb 

színpadi műveit már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanok is, akik drámaíróként 

még nem mutatkoztak meg. A háromtagú bírálóbizottság a beérkezett pályaművekből kettőt 

díjaz, amelyet a Népszínház Magyar Társulata október végén bemutat a Délvidéki Magyar 
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https://szabadmagyarszo.com/2018/08/28/nagybecskerek-kozsegben-ismet-megrongaltak-a-nevtablakat/
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/dramapalyazatot-hirdet-szabadkai-nepszinhaz-magyar-tarsulata-0
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Színjátszás Napjának alkalmából rendezett Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők 

Felolvasószínházában. 

 

Dobó István-nap ötödször 
2018. augusztus 28. – karpatalja.ma 

Dobó István emlékének adóznak szeptember 9-én az ungvári járási Szerednyén. A Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet ötödször rendez hagyományőrző fesztivált az egri vár 

védőjének tiszteletére. A szerednyei születésű báró ruszkai Dobó István a magyar történelem 

egyik legnagyobb hőse. Alakja példaértékű minden anyaországi és határon túli magyar 

számára. 

 

Jó szerencsét! – Bányásznap Aknaszlatinán 
2018. augusztus 28. – Kárpátalja 

Aknaszlatina életét évszázadok óta a sóbányászat határozta meg. Bár a bányák már évek óta 

nem üzemelnek, a község lakói továbbra is ragaszkodnak bányászmúltjukhoz. Hiába keresne 

bárki, nem találna olyan szlatinai családot, amelynek rokonai közt ne lett volna bányász, így 

nem meglepő, hogy a bányászok ünneplésére egy egész napot szánnak. Ez a nap augusztus 

utolsó vasárnapja, és egybeesik a község napjával is. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2018. augusztus 28. – Kossuth Rádió 

 

Ismét bepanaszolták Dan Tanasa-t             

A napokban adtunk hírt arról, hogy üdítő kivételként mégiscsak megbírságolták a 

feljelentéseiről elhíresült sepsiszentgyörgyi bloggert, Dan Tanasa-t, miután Árus Zsolt 

jogvédő feljelentette az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. Most ismét 

bepanaszolták, ezúttal a Székely Figyelő Alapítvány tett büntetőjogi feljelentést a Szervezett 

Bűnözés és Terrorizmus elleni Ügyészségen. A tárgy a blogger internetes honlapján található 

magyarellenes uszítás, az érvek pedig ugyanazok, amit a kézdivásárhelyi úgynevezett 

terrorista perben felsorakoztatott a vádhatóság.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/dobo-istvan-nap-otodszor/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/29/jo-szerencset-banyasznap-aknaszlatinan
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-28_18-30-00&enddate=2018-08-28_19-10-00&ch=mr1
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Szabadkán az elmúlt napokban lecseréltek több kétnyelvű helységnévtáblát 

Szabadkán az elmúlt napokban lecseréltek több kétnyelvű helységnévtáblát, az újonnan 

kihelyezetteken pedig már csak a város szerb neve szerepel, az hogy Subotica. A magyarok 

körében nagy a felháborodás, a szerb lakosság nagy része viszont a közösségi oldalakon 

megjelent hozzászólások alapján egyetért az intézkedéssel. Az ügyben többen is megszólaltak.  

 

Az egyik legaktívabb romániai magyar gazdaszervezet az aradi 

Az egyik legaktívabb, több ezres tagsággal és gazdag Kárpát-medencei kapcsolatokkal 

rendelkező romániai magyar gazdaszervezet az aradi. Aki mindezt fáradhatatlan munkával, 

önzetlenség nélkül, fizetést sem kérve kiépítette, néhai Kocsik József május végén, 81 éves 

korában elhunyt. A kényszerű tisztújító közgyűlést hétfőn kora este tartotta meg az Arad 

Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, és az elnöki tisztségre az egyetlen jelöltet, ifj. Zágoni-

Szabó Andrást választották meg egyhangúlag a jelenlévők. A fiatal pécskai gazdálkodó, a 

temesvári agrónomia végzettje a volt elnöknek úgymond neveltje, szülővárosában képviselő-

testületi tag, emellett a Romániai Magyar Gazdák egyesületének országos ügyvezető elnöke. 

Az aradi egyesület jövőjéről kérdezte a választás után Pataky Lehel Zsolt.  

 

Nyék nevű települések találkozója 

Ipoly-menti dalos találkozóval, és bornapokkal ünnepelték idén a felvidéki Ipolynyéken a 

Nyék nevű települések találkozóját. A hétvégén zajlott rendezvényen egy öttonnás sziklába is 

emléket véstek, emlékeztetve az arra járót, hogy a kő marad. Ipolynyék polgármesterét, 

Hrubik Bélát Tarnóczi László kérdezte. 

 

220 évvel ezelőtt indult a magyar színjátszás Nagyváradon 

Színház az egész világ, de a világ nem minden városában működik színház. A nagyváradiak 

szerencsések, hiszen 1900 óta áll kőszínházuk, a magyar nyelvű színjátszás azonban ennél 

jóval korábban született. 220 évvel ezelőtt. Az évforduló alkalmából ünnepséget szervezett a 

Szigligeti Színház, ebből az alkalomból két poszthumusz örökös tagsággal ismerték el két 

neves színházi alkotó életművét. A vendégek között ott volt Ionescu Nikolett is.  

  

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában tegnap vette kezdetét a VI. Vásárhelyi 

Forgatag 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában tegnap este erdélyi népviselet kiállítással és a Bekecs 

Néptáncegyüttes előadásával vette kezdetét a VI. Vásárhelyi Forgatag. A jövő vasárnapig tartó 

rendezvénysorozat megnyitó ünnepségét a Maros Művészegyüttes zenés-táncos műsora 

vezette be. Az idei programról és a Forgatag történetéről is szól Erdei Edit Zsuzsánna 

összeállítása.   


