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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa: időarányosan halad az óvodafejlesztési program a Felvidéken 
2018. augusztus 30. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Webrádió, OrientPress, gondola.hu, 

hirek.sk, Felvidek.ma  

Időarányosan halad az óvodafejlesztési program a Felvidéken, és azt örvendetes jelenségek 

kísérik - jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős 

miniszteri biztos a felvidéki Albáron, ahol átadta a program keretében felújított, magyar 

nyelvű óvodát. A kormánybiztos szerint az új intézmények átadása viszont - leginkább az 

eltérő jogszabályi körülmények miatt - tolódni fog, 2019-ben és 2020-ban lehet számítani 

rájuk. Grezsa István kiemelte: az óvodafejlesztési program megvalósulása mentén egyes 

érintett külhoni területeken már örvendetes jelenségeket is meg lehet figyelni, ilyen, hogy 

például nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik vegyes házasságokban születettek, és mégis 

magyar óvodákba íratták őket. Ugyancsak örvendetes a Szlovákiában és Romániában 

egyaránt megfigyelhető tendencia is, hogy támogatni kezdték a magyar óvodákat, ami azért is 

örömteli, mert ez már nem a szembenállást, hanem a bizalmat mutatja. Megjegyezte: a végcél 

az, hogy a Kárpát-medencei magyar óvodákba járó 48 ezer gyermek száma a demográfia és az 

elvándorlás ellenére 60 ezerre növekedjen, ami jelenleg tarthatónak tűnik. 

 

Titkosított beadványban magyarázza a román ügyészség Dabis Attila 
kitiltásának okait 
2018. augusztus 30. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Egy négyoldalas titkosított beadványban magyarázta a román ügyészség Dabis Attila 

Romániából való kitiltása okait abban a perben, amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

külügyi megbízottja a kitiltó határozat megsemmisítését kérve indított. Erről Izsák Balázs, az 

SZNT elnöke beszélt egy csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón. Az SZNT elnöke úgy 

vélte, a román állam nagy hibát követett el azzal, hogy egy olyan embert tiltott ki, aki soha 

nem sértette meg az ország törvényeit, aki nemzetközi szinten európai módon képviselte a 

székelyföldi autonómiatörekvéseket. 

  

Miniszteri elképzelés szerint román szakos tanárok tanítanák a magyar 
elemistákat 
2018. augusztus 31. – Krónika 

Aggályosnak tartják a Krónika által megkérdezett szakemberek azt a kormányrendeletet, 

amelynek értelmében a kisebbségek nyelvén zajló elemi oktatásban a román nyelv- és 

irodalomórákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, román szakos tanárok tartják majd. 

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője szerint a módosítás 

előkészítetlen, drasztikus, és fokozatosan, szakmailag komolyan kellett volna bevezetni, 

előkészíteni. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/grezsa-istvan-idoaranyosan-halad-az-ovodafejlesztesi-program-a-felvideken-3434051/
https://kronika.ro/belfold/titkositott-beadvanyban-magyarazza-a-roman-ugyeszseg-dabis-attila-kitiltasanak-okait
https://kronika.ro/belfold/titkositott-beadvanyban-magyarazza-a-roman-ugyeszseg-dabis-attila-kitiltasanak-okait
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Gyermekotthon lakóit látogatta meg Herczegh Anita 
2018. augusztus 30. – Hír TV 

A gyergyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthonból érkezett gyerekeket látogatott meg a 

köztársasági elnök felesége Fonyódligeten. Herczegh Anita évek óta szoros kapcsolatot ápol 

az erdélyi otthonban élő nehéz sorsú gyerekekkel, idei táborozásukat is támogatta. A 

gyergyószentmiklósi gyerekek vasárnap óta rengeteg programon vettek részt, de azt mondják, 

eddig a Balatonban fürdőzés tetszett mind közül a legjobban. Évek óta egy-egy hetet 

tölthetnek el nyaranta a Balatonnál a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondoskodásában álló 

gyermekotthon lakói, akik otthon keményen dolgoznak, az üdülést pedig jutalomként kapják. 

 

Cătălin Ivan EP-képviselő szerint „romántalanítás” zajlik a „már csak papíron 
román” Székelyföldön 
2018. augusztus 31. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Magyarellenes kirohanások közepette nyitotta meg sepsiszentgyörgyi irodáját Cătălin Ivan, a 

román Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben megválasztott, de az alakulatból kizárt európai 

parlamenti képviselő. A politikus az egyik közösségi portálon számolt be csütörtökön az első 

székelyföldi munkanapjáról. Ivan szerint ha bárki szóba áll a környéken élő románokkal, 

nyilvánvalóvá válik számára, hogy Hargita és Kovászna megyékben „romántalanítási” 

folyamat zajlik. „A stratégia az RMDSZ-é, magyarországi támogatással, de a bukaresti román 

pártok támogatását is élvezi. Opportunizmusból, azért, hogy az RMDSZ szavazataival 

kényelmes többségben tudhassák magukat, a román politikusok cinikusan lemondanak erről 

a két megyéről. Ebben a pillanatban Hargita és Kovászna megye már nem román terület, csak 

papíron az” – áll az európai parlamenti képviselőnek az MTI által idézett szerdai 

bejegyzésében. 

 

Módosult a bölcsődei felvételi kritériumrendszer Kolozsváron 
2018. augusztus 30. – maszol.ro, transindex.ro 

Új bölcsődei felvételi kritériumrendszer lép érvénybe Kolozsváron, a megítélhető pontszámok 

módosulnak – döntötte el szerdai ülésén a városi tanács. Oláh Emese alpolgármester 

kabinetjének tájékoztatása szerint a bölcsődékbe a 2018-2019-es tanévben felvételt nyert 

gyerekeket nem érinti a döntés, viszont az el nem foglalt helyeket és a hamarosan elkészülő 

Dónát utcai bölcsődében létesülő 80 helyet már az új kritériumok alapján ítélik oda. 

 

Indul a Nő az esély! – az RMDSZ Nőszervezetének tehetséggondozó 
képzéssorozata 
2018. augusztus 30. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gyermekotthon-lakoit-latogatta-meg-herczegh-anita-2466894
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ctlin-ivan-ep-kepviselo-szerint-bromantalanitasr-zajlik-a-szekelyfoldon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ctlin-ivan-ep-kepviselo-szerint-bromantalanitasr-zajlik-a-szekelyfoldon
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101043-modosult-a-bolcs-dei-felveteli-kriteriumrendszer-kolozsvaron
http://www.nyugatijelen.com/kronika/indul_a_no_az_esely_az_rmdsz_noszervezetenek_tehetseggondozo_kepzessorozata.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/indul_a_no_az_esely_az_rmdsz_noszervezetenek_tehetseggondozo_kepzessorozata.php


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 31. 
3 

Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Zilahon szervez Nő az esély! címmel képzéssorozatot az 

RMDSZ Nőszervezete a Magyar Ifjúsági Értekezlettel partnerségben olyan, 16–35 év közötti 

nőknek, akik aktívan szeretnék segíteni közösségük fejlődését. A képzés résztvevői vezetett 

műhelymunkákon és szakmailag elismert trénerek előadásain vehetnek részt, bővíthetik 

ismereteiket a projektmenedzsment, rendezvényszervezés, online kommunikáció, nyilvános 

beszéd és megjelenés, valamint a női érdekképviselet témaköreiben. 

 

Gazdag programot ígér a hétvégére a Vásárhelyi Forgatag 
2018. augusztus 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétvégén a Liget lesz a Vásárhelyi Forgatag központi helyszíne. Lesz Egészségforgatag, Civil- 

és Gasztrósarok, rengeteg program várja a gyerekeket, nem maradhat el a kézműves vásár, de 

az esti koncertek sem – közölték a szervezők. 

 

Begördül az opera Székelyföldre 
2018. augusztus 31. – Krónika 

Különleges előadást, kamionszínpadon játszódó vígoperát mutat be a Magyar Állami 

Operaház nyolc székelyföldi településen, a turné pénteken kezdődik. Az ingyenesen 

megtekinthető, Szerelmi bájital című produkció turnéja misszió: az operaházi művészek a 

Budapesttől távol eső településekre is el szeretnék juttatni az opera műfaját. A budapesti 

opera turnéja ma kezdődik Sepsiszentgyörgyön. 

 

Felújítják a Szent Antal-templom egy részét Bacsfán 
2018. augusztus 30. – Ma7.sk 

A bacsfai plébánia a megpályázott 41 040 euróból 15 000 euró támogatást kapott a Kulturális 

Minisztériumtól a Páduai Szent Antal-templom tornyának és homlokzatának a felújítására. A 

hiányzó összeget magyarországi forrásokból fedezik. Más projektekkel nem pályáztak 

sikerrel. Schranko László plébános elmondta, hogy „az összegből a torony egy részét 

felújítják, a támogatás hiányzó részét pedig magyarországi forrásokból fogják pótolni – az 

Emberi Erőforrások Minisztériumából és más magyarországi támogatási programokból.” 

 

Értékközvetítés és sok játék Kistárkányban 
2018. augusztus 30. – Ma7.sk 

Böde Péter, Vándor Mesemondó a minap Kistárkányba látogatott azzal a céllal, hogy 18 

kisgyereknek napközis tábort tartson. Ezúttal a harmadikosoktól a hatodikosokig fogadta a 

gyerekeket, de egyébként – kérés szerint – foglalkozásokat az óvodásoknak, a kamaszoknak 

és a felnőtteknek is tart. Mindenhová elmegy, ahová elhívják, márpedig sok helyre hívják, 

hiszen évente 25 ezer gyerekkel szokott találkozni. Eddig 248 településen megfordult már, és 

bár Budapesten él, egyre gyakrabban fordul elő vidéken, sőt az anyaország határain túl is. 

Járt már Kárpátalján, a Felvidéken és Erdélyben is. Valószínűleg hamarosan Londonba is 

eljut. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/101051-gazdag-programot-iger-a-hetvegere-a-vasarhelyi-forgatag
https://ma7.sk/kozelet/felujitjak-a-szent-antal-templom-egy-reszet-bacsfan
https://ma7.sk/tajaink/ertekkozvetites-es-sok-jatek-kistarkanyban
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Zenta: Újabb milliós beruházásból új gyártósort adtak át a dohánygyárban 
2018. augusztus 30. – Vajdaság.ma 

A Japan Tobacco International cégcsoport az egyik legnagyobb befektető Szerbiában. A cég 

zentai gyárában ma egy új gyártósort indítottak el. Az ünnepi eseményen Rasim Ljaljić, a 

szerb kormány alelnöke, kereskedelmi, idegenforgalmi és telekommunikációs miniszter, 

valamint Jasutake Tango, a JTI Tobacco International csoport elnöke indította el jelképesen 

a termelési vonalat. Az átadó alkalmával jelen volt még Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, őexcellenciája Junichi Maruyama, a Japán Császárság nagykövete, 

Czegledi Rudolf, Zenta város polgármestere. 

 

Magyar napot tartottak Nagybecskereken 
2018. augusztus 30. – Vajdaság.ma 

A nagybecskereki Sörnapok keretében második alkalommal szerveztek magyar napot, 

amelynek az a célja, hogy erősítse a két ország, Szerbia és Magyarország kapcsolatait. Jó 

alkalom volt erre a városházán megtartott tanácskozás, amelyen részt vett Pásztor István, a 

tartományi képviselőház elnöke, aki fontosnak tartja az ilyen konferenciákat. Mint 

nyilatkozatában elmondta, amint a politikai viszonyok jobbá tételét sikerült évek kitartó 

munkájával elérni, ugyanígy a gazdasági kapcsolatok elmélyítésének is ez lehet a receptje. 

 

Lemondott a szabadkai gyermekszínházi fesztivál tanácsának több tagja 
2018. augusztus 30. – Vajdaság.ma 

Kérdésessé vált az idei szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál megtartása, miután 

a fesztiváltanács több tagja is benyújtotta lemondását. Így lemondott Slobodan Marković, 

akinek ötlete nyomán jött létre 25 évvel ezelőtt ez a fesztivál, Ljubivoje Ršumović az ország 

egyik legismertebb gyermekirodalmi alkotója, a tanács igazgatója és a tagok fele. 

 

Tanévnyitó Bácskossuthfalván 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

Az idei tanévet 37 elsős kisdiákkal kezdi a bácskossuthfalvi id. Kovács Gyula Általános iskola. 

A gyerekek fogadása pénteken 9 óra 30 perckor kezdődik. A rendezvény egyben a délvidéki 

iskolák központi tanévnyitó ünnepsége is lesz, nyilatkozta dr. Crnkovity Gábor iskolaigazgató. 

Vendégül látják többek között Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és 

Pirityiné Szabó Juditot, a Miniszterelnökség kapcsolattartási főosztályvezetőjét, továbbá az 

MNT, a tartományi és más szervek képviselőit. 

 

Moholon újra két magyar első osztály nyílik 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

Az új tanévtől a moholi iskolában 25 tagozaton összesen 379 diák kezdi meg vagy folytatja 

tanulmányait magyar és szerb nyelven. Köztük 48 elsős kisdiák, akiknek az ünnepélyes 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22704/Zenta-Ujabb-millios-beruhazasbol-uj-gyartosort-adtak-at-a-dohanygyarban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22702/Magyar-napot-tartottak-Nagybecskereken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22701/Lemondott-a-szabadkai-gyermekszinhazi-fesztival-tanacsanak-tobb-tagja.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_topolya/188944/Tan%C3%A9vnyit%C3%B3-B%C3%A1cskossuthfalv%C3%A1n.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_ada/188933/Moholon-%C3%BAjra-k%C3%A9t-magyar-els%C5%91-oszt%C3%A1ly-ny%C3%ADlik.htm
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fogadását pénteken 18 órakor tartják meg az iskola sportcsarnokában. A diákok szeptember 

3-án két váltásban kezdik meg a tanévet. Az elsősök és a harmadikosok a délutáni, a többiek 

pedig a délelőtti váltásban járnak. 

 

Emlékművet kapnak Újvidéken a ’44/45-ös áldozatok 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

A városi képviselő-testület tegnapi ülésén harmincnál is több napirendi pont szerepelt, a 

tanácsnokok többek között elfogadták a testület keretében működő művelődésügyi bizottság 

arra vonatkozó határozati javaslatát, hogy a székvárosban a közeljövőben állítsanak fel egy 

olyan emlékművet, amely az 1944-ben és 1945-ben kivégzett ártatlan újvidéki polgárokra 

emlékeztet majd. 

 

Új játszótér 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

A Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény kishegyesi központi óvodája a héten kapott teljesen 

új játszóteret. A beruházásra a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével került sor. A 

létesítmény korábbi játszótere már nagyon rossz állapotban volt, számolt be lapunknak Janó 

Mária, a létesítmény óvónője. 

 

Az IT-szakemberek itthon tartása érdekében 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

A Műszaki Tudományok Kara az egyik legnépszerűbb és a legtöbb hallgatót vonzó kar az 

Újvidéki Egyetem berkein belül; az intézményben októberben több, mint kétezer-négyszáz 

első éves hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait. Az információtechnológiai szektor 

fejlődésével párhuzamosan a jövőben a kar jelentősége is minden bizonnyal tovább 

növekszik. Éppen ezért nagy jelentőséggel bír az, hogy csütörtökön a Műszaki Tudományok 

Kara és Szabadka Város együttműködési szerződést írt alá. 

 

Megtörtént a táblacsere 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 

Az elmúlt napokban nagy port kavart a Szabadka és Palics határán kihelyezett településjelző 

táblák esete. Mint ismeretes, az újonnan kihelyezett táblákon a települések neve csak szerbül, 

cirill és latin betűs írásmóddal volt feltüntetve. Az eset nemcsak a magyar médiában talált 

visszhangra, hanem a szerb hírportálok is foglalkoztak vele, és a cikkek alatt számos 

komment, hozzászólás jelezte, hogy a magyar közösség számára igenis nagy jelentőséggel bír, 

hogy nyelvi jogait mennyiben tartják tiszteletben, hogy a többségi nemzet képviselőinek nagy 

részéről is értetlenség övezte az esetet, ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a toleranciát 

illetően bizony sok tanulnivalónk van még. 

 

Ünnepre készülve 
2018. augusztus 30. – Magyar Szó 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_ujvidek/188929/Eml%C3%A9km%C5%B1vet-kapnak-%C3%9Ajvid%C3%A9ken-a-%E2%80%994445-%C3%B6s-%C3%A1ldozatok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_kishegyes/188942/%C3%9Aj-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A9r.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_szabadka/188962/Az-IT-szakemberek-itthon-tart%C3%A1sa-%C3%A9rdek%C3%A9ben.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_szabadka/188956/Megt%C3%B6rt%C3%A9nt-a-t%C3%A1blacsere.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3770/vajdasag_topolya/188940/%C3%9Cnnepre-k%C3%A9sz%C3%BClve.htm
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Topolya város napja, szeptember 15-e ugyan még távolinak tűnik, azonban az ünnepi 

készülődés már elkezdődött. Mint azt a polgárok megszokhatták, a városnapi rendezvények 

idén sem egy napra tömörülnek össze, hanem tíz napon át tartanak. Szeptember 7-e és 16-a 

között zajlanak azok a rendezvények, amelyek a 15-i központi rendezvény köré 

csoportosulnak. Kulturális programok, gyermekszínház, sportrendezvények, kiállítások 

tarkítják majd a szóban forgó tíz napot, nem is beszélve a szeptember 15-i programról, amely 

az egész napot betölti majd. 

 

Nincs akadálya a tanévkezdésnek 
2018. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Kárpátalján idén 666 tanintézményben szólal meg a tanévnyitást jelző első csengő. 118 

intézményben a nemzeti kisebbségek nyelvén zajlik a tanítás. 164 ezer gyerek foglalja el 

helyét az iskolapadokban, ami 3 ezerrel több, mint tavaly volt. Nincs akadálya annak, hogy 

szeptember 1-jén beinduljon a tanév – hangzott el kedden azon a sajtótájékoztatón, melyet 

Hanna Szopkova, a megyei oktatási és tudományos főosztály igazgatója tartott a most 

kezdődő tanévvel és az elmúlt időszakkal kapcsolatosan. 

 

Iskolakezdési csomagokat adott át a Magyar Református Szeretetszolgálat 
Beregszászban 
2018. augusztus 30. – karpatalja.ma 

Tanévkezdési kampánya során közel hétmillió forint értékű iskolakezdési adományt gyűjtött a 

Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A segélyekből határon túli és anyaországi 

nélkülöző diákok iskolakezdését támogatják. Beregszászban közel nyolcvan iskolatáskát, 

tanszercsomagot adtak át a szeretetszolgálat munkatársai a Kárpátaljai Református 

Egyháznak (KRE) augusztus 30-án. A Református Püspöki Hivatalban tartott átadón 15 

gyerek személyreszóló ajándékcsomagot vehetett át. 

 

Kárpátalján vendégszerepel a Bánk bán 
2018. augusztus 30. – Kárpátalja 

Különleges változatban, de hagyományos tenor főhőssel szólal meg a Bánk bán a beregszászi 

amfiteátrumban a Magyar Állami Operaház produkciójában szombaton. Az Operaház 

2017/18-as évadának egyik legnagyobb vállalkozása, a Kárpát-Haza OperaTúra csaknem 20 

határon túli magyarlakta településre vitte el az intézmény népszerű produkcióit, azonban 

Kárpátalján csak Ungvárra jutott el, így hiánypótlásként a budapesti dalszínház szeptember 

első napján koncertszerű formában mutatja be Beregszászban Erkel leghíresebb operáját, a 

Bánk bánt – közölte az intézmény az MTI-vel. 

 

Novemberig az utolsó tankönyvek is eljutnak az iskolákba 
2018. augusztus 30. – Kárpátalja 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/nincs-akadalya-a-tanevkezdesnek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/iskolakezdesi-csomagokat-adott-at-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/iskolakezdesi-csomagokat-adott-at-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-beregszaszban/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/30/karpataljan-vendegszerepel-bank-ban
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/30/novemberig-az-utolso-tankonyvek-eljutnak-az-iskolakba
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A kárpátaljai 1. és 5. osztályos tanulók szeptember közepéig, a 10. osztályosok novemberig 

valamennyi tankönyvüket megkapják – derült ki azon az augusztus 28-i ungvári 

sajtótájékoztatón, amelyen Hanna Szopkova, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció 

Oktatási és Tudományos Főosztályának vezetője számolt be arról, hol tart a megyei 

oktatásügy az Új ukrán iskola koncepció bevezetésével. 

 

Kárpátaljai tudósítók sikere 
2018. augusztus 30. – Kárpáti Igaz Szó 

A Váralja kávézó – az élő történelem Ungváron című film alkotói, Kovács Géza és Vass 

Tamás, a közmédia kárpátaljai tudósítói nyerték el a fődíjat és a hozzá tartozó 800 ezer 

forintos pénzjutalmat a IV. Kulturális Filmek Fesztiválján, amelyet Szatmárcsekén rendeztek 

– tájékoztatták az MTI-t a szervezők. 

 

Várdaróci néptáncfesztivál: nem csak a település, a régió is büszke lehet rá 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület 11. alkalommal tartott néptáncfesztivált múlt szombaton. 

Öt ország tizenhét tánccsoportja mutatkozott be a település legjelentősebb rendezvényén, 

amelyen a táncszemlén kívül más programok is helyet kaptak; gasztronómiai része a régiók 

ízeit kívánta felvonultatni, volt játszósátor minden korosztálynak, a fesztivál zárásaként pedig 

utcabál, hogy azok is kitáncolhassák magukat, akik nem fellépni jöttek Várdarócra. 

 

Kisebbségi szervezetek országos szemléje: a magyar tánc és gasztronómia sem 
hiányzott 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

A Sziszek-Moslavina megyei Lipovljaniban rendezik meg az ország legnagyobb kisebbségi 

szemléjét, amelyen a HMDK keretein belül működő egyesületek is részt vesznek. Idén a 

dályhegyi magyar kultúregyesület, a pakráci és daruvári magyarok közössége képviselte 

magyarságunkat a sorrendben 9. találkozón. 

 

Magyar Arany Érdemkeresztet kapott Ágoston Gergely 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

Augusztus 20-a alkalmából kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany 

Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetésben részesült Ágoston Gergely, a HMDK 

Tengermelléki-fennsíki megyei alapszervezetének alelnöke, idegenvezető, aki egyik 

legfontosabb feladatának tartja, hogy a magyarokkal és horvátokkal is megismertesse a közös 

múltat, valamint hogy a horvát-magyar kapcsolatokat erősítse. 

 

Ha szeptember, akkor Magyar Hét! 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 
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http://kiszo.net/2018/08/30/karpataljai-tudositok-sikere/
http://www.kepesujsag.com/vardaroci-neptancfesztival-nem-csak-a-telepules-a-regio-is-buszke-lehet-ra/
http://www.kepesujsag.com/kisebbsegi-szervezetek-orszagos-szemleje-a-magyar-tanc-es-gasztronomia-sem-hianyzott/
http://www.kepesujsag.com/kisebbsegi-szervezetek-orszagos-szemleje-a-magyar-tanc-es-gasztronomia-sem-hianyzott/
http://www.kepesujsag.com/magyar-arany-erdemkeresztet-kapott-agoston-gergely/
http://www.kepesujsag.com/ha-szeptember-akkor-magyar-het/
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Az eszéki Magyar Főkonzulátus legjelentősebb rendezvénysorozata az Eszéki Magyar Hét, 

melyre idén szeptember 8-a és 15-e között kerül sor. Az idei, sorrendben ötödik Magyar 

Hétről De Blasio Antonio főkonzul úrral beszélgettünk. 

 

Délvidékiek felvidéki kapcsolata 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

A hétvégén a felvidéki Füleksávolyon vendégeskedtek a kopácsi Arany János Kultúregyesület 

tagjai. Háromnapos ott-tartózkodásuk alatt a helység és a környék nevezetességeivel 

ismerkedtek, ugyanakkor a két település kapcsolatának az elmélyítésén is dolgoztak. 

 

Felvidéki tanulmányi kiránduláson a gazdakörösök 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

Augusztus 16-án a Nyitrai Mezőgazdasági Kiállításra látogatott a HMDK Gazdakör 

küldöttsége. A program keretében szakmai beszélgetésekre is sor került, a résztvevők 

bemutatták egymásnak régiójukat. 

 

Kiskőszegiek az érsekhalmi testvértelepülési találkozón 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

Kiskőszeg vezetősége, illetve a helyi HMDK-egyesület tagjai múlt hétvégén az érsekhalmi 

(Magyarország) testvérelepülési találkozóra látogattak el. A program keretében tartott 

konferencián Sipos Sándor, a kiskőszegi HMDK-alapszervezet alelnöke az EU-csatlakozás 

előnyeivel és hátrányaival kapcsolatban osztotta meg tapasztalatait. 

 

Az újgráciak nyáron is aktívak 
2018. augusztus 30. – Képes Újság 

A Verőce-Dráva menti HMDK-egyesület tánccsoportjának több fellépése is volt az elmúlt 

hónapokban, kirándulást szerveztek Magyarországra, és Szent István királyunk ünnepéről 

sem feledkeztek meg. 

 

Hazai tájakon a Club Pannonia 
2018. augusztus 30. – volksgruppen.orf.at 

Budapestre és Székesfehérvárra kalauzolta osztrák tagjait a bécsi Club Pannonia. A csoport az 

augusztus 20-ai ünnepségekre érkezett az egykori koronázóvárosba, de Budapesten bejárták 

a világörökség részének számító Nagyvásárcsarnokot is. 
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http://www.kepesujsag.com/delvidekiek-felvideki-kapcsolata/
http://www.kepesujsag.com/felvideki-tanulmanyi-kirandulason-a-gazdakorosok/
http://www.kepesujsag.com/kiskoszegiek-az-ersekhalmi-testvertelepulesi-talalkozon/
http://www.kepesujsag.com/az-ujgraciak-nyaron-is-aktivak/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2933155/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 30. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kormánynak is van óvodaprogramja, a felvidéki Alváron mégis 

magyar kormánytámogatásból újul meg az óvoda 

Alvár, Nyárasd, Csallóközkürt – három magyartöbbségű település a Csallóközben, ahol 

magyar kormánytámogatással újították fel, illetve bővítették az óvodákat. Az átadásokon 

jelent volt Grezsa István miniszteri biztos és Menyhárt József, az MKP elnöke. 

 

Tanszercsomagokat kaptak a kárpátaljai rászoruló gyerekek a MRSZ-től 

Mi csak a postás szerepét vállaltuk – mondta Juhász Márton, a Magyar Református 

Szeretetszolgálat ügyvezető elnöke ma, amikor 80 darab új iskolatáskát és 150 

tanszercsomagot adott át hátrányos helyzetű, rászoruló kárpátaljai magyar családoknak 

Beregszászon. 

 

Magyar nap Nagybecskereken 

A Nagybecskereki Sörnapoknak több mint három évtizedes hagyománya van, ennek 

keretében rendezték meg a magyar napot. A konferencián a szerb-magyar gazdasági 

kapcsolatokon túl szó volt politikai és turisztikai együttműködésekről is. Halaszt a FUEN – 

nem siet beadni a már hitelesített Minority SafePack aláírásokat 

 

Kerekasztal-beszélgetés a Vásárhelyi Forgatagon a Minority SafePackről 

A 6. Vásárhelyi Forgatag keretében kerekasztal-beszélgetést tartottak a Minorit SafePack 

polgári kezdeményezésről. Vincze Loránt FUEN-elnök elmondta: az összegyűlt hitelesített 

támogatói aláírásokat egyelőre nem sietnek benyújtani az Európai Bizottsághoz. 

 

Bölöni László fontolgatja a marosvásárhelyi polgármesterséget 

Hétfőn olyan beszélgetést hallhattak a Vásárhelyi Forgatagon az érdeklődők, amely aztán 

megmozgatta az erdélyi politikai életet és a sajtót is. A meghívott Bölöni László, legendás 

labdarúgó és edző azt találta mondani, hogy foglalkoztatta és foglalkoztatja a marásvásárhelyi 

polgármesterség gondolata.   

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-08-30_18-30-00&enddate=2018-08-30_19-10-00&ch=mr1
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Egyhetes művésztábor Kassán 

A Kassai Rovás Akadémia által szervezett nyári szimpóziumok záróeseménye a hétfőn 

kezdődött egyhetes művésztábor, amelynek a kassai Magyar Jelenlét Ház ad otthont. 

 


