
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 24. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 600 millió forint értékben támogat a kormány határon túli magyar 
családbarát vállalkozásokat 
2018. augusztus 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Lokál.hu,  Erdély Ma, maszol.ro, 

Körkép, fidesz.hu, Propeller, kormany.hu, Napi.hu, orientpress.hu, 888.hu, Pestisrácok 

A külhoni magyar családok éve programsorozat keretében 600 millió forint értékben támogat 

a kormány határon túli magyar családbarát vállalkozásokat – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. 

Potápi Árpád János kiemelte: a pályázatot a nemzetpolitikai államtitkárság tavasszal 500 

millió forint értékben hirdette meg, de mivel 760 pályázat érkezett több mint négymilliárd 

forint összigénnyel, 600 millió forintra emelték a támogatási összeget. 

Az államtitkár hangsúlyozta: a pályázat célja olyan külhoni magyar vállalkozások anyagi 

támogatása, amelyek az általános vállalkozásfejlesztésen túl családbarát munkahelyek 

alakítanak ki, fejlesztenek, családokat segítő szolgáltatások nyújtanak, vagy külhoni diákok, 

fiatal pályakezdők szakmai gyakorlatát támogatják. 

 

Szili Katalin: jobban való nekem az autonómiapolitika, mint a pártpolitikai 
acsarkodás 
2018. augusztus 23. – MTI, Híradó,  Mandiner.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Krónika 

Az Orbán-kormány sokkal baloldalibb volt, mint bármelyik magát baloldalinak valló párt, 

amikor a svájci frankban eladósodottak problémáját megoldotta – jelentette ki Szili Katalin. 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott egy csütörtöki kolozsvári pódiumbeszélgetésen 

kijelentette, hogy megtiszteltetés számára az autonómiaprogramok összehangolásának 

feladata, és úgy érzi: sokkal jobban való ez neki, mint a pártpolitikai acsarkodás. A 

politikussal Magyarország kolozsvári főkonzulátusa szervezett beszélgetést a Kolozsvári 

Magyar Napok keretében a politikai pályaívét tükröző Mindig a haza című tavasszal 

megjelent könyv kapcsán. Az Országgyűlés egykori elnökével Mile Lajos főkonzul és Galló 

Béla, a könyv szerzője beszélgetett. Szili Katalin elmondta, optimistább a kárpát-medencei 

autonómiatörekvések ügyében, mint sokan mások. Úgy vélte, a minority safepack európai 

polgári kezdeményezés és más európai folyamatok is tágítják a kisebbségpolitika kereteit, és 

ez segíti a kárpát-medencei magyar közösségeket abban, hogy autonóm státust szerezzenek. 

Azt is fontosnak nevezte, hogy Magyarországon politikai konszenzus van a nemzeti 

kérdésekről, amelyből csak egyetlen párt vonja ki magát.  
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https://www.erdely.ma/potapi-600-millio-forint-ertekben-tamogat-a-kormany-hataron-tuli-magyar-csaladbarat-vallalkozasokat/
https://www.erdely.ma/potapi-600-millio-forint-ertekben-tamogat-a-kormany-hataron-tuli-magyar-csaladbarat-vallalkozasokat/
http://mandiner.hu/cikk/20180823_szili_katalin_jobban_valo_nekem_az_autonomiapolitika_mint_a_partpolitikai_acsarkodas
http://mandiner.hu/cikk/20180823_szili_katalin_jobban_valo_nekem_az_autonomiapolitika_mint_a_partpolitikai_acsarkodas
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Sorban állnak a szülők a marosvásárhelyi katolikus líceumban, hogy beírassák 
gyerekeiket 
2018. augusztus 23. – maszol.ro, transindex.ro 

Elkezdődött a beiratkozás a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumba. „A 

legfontosabb az, hogy mindenki mielőbb iktassa az átiratkozáshoz szükséges 

szándéknyilatkozatot. Így sem a tanfelügyelőség, sem a hatóságok nem hivatkozhatnak arra, 

hogy azért nem neveznek ki tanári kart vagy igazgatót, mert nincsenek diákok a 

marosvásárhelyi római katolikus iskolában” – hívta fel a figyelmet Novák Csaba Zoltán 

szenátor és Tamási Zsolt a csütörtöki sajtótájékoztatón. „Az iskolára igény van 

Marosvásárhelyen és Maros megyében, ezt mi sem jelzi jobban, mint az, hogy jelen 

pillanatban is több tucat szülő áll sorban a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, hogy átírassa 

gyermekét. Az RMDSZ mindent megtett azért, hogy ennek a közösségi igénynek eleget tudjon 

tenni” – mondta Novák Csaba Zoltán, szenátor. 

 
Dan Tanasă román zászlót követel a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára 
2018. augusztus 23. – székelyhon.ro 

A belügyminisztériumhoz fordult a Dan Tanasă vezette ADEC annak érdekében, hogy tűzzék 

ki a román zászlót a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára, ésgondoskodjanak róla, hogy az 

folyamatosan ott lobogjon. A nyílt levélben a védelmi minisztériumot és a miniszterelnököt is 

megszólítják, követelve: tegyenek meg mindent, hogy a zászló kitűzésével tiszteleghessenek a 

román katonák áldozata előtt, akik „1944 szeptember 8-án felszabadították a várost a magyar 

hódoltság alól”. 

 

Átszövi a magyarellenesség a román helytörténeti könyveket 
2018. augusztus 23. – székelyhon.ro 

Magyarellenes hangvételű, csúsztatásoktól hemzsegő helytörténeti könyveket, kiadványokat 

jelentet meg a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma keretében működő 

Kovászna-Hargita Európai Tanulmányi Központ és annak vezetője, Ioan Lăcătușu. 

 

Késik a Székely Nemzeti Múzeum felújítása, változtatnak a közbeszerzési 
kiíráson 
2018. augusztus 23. – székelyhon.ro 

A tervezettnél később kezdődik el a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum felújítása. A 

pénz pedig már megvan, a finanszírozási szerződést még tavaly aláírták. Henning László, a 

közgyűjteményt fenntartó és a felújításra pályázó Kovászna Megye Tanácsának alelnöke 

elmondta, háromszor hirdették meg a közbeszerzést a tervezésre, ám egy ízben sem akadt 

jelentkező. 

 
Letiltotta a Facebook a Bekéék meglátogatását rögzítő bejegyzést 
2018. augusztus 23. – Krónika 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52617&Sorban_allnak_a_szulok_a_marosvasarhelyi_katolikus_liceumban_hogy_beirassak_gyerekeiket
http://itthon.transindex.ro/?hir=52617&Sorban_allnak_a_szulok_a_marosvasarhelyi_katolikus_liceumban_hogy_beirassak_gyerekeiket
https://szekelyhon.ro/aktualis/dan-tanas-roman-zaszlot-kovetel-a-sepsiszentgyorgyi-varoshaza-tornyara
https://szekelyhon.ro/aktualis/dan-tanas-roman-zaszlot-kovetel-a-sepsiszentgyorgyi-varoshaza-tornyara
https://szekelyhon.ro/aktualis/atszovi-a-magyarellenesseg-a-roman-helytorteneti-konyveket
https://szekelyhon.ro/aktualis/kesik-a-szekely-nemzeti-muzeum-felujitasa-valtoztatnak-a-kozbeszerzesi-kiirason
https://szekelyhon.ro/aktualis/kesik-a-szekely-nemzeti-muzeum-felujitasa-valtoztatnak-a-kozbeszerzesi-kiirason
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/letiltotta-a-facebook-a-bekeek-meglatogatasat-rogzito-bejegyzest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/letiltotta-a-facebook-a-bekeek-meglatogatasat-rogzito-bejegyzest
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Kevesebb mint egy nap alatt eltűnt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető 

elnökének, Sándor Krisztinának Facebook-bejegyzése, amelyben arról adtak hírt, hogy 

szerdán Tőkés László, Sándor Krisztina és Beke Csilla meglátogatta a csíkszeredai börtönben 

terrorvád miatt fogvatartott Beke István és Szőcs Zoltánt. „Valakik nagyon retteghetnek a 

mondvacsinált székely terrorper áldozataitól és támogatóitól” – írta a történtekre reagálva az 

EMNT, és a „Nem hagyjuk! Szabadságot a politikai foglyoknak!” feliratú fotóval megosztott 

posztban jelezte, hogy a látogatásról szóló közlemény linkjét nem lehet többé megosztani. 

 

Egyelőre csak részmegoldások léteznek a kolozsvári bölcsődei helyek hiányára  
2018. augusztus 23. – transindex.ro 

Közvitára bocsátotta Kolozsvár önkormányzata azt a munkadokumentumot, amelyet az 

önkormányzati bölcsődék adminisztrálásáért felelős központból és a városi tanács oktatásért 

felelős szakbizottságából képzett munkacsoport állított össze annak érdekében, hogy eleget 

tegyen azon szülők igényeinek, akiknek a gyerekei csak többszörös jelentkezés után, vagy még 

azután sem jutottak be önkormányzati bölcsődébe. Az Oláh Emese alpolgármester és Duma 

Mihaela igazgató által vezetett munkacsoport még júniusban alakult meg, amikor több száz 

szülő petíciót fogalmazott meg a városvezetés számára, hogy kezdjen valamit azzal a 

helyzettel, hogy kevés a városban a bölcsőde, ami arra kényszeríti a kolozsvári, de még a 

szomszédos település szülőit, hogy egymással versenyezve próbálják elnyerni a meglévő 

helyeket.  

 

Kiveszi az önkormányzatok „kezéből” a bölcsődék finanszírozását a kormány 
2018. augusztus 23. – maszol.ro 

A 2019-2020-as tanévtől az óvoda előtti oktatási intézmények finanszírozását nem a helyi 

önkormányzatok büdzséjéből, hanem állami költségvetésből biztosítják – az erről szóló 

rendeletet csütörtöki ülésén fogadta el a kormány. A három év alatti gyermekeket befogadó 

bölcsődék és óvodák finanszírozása eddig a helyi önkormányzatokra hárult. A rendelet 

értelmében ezt ezután állami költségvetésből biztosítanák, fejpénz alapú finanszírozással, az 

oktatási minisztérium által kidolgozott módszertan szerint. 

 
Községháza felirat került elő a csíkszentimrei iskola felújítása közben 
2018. augusztus 23. – székelyhon.ro 

Községháza feliratra bukkantak a csíkszentimrei iskola épületének külső felújítása során, 

amit olvasható formában hagytak tanintézet homlokzatán. A csíkszéki iskolák többségében 

vége fele járnak a tanévkezdésre való előkészületekkel. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27400&Egyelore_csak_reszmegoldasok_leteznek_a_kolozsvari_bolcsodei_helyek_hianyara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100797-kiveszi-az-onkormanyzatok-kezeb-l-a-bolcs-dek-finanszirozasat-a-kormany
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozseghaza-felirat-kerult-elo-a-csikszentimrei-iskola-felujitasa-kozben
https://szekelyhon.ro/aktualis/kozseghaza-felirat-kerult-elo-a-csikszentimrei-iskola-felujitasa-kozben
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A Facebook már a felvidéki magyar hírportálok tevékenységét is korlátozza? 
2018. augusztus 23. – Ma7.sk 

Zaťko Ervin, a felvidéki ATEMPO.sk zenei hírportál üzemeltetője és adminisztrátora 

facebookos bejegyzésében a következőket írja: „A Facebook letiltotta az ATEMPO.sk 

közösségi oldalának működtetését (valaki, valami miatt).” 

 

Valós értékek kerülnek színpadra Kolozsnémán 
2018. augusztus 23. – Ma7.sk 

Százötven hagyományőrző csoporttag és szólista biztosítja majd a kolozsnémai óvoda 

udvarán augusztus 25-én két órától helyet foglaló közönség tartalmas szórakoztatását, 

ahol 56. alkalommal tartják meg a Járási Dal- és Táncünnepélyt, mely a Csemadok 

Komáromi Területi Választmánya és Kolozsnémai Alapszervezete, valamint Kolozsnéma 

Önkormányzata szervezésében, a Bethlen Gábor Alap és a Kultminor támogatásával  valósul 

meg. „A felvidéki magyarság megmaradásának záloga a hagyományőrző rendezvények 

továbbéltetése. Sajnos, az utóbbi években sokasodó, ám gyakran megkérdőjelezhető 

színvonalú hakniműsorokat felvonultató falunapokkal anyagi vonatkozásban nagyon nehéz 

vetélkednünk…” 

 
Erzsébet híd fesztivál Komáromban 
2018. augusztus 23. – MTI, Felvidék Ma 

A magyar kultúra népszerűsítése és a határon átnyúló kapcsolatok erősítése érdekében ismét 

közös fesztivál rendeznek hétvégén, augusztus 24-25-én (péntek-szombat) Komárom és 

Révkomárom nagyközönségének. Az Erzsébet híd északi hídfőjénél a két városrész 23 

kulturális egyesülete, csoportja és előadója lép fel. A műsorra a műfaji sokszínűség jellemző: 

rockzene, pop, énekelt vers, nóta, katonadal, sanzon, orientális tánc, blues, népdal, operett és 

világzene is helyet kapott benne. A szlovák anyanyelvűeket a Čakanka népdalkör képviseli. Az 

Észak- és Dél-Komárom magyarságának kulturális seregszemléjét jelentő fesztivált az 

Endresz Csoport Egyesület (Magyarország) és a révkomáromi Egy Jobb Komáromért Polgári 

Társulás szervezi (Szlovákia). A rendezvényre a belépés ingyenes. 

 
Huszonöt felvidéki vállalkozás a nyertes pályázók között 
2018. augusztus 24. – Felvidék Ma 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2018 a külhoni magyar családok éve keretében a 

„Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar 

családbarát vállalkozások támogatására” kiírt pályázat eredményeit augusztus 23-án tette 

nyilvánossá. Potápi Árpád János államtitkár sajtótájékoztatóján emlékeztette az írott és az 

elektronikus média szép számmal megjelent képviselőit arra, hogy a pályázatot célja olyan 

külhoni magyar vállalkozások anyagi támogatása, amelyek az általános 

vállalkozásfejlesztésen túl egy-egy plusz vállalást is teljesítenek. Ilyen a családbarát 

munkahely kialakítása, fejlesztése, vagy családokat segítő szolgáltatások nyújtása, illetve 

külhoni diákok, fiatal pályakezdők szakmai gyakorlatának támogatása. 
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https://ma7.sk/kozelet/a-facebook-mar-a-felvideki-magyar-hirportalok-tevekenyseget-is-korlatozza
https://ma7.sk/tajaink/valos-ertekek-kerulnek-szinpadra-kolozsneman
https://ma7.sk/tajaink/valos-ertekek-kerulnek-szinpadra-kolozsneman
https://felvidek.ma/2018/08/erzsebet-hid-fesztival-komaromban-2/
https://felvidek.ma/2018/08/huszonot-felvideki-vallalkozas-a-nyertes-palyazok-kozott/
https://felvidek.ma/2018/08/huszonot-felvideki-vallalkozas-a-nyertes-palyazok-kozott/
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Nagybecskerek: Megállapodás az egyik legnagyobb beruházásról Szerbiában 
2018. augusztus 23. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Gumiabroncsgyártó üzem kiépítéséről szóló megállapodást írtak alá ma Nagybecskereken, az 

eseményen jelen volt Aleksandar Vučić szerb államfő is. A dokumentumot Feng Wang, a kínai 

Shandong Linglong cég igazgatója és Goran Knežević gazdasági miniszter látta el kézjegyével. 

A megelőző tárgyalásokat személyesen Aleksandar Vučić államfő koordinálta, és a 

megállapodást követő beszédében arról is szólt, ha 25 nap múlva Kína elnökének jelenlétében 

aláírják a szerződést, akkor Bánát egy új lehetőséget kap, biztos jövő elé néz. 

 

Elkezdődött a listaállítás 
2018. augusztus 24. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Egyetlen nap alatt sikerült a VMSZ által támogatott Magyar Összefogás listájához 

megszerezni a listaállításhoz szükséges aláírásokat. Tegnap Vajdaság 29 településén 

gyűjtötték a november 4-i nemzeti tanácsi választásokon induló Magyar Összefogás listájához 

az aláírásokat. Ma 14 órakor adják át a Magyar Összefogás listáját a Köztársasági Választási 

Bizottságnak. 

 

Tíz nap angolul 
2018. augusztus 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Néhány nap, és ismét kezdetét veszi egy újabb tanév, ám vannak iskolák, ahol az utolsó 

napokat is kihasználva tábort szerveznek a gyerekeknek. Ide tartozik a Beregszászi 4. Számú 

Kossuth Lajos Középiskola, ahol augusztus 13-23. között a Global Office Civil Szervezet 

szervezésében az USA ukrajnai nagykövetének támogatásával GoCamp elnevezésű angol 

táborban száz gyerek tanulhatta játékosan az angol nyelvet. Velük négy önkéntes és három 

mentor foglalkozott. 

 

Megújult a balazséri játszótér 
2018. augusztus 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Beregszászi Járási Szervezetének támogatásával 

megújult a balazséri játszótér. Varga Attila, az UMDSZ Makkosjánosi Alapszervezetének 

alelnöke elmondta, a játszótér civil kezdeményezésre id. Szabó Gyula elképzelése alapján 

négy évvel ezelőtt épült. Most már azonban ráfért a felújítás, amit az UMDSZ vállalt fel. 

Érdekessége a dolognak, hogy a munkálatokban azok a gyerekek is segítettek, akik nap mint 

nap ott játszanak. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22690/Nagybecskerek-Megallapodas-az-egyik-legnagyobb-beruhazasrol-Szerbiaban.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3765/kozelet_politika/188603/Elkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-lista%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.htm
http://kiszo.net/2018/08/23/tiz-nap-angolul/
http://kiszo.net/2018/08/23/megujult-a-balazseri-jatszoter/
https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174558069
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Pahor államelnök Hosszúfaluban 
2018. augusztus 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján a Lendva melletti Hosszúfaluba 

látogatott ma Borut Pahor szlovén államelnök. Délelőtt háromnegyed tizenegykor koszorút 

helyezett el a holokauszt áldozatául esett lendvai zsidók emlékműve előtt a hosszúfalusi 

izraelita temetőben, majd a roma település több célt szolgáló létesítménye megnyitójának 

ünnepi szónoka volt. 

 

Külhoni Magyarságért Díjat kapott Lőcsei József, a HMDK Isztria megyei 
szervezetének elnöke 
2018. augusztus 23. – kepesujsag.com 

Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe 

mindenki bekapcsolódik a maga helyén – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

hétfőn, a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán az Országházban. Lőcsei József, a HMDK 

Isztria megyei szervezetének elnöke is megkapta a rangos elismerést. 

 
Németh Zsolt: „Ma is a Szent István-i örökséget építjük tovább” 

2018. augusztus 23. – kepesujsag.com 

Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény 

magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Ez a nap piros 

betűs ünnep minden magyar szívében. Őseink emléke előtt tisztelegve ünnepeljük meg mi is 

évről évre. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) Szent István-napi 

központi ünnepségének helyszíne idén Csúza volt, amelyen részt vett Németh Zsolt, a magyar 

és Miro Kovač, a horvát parlament külügyi bizottságának elnöke is. 

 

„Fontos a horvátországi magyarság véleménye” 
2018. augusztus 23. – kepesujsag.com 

A HMDK augusztus 20-ai ünnepségén részt vett Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke és Miro Kovač, a horvát szábor külügyi bizottságának az elnöke 

is. A rendezvény előtt tárgyalásokat folytattak a HMDK vezetésével, valamint lapunk számára 

is nyilatkoztak. A két ország kapcsolatáról, a horvátországi magyarsághoz való 

viszonyulásukról kérdeztük őket. 

 

Református hittantábor a vallási és nemzeti identitástudat fejlesztéséért 
2018. augusztus 23. – kepesujsag.com 

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) egyhetes táborozást 

szervezett baranyai és szlavóniai gyerekek számára a Šibenikhez közeli Brodaricán. Az 

esemény céljai közé tartozik a fiatalok nemzeti és vallási identitástudatának erősítése – 

mondta el lapunknak Szenn Péter, a HRKKE püspöke. 
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https://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174558069
http://www.kepesujsag.com/kulhoni-magyarsagert-dijat-kapott-locsei-jozsef-a-hmdk-isztria-megyei-szervezetenek-elnoke/
http://www.kepesujsag.com/kulhoni-magyarsagert-dijat-kapott-locsei-jozsef-a-hmdk-isztria-megyei-szervezetenek-elnoke/
http://www.kepesujsag.com/nemeth-zsolt-ma-is-a-szent-istvan-i-orokseget-epitjuk-tovabb/
http://www.kepesujsag.com/fontos-a-horvatorszagi-magyarsag-velemenye/
http://www.kepesujsag.com/reformatus-hittantabor-a-vallasi-es-nemzeti-identitastudat-fejleszteseert/
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Elektronikus sajtó 
Kitekintő – Különkiadás 

2018. augusztus 20.  

 

Hiánypótló közösségi tér nyílt meg Kolozsváron idén nyáron, amikor felavatták a 

Vallásszabadság Házát. Az új intézményt a korábban püspöki rezidenciaként szolgáló 

felújított középkori műemlék-épületben alakította ki a magyar unitárius egyház.  A Ház 

sokkal több mint hajdani nemesi családi és püspöki rezidenciánál. Műemléki gyűjtemény, 

ahol jelen van az elmúlt ötszáz év számos ritka építészeti öröksége.  

 
 

Határok nélkül 

2018. augusztus 23. – Kossuth Rádió 

 

A külhoni családbarát vállalkozások támogatásának eredményeit ismertette ma 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

A külhoni családbarát vállalkozások támogatásának eredményeit ismertette ma Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az 500 millió pályázati összegre nyolcszoros volt a 

túljelentkezés, ezért az összeget meg kellett emelni – mondta az államtitkár a sajtótájékoztató 

után Ternovácz Fanninak.  

 

Megkezdődött az elő-iratkozás az újraalapított marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 

katolikus líceumba 

Megkezdődött az elő-iratkozás az újraalapított marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc katolikus 

líceumba. Mától a szülők szándéknyilatkozatban kérhetik, hogy gyermekeik a felekezeti 

iskolában tanulhassanak az új tanévtől, szeptember közepétől. A tudnivalókról és a tanévkezdésig 

megoldandó adminisztratív lépésekről tájékoztatta a közvéleményt mai sajtóértekezletén Novák 

Zoltán Maros megyei szenátor és Tamási Zsolt, az iskolaalapítás dokumentációját előkészítő 

bizottság tagja. Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában Novák Zoltánt halljuk.   

 

https://www.echotv.hu/videok/2018/08/20/kitekinto-extra/4160
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-23_18-30-00&enddate=2018-08-23_19-10-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-23_18-30-00&enddate=2018-08-23_19-10-00&ch=mr1
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Híd épülhet a magyarországi Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó között 

A második világháború előtt mintegy félszáz átkelési pont volt az Ipolyon, ezek nagy része 

azonban elpusztult a háborúban. Ujjáépítésükhöz az uniós csatlakozás adott nagy lökést, 

források formájában, és persze a 2014 után mutatkozó politikai szándék Magyarország és 

Szlovákia között. Eddig két híd készült el, további kettő a megvalósítási fázisba került, s most a 

pozsonyi kormány szerdai döntése nyomán híd épülhet a magyarországi Őrhalom és a szlovákiai 

Ipolyvarbó között is. Haják Szabó Mária tudósítása. 

 

A magyarellenes feljelentőt is megbírságolta a román Országos 

Diszkriminációellenes Tanács 

A magyarellenes feljelentőt is megbírságolta a román Országos Diszkriminációellenes Tanács. 

Igaz csak tessék-lássék módon, mert arra nem kötelezhető, hogy törölje az internetről a 

magyarellenes tartalmaktól hemzsegő bejegyzéseit. A székely önkormányzatok ellen ádáz harcot 

folytató Dan Tanase-t a gyergyószéki székely tanács elnöke, Árus Zsolt panaszolta be. Oláh-Gál 

Elvira kérdezte.a jogvédőt..  

 

Szerbiában november 4-én országos kisebbségi önkormányzati választásokat 

tartanak 

Választási tudnivalók, technikai tanácsok következnek, mert Szerbiában november 4-én országos 

kisebbségi önkormányzati választásokat tartanak. Csak  azok szavazhatnak, akik az általános 

választói névjegyzékben is szerepelnek, és kérték felvételüket a külön magyar választói 

névjegyzékbe is. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról Lulić (Lulity) Emilt, a Magyar Nemzeti 

Tanács jogászát kérdezte Németh Ernő. 

 

Városnapok Aradon 

1834. augusztus 21-én kapta meg Arad a Szabad Királyi Város rangot. A korabeli beszámolók 

szerint több mint egy hétig tartó rendezvénysorozattal ünnepelték meg a kiváltságosságot. Az 

utókor ennek tiszteletére tartja a városnapokat augusztus második felében. Szerdán az ünnepi 

tanácsülésen díszpolgári címeket és díszokleveleket adtak át aradi vagy Aradról elszármazott 

személyiségeknek, köztük ismert magyar sportolóknak, művészeknek, tudósoknak. A felújított – 

de hivatalosan még meg nem nyitott – kultúrpalotában tartott rendezvényen Pataky Lehel Zsolt 

is jelen volt. 

 

Tour de Csóka-Detta 
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A szerbiai Csóka és a romániai Detta több mint egy évtizede testvértelepülések, ami a magyar 

közösségek kapcsolattartására is lehetőséget nyújt. A hét végén a csókaiak a szabadidősport 

népszerűsítésére tettek kísérletet: egy hattagú csapat kerékpáron látogatott a Temes megyei 

testvérvárosba. Lehőcz László temesvári pihenőjük alkalmával kérte mikrofon elé vezetőjüket, 

Zombori Csaba csókai alpolgármestert. 

 

 

 


