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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a Vásárhelyi Forgatag hozzájárul a magyar identitás megerősödéséhez 
2018. augusztus 27. – MTI, Webrádió, Origo, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, 

pannonrtv.com, maszol.ro 

A Vásárhelyi Forgatag hozzájárul a magyar identitás megerősödéséhez, ezért támogatja a 

magyar kormány ezt a rendezvényt - jelentette ki hétfőn Marosvásárhelyen Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, akinek jelenlétében 

megnyílt a 6. Vásárhelyi Forgatag. A marosvásárhelyi magyarság kulturális rendezvényét a 

Kultúrpalota előcsarnokában egy népviseleti kiállítással nyitották meg a Maros 

Művészegyüttes szervezésében, ezt követően a Bekecs Néptáncegyüttes előadását tekinthették 

meg az érdeklődők. Potápi elmondta: aki részt vesz a Forgatagon, erősíti Marosvásárhely 

magyar közösségét, a város magyar identitását. Mint mondta, azért fontos az ilyen 

rendezvények szervezése, mert így adható át a magyar kultúra a következő nemzedékeknek, 

emellett így megmutathatja a marosvásárhelyi magyarság, hogy erős, élni akaró közösség. 

 
Bemutatta jelöltjeit a Magyar Összefogás lista 
2018. augusztus 27. – Pannon RTV, Vajdaság MA, Szabad Magyar Szó 

A november 4-i nemzeti tanácsi választásokra teljes, 35 fős listát állítottak össze. Hajnal Jenő, 

Jerasz Anikó, Mészáros Zoltán, De Negri Ibolya, Sárközi István a Magyar Összefogás lista első 

öt neve. A szabadkai sajtótájékoztatón Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

és Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője elmondta, hogy az eddigi munkát szeretnék 

folytatni, de új elemeket is be kívánnak majd építeni a Magyar Nemzeti Tanács működésébe. 

Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Mészáros Zoltán, De Negri Ibolya, Sárközi István. Ez a Magyar 

Összefogás listájának első öt neve. Pásztor István, a VMSZ elnöke a sajtótájékoztatón 

hangsúlyozta, hogy a folytonosság és a megújulás szempontjából állították össze listájukat a 

novemberben esedékes nemzeti tanácsi választásokra. Vajdaság egész területéről vannak 

jelöltek, közülük 19-en tagjai a Vajdasági Magyar Szövetségnek.  

 

Nyit a közönség felé a jubiláló Szigligeti: ünnepségsorozat a nagyváradi magyar 
színjátszás 220. évfordulója apropóján 
2018. augusztus 27. – Krónika 

Premiereket tartottak, posztumusz örökös tag címeket adtak át, kiadványokat mutattak be a a 

nagyváradi magyar színjátszás 220. évfordulója tiszteletére szervezett ötnapos, vasárnap 

zárult ünnepségsorozaton.  
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/potapi-a-vasarhelyi-forgatag-hozzajarul-a-magyar-identitas-megerosodesehez
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/bemutatta-jeloltjeit-magyar-osszefogas-lista
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/bemutatta-jeloltjeit-magyar-osszefogas-lista
https://kronika.ro/kultura/nyit-a-kozonseg-fele-a-jubilalo-szigligeti-unnepsegsorozat-a-nagyvaradi-magyar-szinjatszas-220-evforduloja-apropojan
https://kronika.ro/kultura/nyit-a-kozonseg-fele-a-jubilalo-szigligeti-unnepsegsorozat-a-nagyvaradi-magyar-szinjatszas-220-evforduloja-apropojan
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Óriási a kár a váradi görögkatolikus püspöki palotában 
2018. augusztus 27. – Krónika 

Bár a szakértői vizsgálat lezárultáig még felbecsülni sem lehet, milyen értékű kár keletkezett a 

nagyváradi görögkatolikus püspöki palotában, amely szombaton éjjel égett le, az első, 

nyilvánosságra került fényképek alapján látható, hogy az épület belseje súlyosan 

megrongálódott.  

 

Felelősségre vonják a háromszéki érettségizőket lepontozó pedagógusokat 
2018. augusztus 27. – maszol.ro 

A tanügyminisztérium vizsgálatot és fegyelmi eljárást indít azon pedagógusok ellen, akik 

lepontozták az idén érettségiző diákok dolgozatait, tájékoztatta a maszol.ro-t Benkő Erika. A 

háromszéki RMDSZ-es képviselő júliusban azt követően fordult beadvánnyal az oktatási 

minisztériumhoz, hogy több szülő és pedagógus is jelezte, hogy Kovászna megyében nagyon 

sok megóvott román nyelv és irodalom érettségi dolgozat esetében jelentős – 2-3 jegynyi – 

eltérések voltak az eredetileg kapott és a fellebbezés utáni jegyek között. 

 
Közel kétezer igénylő nem kap támogatást a Szülőföldön magyarul programban 
2018. augusztus 27. – maszol.ro 

Hamarosan döntés születik arról, mikor kezdik el a magyarországi oktatási-nevelési és 

hallgatói támogatások kifizetését a Szülőföldön magyarul program keretében - mondta Ady-

Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor. Tavaly szeptember 22-én startoltak a 

kifizetések. A 2017-2018-as tanévre kiírt pályázatra összesen 145 884 igénylés érkezett 

Erdélyből. Ebből 144 651 nevelési-oktatási és 1 233 hallgatói igénylés. Az oktatási-nevelési 

juttatás esetében 142 947-et javasoltak elfogadásra, 1 704-et pedig elutasítottak. A hallgatói 

támogatás esetében 1 220 kérést javasoltak elfogadásra, és 13-at utasítottak el. 

 
Több mint 300 diák jelentkezett eddig a marosvásárhelyi katolikus 
gimnáziumba 
2018. augusztus 27. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Összesen 328 diák jelentkezett első körben a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceumba. Jó hír, hogy minden osztály feltelt, szabad helyek már csak az előkészítő és az első 

osztályban maradtak. A beiratkozás második szakasza az iskolaigazgató hivatala 

gyakorlásának kezdetétől és a vezetőtanács megválasztását követően indul. Az RMDSZ és 

egyház képviselői köszönik mindazoknak, akik a rövid időszak ellenére is jelezték igényüket 

arra, hogy gyermekeiket a továbbiakban a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai 

Líceumban taníttatnák. A szövetség és a római katolikus egyház a további lépésekről is 

időben tájékoztatja a közvéleményt. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/oriasi-a-kar-a-varadi-gorogkatolikus-puspoki-palotaban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100899-felel-ssegre-vonjak-a-haromszeki-erettsegiz-ket-lepontozo-pedagogusokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100899-felel-ssegre-vonjak-a-haromszeki-erettsegiz-ket-lepontozo-pedagogusokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100902-kozel-ketezer-igenyl-nem-kap-tamogatast-a-szul-foldon-magyarul-programban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100902-kozel-ketezer-igenyl-nem-kap-tamogatast-a-szul-foldon-magyarul-programban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100909-tobb-mint-300-diak-jelentkezett-eddig-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnaziumba
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100909-tobb-mint-300-diak-jelentkezett-eddig-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnaziumba


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 28.  
3 

Eltüntette az önkormányzat a háromnyelvű feliratot a madéfalvi községháza 
homlokzatáról 
2018. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

Pénzbírság kiszabását kéri Madéfalva polgármesterére a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC), mivel álláspontjuk szerint a községvezető nem hajtotta végre a Községháza 

felirat eltávolításáról rendelkező jogerős bírósági végzést. Az ADEC ezúttal azt kéri a 

törvényszéktől, hogy Madéfalva polgármesterét, mivel nem hajtotta végre a Községháza 

felirat eltávolításáról rendelkező jogerős bírósági ítéletet, kötelezzék az országos bruttó 

minimálbér 20 százalékának megfelelő összeg kifizetésére minden nap késlekedésért, a 2004. 

évi 554-es törvény előírásainak megfelelően. A keresetlevélben az egyesület arra a 2016 

januárjában jogerőssé vált ítéletre vonatkozik, amellyel a Marosvásárhelyi Ítélőtábla kötelezte 

a község polgármesterét a Községháza felirat eltávolítására. A mostani per kapcsán a 

községvezető a napokban egyeztetett az önkormányzati képviselő-testülettel a további 

lépésekről, és úgy döntöttek, hogy a három nyelvű feliratot, amelynek nem csak a magyar, 

hanem a német változatát is kifogásolja az ADEC, lefestik, helyére pedig nem kerül semmi – 

tudatta a szekelyhon.ro kérdésére Csibi József. A madéfalvi polgármester szerint a mostani 

helyzetben túl sok lehetőségük nem maradt. 

 

Bölöni László Marosvásárhely polgármestere lenne? 
2018. augusztus 27. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Foglalkoztatja a marosvásárhelyi polgármester-jelöltség gondolata Bölöni Lászlót, a legendás 

labdarúgót és sikeres edzőt. Erről Bölöni László kérdésre válaszolva beszélt hétfőn délután, a 

Vásárhelyi Forgatag keretében szervezett pódiumbeszélgetésen, amelynek a szintén 

Marosvásárhelyről elszármazott Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési képviselővel 

együtt voltak a meghívottjai. A beszélgetést az egyik közösségi portálon élőben közvetítették. 

„Ez olyan dolog, ami nem idegen tőlem, ami foglalkoztatott és foglalkoztat” - jelentette ki a 

polgármester-jelöltségre vonatkozó kérdésre. Hozzátette azonban, hogy semmiképpen sem 

valaki ellen szállna a versenybe. „Ha egy ilyen dologba belevágnék, akkor mindenféleképpen 

azért tenném, hogy egy csapatba vonjam a különböző embereket, a különböző érdekeket" - 

jelentette ki Bölöni László. 

 

Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője a bukaresti 
villongásokról 
2018. augusztus 28. – Krónika 

A modern Románia megalakulása óta hagyományosan az erőszakszervezetek (a fasisztákat és 

a kommunistákat is beleértve) képviseltek országos érdekeket, a pártok inkább csak 

regionális érdekszervezetek voltak. Az érdekcsoportok és az erőszakszervezetek most a 

kompromisszumok helyett inkább a központi hatalmat igyekeznek megszerezni – jelentette ki 

a Krónikának Barabás T. János, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője. 

Eközben folytatódott a bukaresti adok-kapok: az igazságügy-miniszter szerint a hírszerzéssel 

titkos paktumot kötő legfőbb ügyész eltávolodott alkotmányos szerepétől, Donald Trump 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/eltuntette-az-onkormanyzat-a-haromnyelvu-feliratot-a-madefalvi-kozseghaza-homlokzatarol
https://szekelyhon.ro/aktualis/eltuntette-az-onkormanyzat-a-haromnyelvu-feliratot-a-madefalvi-kozseghaza-homlokzatarol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/100928-boloni-laszlo-marosvasarhely-polgarmestere-lenne
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amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani Johannis államfőhöz írt levélben bírálja a DNA és a 

SRI túlkapásait és a titkos megállapodásokat. 

 
Beszédközpontú román tankönyv 
2018. augusztus 28. – Krónika 

Megjelent Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő hatodik osztályosoknak szóló román 

nyelv és irodalom tankönyve. A szerző tavaly megjelent, ötödikesek számára írt és 

szerkesztett kiadványához hasonlóan ez is a kommunikációt helyezi előtérbe. Azon a 

meggyőződésen kíván javítani, amely szerint a térségünkben élőknek általában nagyon nehéz 

megtanítani a román nyelvet az iskolapadban. 

 

Kolozsnéma – Kétszáznál több hagyományőrző a Csemadok járási 
rendezvényén 
2018. augusztus 27. – bumm.sk 

56-ik alkalommal került sor Kolozsnémán augusztus 25-én a Csemadok járási dal-és 

táncünnepélyére. A Komáromi járás közel 6000 Csemadok tagjának legnagyobb 

találkozóhelye még mindig több száz érdeklődőt vonzott. A kolozsnémai polgármester Szalay 

Rozália és a járási Csemadok-elnök, Petheő Attila nyitóbeszéde után estig tartott a Komáromi 

járás csemadokos csoportjainak seregszemléje.  

 

„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” 
2018. augusztus 27. – bumm.sk 

A Cseperedő program keretén belül 2018 szeptemberében több helyszínen indul Ringató 

foglalkozás Bodrogközben. Játékos foglalkozások a babáknak, hasznos előadások a 

mamáknak. Szeptembertől Bodrogköz négy településén kapcsolódhatnak be az érdeklődők a 

Ringató családi művészeti programba. A mama-baba klubok találkozási lehetőségeket 

biztosítanak a társadalmi élettől általában időszakosan elszigetelt kismamáknak. A 

foglalkozásvezetők igyekszenek a találkozásokat értékes tartalommal megtölteni. Baba-mama 

foglalkozásokat szerveznek és szakmai előadásokat, beszélgetéseket terveznek az 

édesanyáknak. A királyhelmeci székhelyű Tempora Orientia – A JÖVŐ NEMZEDÉKEK Dél-

Zemplén Kultúrájáért és Fejlődéséért Polgári Társulás vezetőivel a nyári hónapokban 

felmérték, pontosan mely helyszíneken és milyen rendszerességgel szervezhetik meg az 

összejöveteleket. 

 

 

Felvidéki zarándoklat a nemzeti összetartozás jegyében 
2018. augusztus 27. – Felvidék Ma 

Szőgyén önkormányzata negyedik alkalommal hívta a testvérvárosi Tatáról érkezett 

vendégeket arra a zarándokútra, amelynek alkalmával minden esetben a Felvidék történelmi 

és szakrális emlékeivel ismerteti meg az anyaországból érkezett nemzettestvéreit. A csoportot 
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http://www.bumm.sk/regio/2018/08/27/kolozsnema-ketszaznal-tobb-hagyomanyorzo-a-csemadok-jarasi-rendezvenyen
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/27/kolozsnema-ketszaznal-tobb-hagyomanyorzo-a-csemadok-jarasi-rendezvenyen
http://www.bumm.sk/regio/2018/08/27/vedd-olbe-ringasd-enekelj
https://felvidek.ma/2018/08/felvideki-zarandoklat-a-nemzeti-osszetartozas-jegyeben/
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elkísérte Vígh Gábor polgármester és ft. Farkas Zsolt plébános is. Ezúttal az alsóbodoki 

Esterházy János Zarándokközpont meglátogatása volt a cél. 

 

Jelölteket állított az önkormányzati választásra az MKP Zselízen 
2018. augusztus 27. – Felvidék Ma 

Megtartotta jelöltállító taggyűlését az MKP zselízi helyi szervezete a november 10-én esedékes 

önkormányzati választásokra. A helyi szervezet két témakörben hivatott döntést hozni: a 

polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek tekintetében. A döntés értelmében az MKP Zselízen 

önálló polgármestertjelöltet nem állít. Más jelöltek támogatásáról később, szeptember 10-e 

után hoznak döntést, amikor ismertté válnak az indulók nevei. Az előző választási ciklusban 

az MKP a jelenlegi polgármestert, Juhász Andrást támogatta. 

 

A kő marad – összetartozás és hagyományápolás ipolynyéki módra 
2018. augusztus 27. – Felvidék Ma 

A kő megmarad… többek között ez volt az üzenete a Kárpát-medence Nyék elnevezésű 

települései Ipolynyéken megtartott találkozójának. A nagyközségben augusztus végén színes 

programkavalkáddal várták a helyi és környékbeli, valamint a Kárpát-medencei vendégeket. 

Az Ipoly mente vendégszeretetének bizonyítása mellett az összefogás, az együvé tartozás és a 

hagyományok tiszteletének színtere is volt a község. 

 

November elejére várható a Zentai Gimnázium felújításának befejezése 
2018. augusztus 27. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

A Zentai Gimnáziumban jelenleg is folyó külső-belső felújítási munkálatok a tervek szerint 

november elején fejeződnek majd be. A műszaki ellenőrzés és a visszapakolás után a mintegy 

1000 diák és 200 tanár birtokba veheti a műemléknek nyilvánított, ugyanakkor az átadás 

után már nagyon modern tanulási feltételeket biztosító intézményt. 

 

A közmédia kárpátaljai tudósítói nyerték a IV. Kulturális Filmek Fesztiválja 
filmversenyét Szatmárcsekén 
2018. augusztus 27. - MTI, Kárpátalja 

A Váraljai 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, amely a hétvégén fejeződött be 

Szatmárcsekén - tájékoztatták az MTI-t a szervezők. A szatmárcsekei fesztiválon a közlemény 

szerint azok a filmek versenyeztek, amelyek pozitív példákkal mutatták be a Kárpát-medence 

magyarok lakta területein ma is élő helyi magyar kultúra értékeit, azok nemzeterősítő 

szerepét. Az alkotók 45 filmet küldtek be a versenyre, ezek közül 25 film került a döntőbe. 
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https://felvidek.ma/2018/08/jelolteket-allitott-az-onkormanyzati-valasztasra-az-mkp-zselizen/
https://felvidek.ma/2018/08/a-ko-marad-osszetartozas-es-hagyomanyapolas-ipolynyeki-modra/
https://felvidek.ma/2018/08/a-ko-marad-osszetartozas-es-hagyomanyapolas-ipolynyeki-modra/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22696/November-elejere-varhato-a-Zentai-Gimnazium-felujitasanak-befejezese.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/08/27/kozmedia-karpataljai-tudositoi-nyertek-iv-kulturalis-filmek-fesztivalja-filmversenyet
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/08/27/kozmedia-karpataljai-tudositoi-nyertek-iv-kulturalis-filmek-fesztivalja-filmversenyet
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Nyárbúcsúztató a nagycsaládosoknál 
2018. augusztus 27. - karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél (KMNE) már hagyomány, hogy az ősz 

közeledtével nagyszabású nyárzáró programot szervezünk tagcsaládjaink számára. Idén 

augusztus 25-én a megszokott kovászói helyszínen tartottuk meg a nyárbúcsúztatót. Az 

összejövetel alkalmat adott arra, hogy a nagycsaládok megosszák egymással a nyári 

élményeiket, nem utolsósorban pedig jó kapcsolatteremtő programként szolgált. 

 

Létrejött a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző 
2018. augusztus 27. - karpatalja.ma 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző néven indít képzést a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

együttműködésben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági 

Szervezettel (KMKSZ ISZ) és Bocskor Andrea Európai Parlamenti képviselővel. Az ingyenes 

oktatási program célja, hogy gyakorlatias politikai tudással lásson el olyan érdeklődő 

kárpátaljai magyar fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói és 

véleményformálói kívánnak lenni. A képzésre szeptember 5-én éjfélig várják a jelentkezőket. 

 

Továbbképzés szórványban magyar nyelvet tanítóknak 
2018. augusztus 27. – volksgruppen.orf.at 

Idén immár 17. alkalommal rendezett továbbképzést szórványban magyar nyelvet oktatóknak 

a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara. Ausztrálián át Kanadán 

keresztül Argentínáig 12 országból 28 pedagógus vett részt a programban. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 27. - Kossuth Rádió 

 

Bemutatta nemzeti tanácsi választási listáját a VMSZ 

Ma sajtótájékoztatón ismertette a nemzeti tanácsi választási listáját a Vajdasági Magyar 

Szövetség. Szerbiában november 4-én tartják a kisebbségi önkormányzati választásokat. A 

legnagobb délvidéki magyar párt a munka folytatására készül.  

  

Új szakok indulnak a Selye János Egyetemen  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/nyarbucsuztato-a-nagycsaladosoknal/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/letrejott-a-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/letrejott-a-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2932475/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-08-27_18-30-00&enddate=2018-08-27_19-10-00&ch=mr1
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Mikor a romániai magyar oktatási intézményekről az utóbbi időben kellemetlen híreket 

kapunk, ugyanez nem mondható el szerencsére a felvidéki felsőoktatási intézményekről. 

Stabil fejlődési pályára került a Selye János Egyetem, amely magyar nyelven nyújt képzést 

számos karon, idén pedig új szakokat is sikerült akkreditálni. 

  

Készül az új buzitai óvoda 

A Kassa közelében fekvő Buzitát akár magyar szigetnek is nevezhetnénk, hiszen közel 1200 

lakosának 80 százaléka vallja magát magyarnak. A településen csak magyar iskola és óvoda 

működik. A Gólyafészek óvoda épülete már száz éves, most a magyar kormány támogatásával 

jövőre új épületbe költözhetnek a kicsik. 

  

A Márton Áron Múzeum megnyitója 

Márton Áron születésének évfordulójáról minden év augusztusának végén megemlékeznek 

szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Idén a hétvégén tartották az emlékünnepséget, 

amelynek keretében átadták a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával felújított 

Márton Áron múzeumot. Interjú Potápi Árpád János államtitkárral. 

  

Összefoglaló a Kolozsvári Magyar Napokról 

Egy héten át tartott, és vasárnap zárult a Kolozsvári Magyar Napok, az erdélyi magyarság 

legnagyonn kulturális fesztiválja, amely az idei évben a Mátyás király Emlékév jegyében 

került megrendezésre. Kis ízelítő a hét legfontosabb eseményeiből. 

  

Látogatás a mezőgecsei lekvárfesztiválon 

Kilencedik alkalommal szerveztek Mezőgecsén lekvárfőző fesztivált. A cél hagyományőrzés 

mellett a turisztika fellendítése, a turizmus ugyanis az egyik fő megélhetési forrása a 

helybélieknek. 

  

 

 

 


