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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: radikális váltás történt a nemzetpolitikában az elmúlt nyolc évben 
2018. szeptember 8. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, Híradó, karpatalja.ma, 

Magyar Szó, volksgruppen.orf.at, Echo TV, Origo, Lokál, Pannon RTV 

Az Orbán-kormány 2010 után radikális váltást hajtott végre a nemzetpolitikában, kiemelten 

támogatja a külhoni magyar szervezeteket, segíti a szülőföldön való megmaradást, különösen 

odafigyel a fiatalokra és a családokra - hangoztatta Potápi Árpád szombaton az ausztriai 

Felsőpulyán, ahol egy a magyar szervezetek által rendezett, kétnapos konferenciát nyitott 

meg. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint a legfontosabb nemzetpolitikai 

intézkedések közé tartozott a kettős állampolgárságról szóló törvény és új alaptörvény 

elfogadása.Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárságnak köszönhetően a magyar 

állampolgárok száma több mint egymillióval bővült, a 2018-as országgyűlési választás pedig 

szavai nemzeti választás volt. A XV. Kufstein Tanácskozás elnevezésű konferenciát megnyitva 

Potápi Árpád úgy fogalmazott: folytatni kívánják az elmúlt években megkezdett Kárpát-

medencei bölcsőde és óvodaépítési programot annak érdekében, hogy minden magyar 

gyökerekkel rendelkező kisgyermek magyar óvodába járhasson. 

 

Átadták a magyar óvodafejlesztési program keretében épített első erdélyi 
óvodát 
2018. szeptember 9. – MTI, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hírek.sk, Híradó, 

Webrádió, Erdély.ma, OrientPress, EchoTV 

A partiumi Nagykárolyban vasárnap átadták a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében épült első erdélyi óvodát. A kertvárosi 

református egyházközség új óvodájában – mely az épülő Kálvin-központ részét képezi – két 

csoportban negyven gyermek kezdi meg hétfőn a tanévet. Az óvodai tanévnyitóval 

egybekötött avatóünnepségre zsúfolásig megtelt az átadás előtt álló református templom. A 

rendezvény után Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős 

miniszteri biztos az MTI-nek elmondta: Nagykárolyban példás együttműködés alakult ki a 

finanszírozó magyar kormány, az intézményt létrehozó református egyházközség, az óvodát 

működtető önkormányzat és a helyi közösség között. Úgy vélte: ennek köszönhető, hogy a 

tanévet az új intézményben kezdhetik a nagykárolyi óvodások. A beruházást a magyar állam 

közel 200 millió forinttal támogatta. 

 
Több romániai magyar és német oktatási intézményben japán sztrájkkal kezdik 
a tanévet   
2018. szeptember 9. – MTI, Híradó, 888.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Erdély.ma, 

maszol.ro, karpatalja.ma, Magyar Szó 

Úgynevezett japán sztrájkkal, azaz karszalagos tiltakozással kezdik hétfőn a tanévet több 

romániai magyar és német oktatási intézményben amiatt, hogy a román kormány tíz nappal a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://magyaridok.hu/kulfold/radikalis-valtas-tortent-a-nemzetpolitikaban-az-elmult-nyolc-evben-3462935/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-magyar-ovodafejlesztesi-program-kereteben-epitett-elso-erdelyi-ovodat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/atadtak-a-magyar-ovodafejlesztesi-program-kereteben-epitett-elso-erdelyi-ovodat
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2018/09/09/japan-sztrajkkal-kezdik-a-tanevet-romaniaban
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tanévkezdés előtt rendelettel módosította a tanügyi törvényt, és előírta, hogy a kisebbségi 

oktatás elemi osztályaiban a tanítók helyett szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak 

kell oktatniuk a román nyelvet. A tiltakozási hullámot a német tannyelvű temesvári Nicolaus 

Lenau Gimnázium 31 tanítója és tanárja indította el, akik a közösségi hálón publikált pénteki 

bejegyzésben tudatták, hogy japán sztrájkba léptek, és kedden bojkottálják a miniszteri 

rendelet életbeléptetését. Az oktatók szerint a kormányrendelet veszélyezteti a kisiskolások 

komfortérzetét, és olyanokra bízza a román nyelvű írás és olvasás tanítását, akiknek 

képesítésük sincs erre, és tapasztalattal sem rendelkeznek az elemi iskolások oktatásában.  

 

Orosz Ildikó: csak összefogással őrizhető meg a magyar nyelvű oktatás 
Kárpátalján 
2018. szeptember 8. –MTI, Magyar Idők, Webrádió, karpataljalap.net, Erdély Ma, Ma7.sk 

Csak összefogással őrizhető meg a magyar nyelvű oktatás Kárpátalján, mert az ukrán hatalom 

a most kezdődő tanévben megpróbálja majd "leszalámizni" a magyar tannyelvű iskolákat - 

jelentette ki Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a 

nyugat-ukrajnai megye magyar oktatási nyelvű iskoláinak központi tanévnyitó rendezvényén 

szombaton Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában tartott 

ünnepségen Orosz Ildikó hangsúlyozta, hogy rendkívül küzdelmes évet tudhat maga mögött a 

helyi magyar pedagógus-társadalom, miután az ukrán parlament egy évvel ezelőtt elfogadta a 

nemzetiségek oktatási jogait súlyosan sértő új tanügyi törvényt, amely bevezetése után csak 

az elemi iskolában engedélyezi majd a kisebbségek anyanyelvén történő oktatást.  

 

Novák: 26 milliárdból megújulnak az Erzsébet-táborok 
2018. szeptember 7. –MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV, Hír TV,Gondola, Ma.hu, 

Hajdú Online 

Egy kormánydöntésnek köszönhetően 26 milliárd forintból megújulnak az Erzsébet-táborok 

Zánkán és Fonyódligeten; a beruházás kapacitásnövekedéssel is jár: megduplázódik a 

férőhelyek száma - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Novák Katalin azt 

mondta, hogy jövőre indulnak a munkálatok. A rekonstrukció 2020 nyarára fejeződhet be, de 

végig zökkenőmentesen folyik majd a táborozás. Az idei nyári Erzsébet-táborok augusztus 31-

én lezárultak - közölte az államtitkár, hangsúlyozva, hogy sikeresen, biztonságban, nagyobb 

fennakadások nélkül zajlottak az események. 

 

Ötödször rendezik meg a Drávaszögi Magyarok Fesztiválját Dél-Baranyába 
2018. szeptember 8. –MTI, Magyar Idők 

Ötödik alkalommal rendezik meg a Drávaszögi Magyarok Fesztiválját szeptember 14. és 29. 

között a Baranya megyei Siklóson és több környékbeli kistelepülésen – közölték a szervezők 

az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a kezdeményezés színes programokat nyújt a 

Drávaszögben található magyarországi és horvátországi települések magyar kulturális 
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hagyományaiból. A szeptember 14-i nyitónapon Nagytótfalu református templomában Zentai 

Tünde néprajzkutató tart előadást Drávaszög örök értékei címmel. Aznap kora este Siklóson a 

Dolce hegedűegyüttes ad koncertet. 

 

Biró feljelentésre buzdítja a szülőket 
2018. szeptember 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

A tanügyminiszter bosszújának nevezte csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján Biró 

Zsolt azt a sürgősségi rendeletet, amelynek egyik cikkelye előírja, hogy a magyar tagozatos 

elemi osztályokban is román szakos tanároknak kell oktatniuk az állam nyelvét. A Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke leszögezte, alakulata is tiltakozik a nemrég született miniszteri 

rendelet ellen, szerinte az oktatási miniszter ezáltal „válaszolt” arra a feljelentésre, amelyet a 

Kovászna és Hargita megyei érettségiző diákok román jegyei kapcsán nyújtott be Borboly 

Csaba az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD).  

 

A román nyelv oktatására vonatkozó rendelet visszavonását kéri a romániai 
Magyar Szülők Szövetsége 
2018. szeptember 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román nyelv magyar elemi osztályokban történő oktatására vonatkozó kormányrendelet 

visszavonását vagy alkalmazásának felfüggesztését kérte pénteki nyilatkozatában a romániai 

Magyar Szülők Szövetsége. A magyar szülők szervezete az MTI-hez eljuttatott 

dokumentumban közölte, hogy Valentin Popa oktatásügyi miniszterhez és Klaus Johannis 

államfőhöz fordult a rendelet visszavonása vagy hatályba lépésének elhalasztása érdekében. A 

szövetség szerint alapjaiban rengeti meg a teljes kisebbségi oktatást az a – hétfői tanévkezdés 

előtt tíz nappal közzétett – kormányrendelet, amelynek értelmében a kisebbségi oktatás elemi 

osztályaiban a tanítók helyett szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell oktatniuk 

a román nyelvet. 

 

Birtokba vehette a nagyváradi római katolikus püspökség a 70 éve államosított 
püspöki palotát 
2018. szeptember 7. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Ténylegesen is birtokba vehette a nagyváradi római katolikus püspökség a 70 éve államosított 

püspöki palotát – közölte pénteken a Bihar megyei önkormányzat elnöki kabinetjének 

sajtóosztálya. A püspöki palota kulcsát Pásztor Sándor, a Bihar megyei önkormányzat elnöke 

adta át csütörtökön Böcskei László megyéspüspöknek azt követően, hogy az épületből 

kiköltözött a megyei tanács alárendeltségében működő Körösvidéki múzeum. Az ünnepségen 

Pásztor Sándor elmondta: az elmúlt két évben, amióta a megyei önkormányzat élére került, 

kiemelt fontosságú ügyként kezelte az egykori királyi hadapródiskola épülete felújításának a 

befejezését, ahová a múzeum költözhetett. Böcskei László megyéspüspök kijelentette: az 

egyházmegye az építtető eredeti szándékát követi, amikor újra a közművelődés és a közösség 

szolgálatába állítja a palotát. 
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Magyarellenes tartalmakért bírságolt a román médiahatóság 
2018. szeptember 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

Sorozatos magyarellenes megnyilvánulásokért 30 ezer lejes pénzbírságot szabott ki a román 

médiahatóság (CNA) a Realitatea hírtelevízióra – közölte pénteki hírlevelében a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat (MIJSZ). A magyar közösség elleni jogsértésekkel foglalkozó szervezet 

feljelentése alapján a CNA a Jocuri de putere (Hatalmi játszmák) című háttérműsor öt 

különböző – idén január 31. és május 5. között sugárzott – adásánál állapította meg az 

audiovizuális kódex megsértését, amely egyebek mellett előírja, hogy a „másik félnek” is 

lehetőséget kell biztosítani álláspontja ismertetésére. A kódex azt is előírja, hogy a műsor 

moderátora nem használhat sértő nyelvezetet, nem uszíthat erőszakra, illetve a 

meghívottaknak sem engedheti meg mindezt – emlékeztet a MIJSZ. 

 
Nem gördült újabb akadály a marosvásárhelyi katolikus gimnázium elé 
2018. szeptember 7. – maszol.ro 

Tamási Zsolt iskolaigazgató és Szabó Ödön szakpolitikus is cáfolta a Maszolnak azt az 

információt, miszerint újabb akadályba ütközött a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium amiatt, hogy az Unirea Főgimnáziumtól nem érkezett válasz a szülők átiratkozási 

kérelmeire. Az iskola vezetője és az RMDSZ-es politikus arra a hírre reagált, miszerint a 

marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium egyelőre nem engedi át az újrainduló II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Gimnáziumba azt a hat osztályt, amelyek a 2014-ben alapított 

katolikus gimnázium beszüntetésekor formailag hozzá kerültek vissza.  

 

Marosvásárhelyi iskolaügy – Egyelőre nem engedi diákjait a katolikus iskolába 
az Unirea Főgimnázium 
2018. szeptember 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

A római katolikus iskola útjába gördített újabb akadályról Csíky Csengele, a Civilek a 

Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivője tájékoztatta pénteken az MTI-t. Mint 

elmagyarázta: azoknak a szülőknek, akik az újraalapított katolikus iskolába szeretnék járatni 

a gyermekeiket, azokba az iskolákba is be kellett benyújtaniuk az átiratkozási kérelmet, ahová 

a régi katolikus iskola beszüntetésekor a bíróság visszahelyezte az osztályaikat. Hozzátette, 

több mint 140 gyermek szülei szembesültek azzal, hogy az Unirea Főgimnáziumhoz beadott 

átiratkozási kérésükre nem érkezett válasz. 

 
Mátyás király-kiállítással nyitották meg a Madéfalvi Nemzetközi 
Hagymafesztivál 
2018. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Hunyadi Mátyás élettörténetének, eredményes uralkodása titkának megismeréséhez 

kerülhetnek közelebb mindazok, akik felkeresik a Madéfalvi Nemzetközi Hagymafesztivál 

indító eseményeként szombaton megnyitott Mátyás Király – mecénás és katona című 

vándorkiállítást.  
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Csaba testvér a tatárdombi tanévnyitón: ne engedjük el egymás kezét! 
2018. szeptember 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kiengesztelődés, bűnbánat, megbocsátás, újrakezdés – ezen kulcs szavak megjegyzésére, ezek 

fontosságára hívta fel szombaton Böjte atya szentbeszédében a figyelmet. A Tatárdombon 

tartott tanévnyitó ünnepségen többek között két vándorbölcsőt is átadtak. 

 

Magyar ünnep a Cenk alatt: Dél-Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljává nőtte 
ki magát a hétfőn kezdődő Brassói Magyar Napok 
2018. szeptember 9. – Krónika 

Immár nyolcadszor szervezik meg a Brassói Magyar Napokat, amely Dél-Erdély legnagyobb 

kulturális jellegű fesztiváljává nőtte ki magát a programok mennyisége és minősége 

tekintetében is – mondta el a Krónikának Toró Tamás főszervező. A rendezvénysorozatra, 

amely a Cenk alatti város főterét is belakja, egész Erdélyből és Magyarországról érkeznek 

résztvevők. 

 

Az elhunyt honvédokra emlékeztek a Gac-oldalban, orgonát szenteltek 
Gyergyószentmiklóson 
2018. szeptember 9. – szekelyhon.ro 

Hetven négy éve nyugszik a Gac-oldalban az a 159 magyar honvéd, akik a második 

világháborúban Gyergyószentmiklós határában lelték halálukat. Szeptember 7-én az 1944-

ben lemészárolt 159 székesfehérvári katona tiszteletére tartottak megemlékezést a Gac-oldali 

emlékműveknél, ezt követően pedig a felszegi csengettyű mellett, az orosz betörés 

gyergyószentmiklósi áldozataira emlékeztek szentmise keretében. 

 

Ünnepel a nagybányai magyarság: gazdag programkínálat a máramarosi 
megyeszékhelyen hétfőn kezdődő Főtér Fesztiválon 
2018. szeptember 9. – Krónika 

Száznál több ifjúsági és családi programot kínál Nagybánya magyar ünnepe, a hétfőn 

kezdődő, egy hétig tartó Főtér Fesztivál. A helyi magyar közösséget összefogó 

rendezvénysorozatról a főszervező, Pintér Zsolt beszélt a Krónikának. 

 
Román nyelv oktatása: Háromszéken alkalmazhatatlan az abszurd 
kormányrendelet 
2018. szeptember 9. – maszol.ro 

Hétfőtől mindenképpen magyar tanítók tartják a román órákat a háromszéki elemi osztályos 

diákoknak, mondta el hétvégi sajtótájékoztatón Kiss Imre. Kovászna megye főtanfelügyelője 

azt a kormányrendeletet kommentálta, amely előírja, hogy a kisebbségi oktatás elemi 

osztályaiban a tanítók helyett szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell oktatniuk 

a román nyelvet. Kiss Imre tájékoztatása szerint Kovászna megyében 420 magyar elemi 

osztályban kellene az új módszer szerint megoldani a román oktatását, ez 93,2 teljes román 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csaba-testver-a-tatardombi-tanevnyiton-ne-engedjuk-el-egymas-kezet
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tanári állást jelentene, de előzetes felmérések szerint csak 10 százalékát tudnák lefedni román 

szakos tanárokkal. 

 
Diverziókeltés becsengetés előtt 
2018. szeptember 10. – Krónika 

Miközben a Klastrom utcai épületegyüttesben az újjáalakult II. Rákóczi Ferenc Teológiai 

Gimnáziumban és a főbérlő Unirea Főgimnáziumban a tanévkezdés előtti utolsó simítások 

folytak, újabb magyarellenes uszítással borzolta Marosvásárhelyen a kedélyeket Marius 

Paşcan, a Népi Mozgalom Párt (PMP) képviselője, aki azt állítja, hogy a római katolikus 

egyház terve kilakoltatni a visszaszerzett iskolaépületből a román tannyelvű Unirea 

Főgimnáziumot. Vádjait a Státus Alapítvány és a polgármesteri hivatal illetékesei is 

határozottan visszautasítják. 

 

Dușa lesz Maros megye prefektusa 
2018. szeptember 10. – Krónika 

Mircea Dușa , a védelmi minisztérium államtitkára lesz Maros megye új prefektusa – 

erősítette meg Vasile Gliga, a Szociáldemokrata Párt (PSD) megyei elnöke. Mint a Zi de zi 

hírportálnak elmondta, Lucian Goga leváltása után a Liberálisok és Demokraták 

Szövetségével (ALDE) tárgyaltak, s felmerült: jelölje az ALDE a prefektust.  „Ám nem vették 

számításba, hogy a PSD-nek nincs alprefektusa a megyében, hiszen azt a pozíciót egy magyar 

embernek kell betöltenie, s ez így is van rendjén” – fogalmazott Gliga, aki szerint 

újratárgyalták a kérdést, s Călin Popescu-Tăriceanu ALDE-elnök megértette a helyzetet. Dusa 

valószínűleg szeptember 15-e után lesz prefektus, mondta a PSD megyei vezetője. 

 

Biztatóan indul az új tanév Kassa megyében 
2018. szeptember 7. – Ma7.sk 

Úgy tűnik, Kassa megyében ebben a tanévben sem csökken a magyar elsősök száma. Csurkó 

Éva, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola tájékoztatása 

szerint az alapiskola első osztályát 23 diák kezdte meg, illetve ketten még külföldön 

tartózkodnak, tehát összesen 25 kis elsős jár majd az intézménybe. Az előző évhez képest 

növekedés tapasztalható, tavaly 22 diák koptatta a padokat. „Az alapiskolában két osztályt 

tudtunk nyitni, a gimnáziumban szintén kettőt, tulajdonképp elégedettek vagyunk. Nagy 

várakozásokat fűzök a református óvoda nyitásához, azt gondolom, hogy pozitív irányba 

haladunk. Reménykedünk abban, hogy vissza tudunk csábítani a magyarság részére minél 

több gyermeket, olyanokat is, akik vegyes házasságból származnak, mert ilyenből már nagyon 

sok van Kassán” – fogalmazott. 

 

Tartalmas évaddal várja a családokat a Cseperedő program 
2018. szeptember 8. – Ma7.sk 
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A Cseperedő program 2015 májusában indult útjára; célja az országos mama-baba 

klubhálózat kialakítása. A programot az idén már három fő irányvonal határozza meg, 

egyrészt a Ringató-foglalkozások, másrészt a Szülők Iskolája, valamint kiépülőben van a 

Babaszínház előadássorozat. A Ringató mozgalom, amelynek szülőanyja Gróh Ilona, családi 

művészeti program, kodályi elvekre épülő játékos foglalkozás kisgyermekek és szüleik részére 

hároméves korig. A Szülők Iskolája keretében olyan előadások valósulnak meg, amelyeken az 

édesanyák, valamint az édesapák neves szakemberekkel beszélgetnek a nevelést, a 

gyermekellátást, a fejlesztést érintő kérdésekről. 

 
Baross Gábor emléke előtt tiszteleg a Reviczky Házban megnyitott 
vándorkiállítás 
2018. szeptember 8. – Ma7.sk 

Szeptember 6-án a lévai magyarság központjában – a Reviczky Társulás és a Budapesti 

Városvédő Egyesület szervezésében – nyílt meg a Kárpát-medencei Közlekedéstörténeti 

vándorkiállítás a vasminiszternek is nevezett 19. századi gazdaságpolitikus, Baross Gábor 

születésének 170. évfordulója alkalmából. 

 

Dunaszerdahelyen Hájos Zoltán az MKP polgármesterjelöltje 
2018. szeptember 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Péntek este megtartotta jelöltállító taggyűlését az MKP Dunaszerdahelyi Helyi Szervezete, 

amelyen megválasztották a párt helyi szervezetének polgármester-, illetve képviselőjelöltjeit. 

Ahogy négy évvel ezelőtt ismét párton kívüliekkel vág bele az önkormányzati választásoknak 

az MKP dunaszerdahelyi csapata. 

 

Az új tanév első hete a Nagyölvedi Alapiskola és Óvoda tanintézmény felújított 
óvodájában 
2018. szeptember 8. – Felvidék Ma 

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében újult meg a 

Lévai járásban található, 1500 lelket számláló, többségében magyarok lakta Nagyölved 

óvodája. A pályázati támogatás elnyerését követően a szünidő két hónapja alatt nem 

tétlenkedtek az önkormányzat tagjai és az óvoda dolgozói sem, hogy a tanintézmény 

szeptemberben megújulva, megszépülve fogadhassa a huszonkét óvodást. Az 55 ezer eurós 

pályázati támogatásból gazdálkodva az épület belső tere teljesen megújult és átalakult. 

Termeket nyitottak egybe, a raktárnak használt helyiségeket is átalakították és használhatóvá 

tették. A felújítás mellett új bútorzat került a helyiségekbe, és a fűtési rendszert is 

korszerűsítették, két új energiatakarékos kazánt kapott az épület. 

 

Helyben dől el, milyenek lesznek iskoláink 
2018. szeptember 9. – Ma7.sk 

Becsengettek, szeptember első napjaiban újra benépesülnek a tantermek, a tanári szobák. 

Fodor Attilával, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójával a szlovákiai magyar közoktatás 
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helyzetéről beszélgettünk. A nehézségek, szemmel látható hiányosságok ellenére Fodor 

bizakodó: úgy véli, minden lehetőség adott ahhoz, hogy a tantestületek autonóm módon 

formálják intézményeiket. 

 
Kiélezett viszonyok – független jelöltet támogat Galántán az MKP 
2018. szeptember 9. – Ma7.sk 

Kiélezett választási hangulatra lehet majd számítani Galántán. Az MKP galántai 

alapszervezete jelöltállító taggyűlése úgy döntött, nem indít saját polgármesterjelöltet, hanem 

a jelenleg ismert jelöltek közül a függetlenként induló Takáč Zsoltot támogatja. Egyelőre 

kérdéses, hogy a Most-Híd párt támogatja-e a volt alpolgármestert. Bíró László, az MKP 

frakcióvezetője, megyei képviselő, a galántai önkormányzat tagja a szeptember hatodikai 

jelöltállító taggyűlés után megerősítette portálunknak, az MKP galántai alapszervezete a 

függetlenként induló Takáč Zsoltot támogatja, akit a jelenlegi polgármester, Peter Paška egy 

hosszan tartó konfliktusfolyamat után június végén hívott vissza alpolgármesteri posztjáról. 

„Szeretnénk, ha a választások után az MKP erős képviselettel rendelkezne a testületben 

Galántán, de ugyanolyan fontos a kétnyelvűség erősítéséért és a magyarság megtartásáért 

küzdő polgármester személye is.  

 

Új kopjafával gazdagodott Nagymegyer 
2018. szeptember 9. – Ma7.sk 

A nagymegyeri Szent István emlékparkban szeptember 8-án kopjafát avattak a pozsonyi csata 

1111. évfordulója tiszteletére. A megemlékezés a Csemadok helyi alapszervezete és a 23. sz. 

Arany János cserkészcsapat szervezésében került megrendezésre. A Csemadok Nagymegyeri 

Alapszervezete a cserkészekkel közösen családi délutánt szervezett szeptember második 

szombatján. A gazdag program és a kora őszi napfényes idő sok embert vonzott az egykori 

Zárda udvarára. A kora délután kezdődő műsor minden korosztály számára tartogatott 

valami érdekességet. 

 

Bukovszky hatékonyabb munkát vár a kisebbségi részvételi platformtól 
2018. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos és a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok 

Bizottságának elnöke azt várja, hogy az új összetételnek köszönhetően hatékonyabb lesz a 

nemzeti kisebbségek részvételi platformjának munkája. A kormánybiztosi hivatal 

igazgatójának, Kovács Zoltánnak a tájékoztatása szerint a bizottság két kamarából áll majd, a 

kisebbségi kamarából és az államigazgatás központi szerveinek kamarájából. A 13 kisebbséget 

képviselő nemzetiségi kamarának továbbra is 23 tagja lesz, mint korábban, de ezentúl 

minden tag rendelkezik szavazati joggal. 

 

A felvidéki magyar cserkészek országos métabajnoksága jubileumhoz érkezett 
2018. szeptember 9. – Felvidék Ma 
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Húszéves lett a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség közkedvelt, hagyományos magyar 

sportágban való országos szintű megmérettetése, az évente megrendezett métabajnokság. 

Szeptember második hétvégéjén érkeztek Szőgyénbe a cserkészcsapatok képviselői a Felvidék 

minden részéről, Pozsonytól Kassáig, hogy a cserkészek legnépszerűbb sportágában 

összemérjék ügyességüket. A Csongrády Lajos Alapiskola és a község tornaterme fogadta be a 

tizenhét csapatból érkezett, eddig rekordszámot jelentő, háromszázhúsz cserkészt. 

 

Topolyán tartották meg a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 
(KEF) Vajdasági Regionális Szervezetének ülését 
2018. szeptember 8. – Vajdaság MA 

Az Expo Mezőgazdasági és Gazdasági Vásár keretében került sor a Kárpát-medencei Magyar 

Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) Vajdasági Regionális Szervezetének ülésére. Napirenden 

szerepelt a KEF tavalyi évi munkájáról szóló jelentés, illetve a Vajdasági Regionális Szervezet 

évi jelentése is. Az új szervezetek felvétele és a Magyarok Kenyere program megvalósítása 

szintén napirenden szerepelt az ülésen.  

 
Mátyás király emléke előtt tisztelegnek Zentán 
2018. szeptember 7. – Vajdság MA, Pannon RTV 

Az idén több programot is a Mátyás király-emlékév jegyében hirdettek meg a zentai városnapi 

ünnepségsorozat szervezői, akik pályázattal, valamint több kiállítással is tisztelegnek a 

legigazságosabb magyar király emléke előtt. 

 

Új kulturális helyszínnel bővült Újvidék 
2018. szeptember 9. – Pannon RTV 

Az Egység-kastélyban ezentúl nem csak sporteseményeket, hanem közösségi programokat is 

szerveznek. Az épület fontos része lesz az Újvidék Európa Kulturális Fővárosa 2021 

elnevezésű programnak. 2021-ben Újvidék Európa Kulturális Fővárosa lesz. Ennek kapcsán 

számos rendezvényt szerveznek majd a városban, az Egység-kastély pedig várhatóan kiemelt 

helyet foglal majd el az egy évig tartó programsorozat eseménynaptárában. 

 
Vajdasági borászokat támogat a tartományi kormány 
2018. szeptember 9. – Pannon RTV 

A felszereléssel, amelyet a segítségükkel szerezhetnek be, korszerűsíthetik a termelésüket. A 

szerződéseket ma írták alá. A beruházás több mint 60 millió dinár, a felét vissza nem 

térítendő támogatásként kapják meg a szőlészek és borászok. Az illetékes mezőgazdasági 

titkárság azt is bejelentette, hogy a vajdasági borok széleskörű népszerűsítési kampányába 

kezd. Különösen a Fruska Gorai-i, valamint a Szabadka és Versec környéki borokra szeretnék 

felhívni a figyelmet. 
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Több ezren vettek részt az idei doroszlói búcsún 
2018. szeptember 9. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Szombaton több ezer hívő jelenlétében tartották meg a doroszlói Szentkúti búcsú központi 

ünnepségét. A magyar nyelvű ünnepi püspöki nagymisét Varga László kaposvári 

megyéspüspök celebrálta, tudósít a Pannon RTV. 

 

Magyar nyelvű színészképzés indul a Beregszászi főiskolán 
2018. szeptember 7. – MTI, Origo.hu, karpatalja.ma, Kárpátlaja, sonline.hu, kemma.hu  

Magyar nyelvű színművészosztálya lesz a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának, 

az erről szóló megállapodást az iskola, a Kaposvári Egyetem és a Nemzeti Színház vezető 

képviselői írták alá a somogyi megyeszékhelyen pénteken. Szávai Ferenc, a Kaposvári 

Egyetem rektora az eseményen elmondta: a tíz féléves képzés a tervek szerint a 2019/2020-as 

tanévben kezdődik az intézmények együttműködésének eredményeként, a majdani végzősök 

a Kaposvári Egyetemtől kapnak diplomát. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház 

főigazgatója, a Kaposvári Egyetem rektorhelyettese közölte, hogy az oktatás legfeljebb tíz 

hallgatóval indul, akiket kaposvári tanárok a beregszászi főiskola bázisán, de részben 

Kaposváron és a Nemzeti Színházban tanítanak. 

 

A KMPSZ központi tanévnyitóő ünnepséget szervezett 
2018. szeptember 8. – karpatalja.ma 

2018. szeptember 8-án tartotta meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség központi 

tanévnyitó ünnepségét, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott 

otthont. Az esemény Ady Endre szavainak jegyében került lebonyolításra: „Ami fél, azt el ne 

fogadd, egészet akarj és egészet adj!” A programot Szabad Tamara Szintia, a II. RF KMF 

Felsőfokú Szakképzési Intézet tanulója nyitotta meg szavalatával, melyben Illyés Gyula Haza, 

a magasban című versét adta elő. 

 

Egyházkerületi tanévnyitó Tivadarfalván – Új tanév, új remény 
2018. szeptember 7. – karpatalja.ma 

„Az Urat keressétek, akkor élni fogtok” – kezdte Ámósz könyve 5. részének 6. versével 

tanévnyitó igehirdetését Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa egyházmegye esperese a 

szeptember 2-án Tivadarban tartott kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó 

ünnepségén. 

 

Várni kell a Munkács és Budapest közötti közvetlen vasúti összeköttetés 
megteremtésére 
2018. szeptember 7. – karpatalja.ma 

Most már csak az év végére ígérik a Munkács–Budapest járat elindítását az illetékesek, holott 

ennek még augusztusban meg kellett volna történnie – derül ki a Zakarpattya Online 

írásából.„Remélem, idén elindítjuk az új Munkács–Budapest közvetlen járatot. Már majdnem 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22735/Tobb-ezren-vettek-reszt-az-idei-doroszloi-bucsun.html
http://www.origo.hu/kultura/20180907-a-nemzeti-szinhazzal-es-a-kaposvari-egyetemmel-egyuttmukodve-indit-magyar-nyelvu-szineszkepzes.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-kozponti-tanevnyitoo-unnepseget-szervezett/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kmpsz-kozponti-tanevnyitoo-unnepseget-szervezett/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/egyhazkeruleti-tanevnyito-tivadarfalvan-uj-tanev-uj-remeny/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/varni-kell-a-munkacs-es-budapest-kozotti-kozvetlen-vasuti-osszekottetes-megteremtesere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/varni-kell-a-munkacs-es-budapest-kozotti-kozvetlen-vasuti-osszekottetes-megteremtesere/
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kész az indításra, rendkívül sikeresnek ígérkezik és lesz iránta kereslet a piacon” – idézi a 

portál Volodimir Omeljan infrastrukturális minisztert. 

 

Jelentős pénzadománnyal támogatja a Magyarországi Református Egyház a 
leégett nagydobronyi imaház újjáépítését 
2018. szeptember 7. – karpatalja.ma 

A magyarországi református gyülekezetek adományainak köszönhetően közel 27 millió 

forinttal támogatja a Magyarországi Református Egyház a nagydobronyi romák imaházának 

újjáépítését. A jelentős pénzadomány folyósításáról szóló szerződést szeptember 8-án írták 

alá a Nagydobronyi Református Egyházközség lelkészi hivatalában. 

 
Elkezdődött a bázisiskolák felújítása 
2018. szeptember 8. – Kárpátalja 

Az új ukrán oktatási törvény a jövőben nagy hatással lesz a kárpátaljai magyar tannyelvű 

intézményi hálózatra. Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek számos iskola bezárásához 

vezethetnek. Lesznek olyan oktatási intézmények, melyeket lefokozhatnak, amennyiben nem 

felelnek meg az előírásoknak, vagy összevonják őket más, legközelebbi ukrán oktatási 

intézménnyel. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Orosz Ildikó elnök irányításával 

felmérte a helyzetet, és kidolgozott egy koncepciót, amely az oktatási intézményi hálózat 

racionális megőrzésére irányul. A koncepció az óvodák, az elemi- és általános iskolák mellett 

a középiskolák vonatkozásában is tartalmaz ajánlásokat. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Térkép 

2018. szeptember 9. – Duna World 

A Térkép szerkesztése során számtalan érdekes vagy megható történettel találkozunk Kárpát-

medencei tudósítóink jóvoltából. Az Ő alkotásaik is versenyeztek a 4. Kulturális Filmek 

Fesztiválján. A szatmárcsekei versenyre olyan filmekkel lehetett nevezni, amelyek 

Magyarországon, illetve a Kárpát-medence magyarok lakta területein készültek és a helyi 

magyar kulturális értékeket mutatják be. A seregszemlén nagyon jól szerepeltek a közmédia 

külhoni tudósítói. Az első helyen kárpátaljai kollégáink végeztek, akik egy nem mindennapi 

ungvári kávézót mutattak be kisfilmjükben. 

Székelyföldi Mozgókép Fesztivál Csíkszeredában! A szeptember 11-én kezdődő rendezvényen 

a magyar és a román filmipar remekeit, valamint nemzetközi alkotásokat is láthat a közönség. 

A tavalyi sikeren felbuzdulva, idén csaknem 2 hetes lesz a fesztivál, amelyen 34 alkotást 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/jelentos-penzadomannyal-tamogatja-a-magyarorszagi-reformatus-egyhaz-a-leegett-nagydobronyi-imahaz-ujjaepiteset/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/jelentos-penzadomannyal-tamogatja-a-magyarorszagi-reformatus-egyhaz-a-leegett-nagydobronyi-imahaz-ujjaepiteset/
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/08/elkezdodott-bazisiskolak-felujitasa
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/08/elkezdodott-bazisiskolak-felujitasa
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-09-08-i-adas/
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vetítenek majd. A nemzetközi és a román filmeket magyar felirattal, a magyar filmeket pedig 

román felirattal láthatják a mozi kedvelők.  

Déryné nyomában! A Magyar Állami Operaház társulata megint útnak indult és úgy, mint 

annak idején a vándorszínészek szeptemberben nyolc székelyföldi településen lépnek fel. A 

Gördülő Opera tagjai esténként más-más település közterén tartják meg előadásukat a 

csillagos ég alatt. Csak most nem ekhós szekérrel, hanem kamionokkal szállítják a kellékeket 

és a kamion-platón alakítják ki a színpadot. 

Beregszászon ismét jótékonysági félmaratont szervez az Ökumenikus Segélyszervezet. 

Egyrészt a segítségnyújtás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, másrészt a krími 

fegyveres konfliktus következtében nehéz gazdasági helyzetbe került kárpátaljai családoknak 

szeretnének segíteni. 

Ha kerámiáról vagy porcelánról beszélünk, leginkább a nagyszüleinknél található dísztárgyak 

jutnak  eszünkbe. De, mint azt a következő riportból megtudtam, számos olyan kerámia 

létezik, amit a gépiparban, vagy  az űrkutatásnál használnak. Ennek pedig az az oka, hogy ez 

anyag nagyon jól bírja a magas hőmérsékletet is. Egyetlen egy probléma azért van vele, hogy 

könnyebben törik, mint a fém. Egy  fiatal magyarországi kutató Kassán azonban arra jött rá, 

hogy a kerámiák  egy bizonyos szinten deformálhatóak. 

Hagyományos évnyitó csapatépítő tréningre készülnek az ungvári magyar diákok „Viszlát 

nyár” címmel. A rendezvény a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének 

tanévnyitó összejövetele, amely egyúttal egy szórakoztató program, és amely azt a célt 

szolgálja, hogy az újonnan felvételiző magyar egyetemistáknak lehetőségük legyen 

megismerni diáktársaikat. 

Két vajdasági fiatal vállalkozó „Légy itthon önmagad” elnevezéssel Közösségi Házat hozott 

létre az észak bácskai Zentán, hogy ott arra ösztönözzék a többi fiatalt, hogy a szülőföldjükön 

keressék a boldogulásukat. A klub megálmodói abban bíznak, hogy a közösséghez tartozás és 

a közös munka, erősíti azt az érzést, hogy érdemes otthon maradni és ott keresni a 

megélhetést. 

Székelyudvarhely és Csíkszereda között fekszik egy kedves kis város, Szentegyháza, amelynek 

gyerekkórusa mondhatjuk, mára már világhírű. Tavaly Kanadát hódították meg, idén pedig 

magyarországi, cseh- és lengyelországi turnéjukat követően Svédország 4 városában 

vendégszerepeltek. A magyar kultúra „kis nagyköveteinek” tartott gyermek együttes egyházi 

énekeket, népdalfeldolgozásokat, magyar, angol, cseh, lengyel és svéd gyermekdalokat adott 

elő nagy sikerrel. 

 

Öt kontinens 

2018. szeptember 8. – Duna World 

Könyvelő és színész, szervező és műsorvezető, amerikai és magyar. Antal Tímea az 

évezredfordulón döntötte el, hogy Amerikában telepedik le. Bár könyvelőként rengeteg 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-09-08-i-adas/
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amerikaival találkozik, szabadidejét a magyarokkal tölti. Nemcsak részt vesz a programokon, 

hanem rendezi is azokat.  

Különleges kis napraforgók növekednek a napsütötte Floridai Sarasotában, ahol egy 

elkötelezett kezdeményezés eredményeként alakult meg a helyi magyar gyermekek 

tánccsoportja, a Napraforgók. Alapítója, Varga Otília, aki Kodály Zoltán gondolataira 

alapozva hozta létre az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő együttest.  

Különleges koncertsorozatnak örvendhettek a svédországi magyarok. A mintegy 140 fős 

gyermek együttes, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia tartott koncertsorozatot több északi 

településen is. A magyar kultúra kis nagyköveteit lelkesen ünnepelték. 

Sikeresen szerepelt a Csokonai Színház társulata Lengyelországban. Az ajtó, a Júlia- 

párbeszéd a szerelemről, valamint az Acis és Galatea egyaránt vastapsot kapott a 

Transz/Missziók Nemzetközi Művészeti Fesztiválon.  

Idén is megrendezték Buenos Airesben az Emigránsok Napját, köszönetet mondva 

mindazoknak, akik a 20. században a háborúk elől menekülve hozzájárultak Argentína 

fejlődéséhez. Magukkal hozva anyaországuk kultúráját, szokásait, tudását.  

Bár már nyugdíjas, mégsem meri elárulni, mennyit dolgozik naponta Rozgonyi Magdi. Az 

Ausztráliában élő asszony negyven éve tagja a Sydney-i Magyar Szövetségnek. Magyarságáért 

végzett munkáját több kitüntetéssel is díjazták. Magdi szerint az ő legnagyobb jutalma, az 

összetartó magyar közösség.  

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 7. – Kossuth Rádió 

 

Hamis vádak, valótlan állítások – reakció Bugár Béla Népszavának adott 

interjújára 

Hamis vádak, valótlan állítások - ezekkel a szavakkal utasította vissza a Baross Gábor 

Alapítvány ügyvezetője, Iván Tamás azokat az állításokat, amelyeket Bugár Béla, a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes párt elnöke mondott a Népszavának adott interjúban a magyarországi 

pénzek felvidéki elosztásával kapcsolatban. Haják Szabó Mária foglalta össze a felvidéki 

reakciókat. 

 

Újabb vajdasági magyar párt jelentette be, hogy részt vesz a november 4-i 

nemzeti tanácsi válaszátson 

Újabb vajdasági magyar párt jelentette be, hogy részt vesz a november 4-i nemzeti tanácsi, 

azaz országos kisebbségi önkormányzati választásokon. A Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége már meg is kezdte a listaállításhoz szükséges támogató aláírások gyűjtését. Csonka 

Áron pártelnököt Németh Ernő kérdezte. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-07_18-30-00&enddate=2018-09-07_19-10-00&ch=mr1
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Nyilatkozatot adott ki a marosvásárhelyi Magyar Szülők Szövetsége 

A marosvásárhelyi Magyar Szülők Szövetsége ma sajtónyilatkozatot adott ki a román 

kormány augusztus 28-án kihirdetett sürgősségi rendeletével kapcsolatban, amely – mint 

ismert – arról rendelkezik, hogy román nyelvet ezentúl az osztálytanítók helyett csak 

szaktanárok (tehát szakképzett romántanárok) oktathatják a kisebbségi iskolák elemi 

osztályaiban is. Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke nyilatkozott 

tudósítónknak, Erdei Edit Zsuzsannának. 

 

Marosvásárhelyen átadták az Ökumenikus Segélyszervezet közel 1 millió Ft 

értékű tanszeradományát 

Marosvásárhelyen, a Lazarenum Alapítvány székhelyén átadták az Ökumenikus 

Segélyszervezet közel 1 millió forint értékű tanszeradományát, amely 150 nehéz sorsú erdélyi 

nagycsalád, számára könnyíti meg a tanévkezdést. Az adományokból ugyanakkor olyan 

alapítványok is részesülnek, amelyek hátrányos helyzetű gyermekeket támogatnak.  

 

„De nehéz az iskolatáska” – tanszertámogatási program 

Az RMDSZ Arad megyei szervezete a Pro Identitas Egyesülettel közösen idén is megszervezi a 

„De nehéz az iskolatáska!” elnevezésű tanszertámogatási programját. A magyar előkészítő 

osztályos vidéki kisdiákok családjait iskolatáskákkal és taneszközökkel segítik. Emellett, a 

Rákóczi Szövetség jóvoltából az aradi magyar előkészítő osztályosoknak fejenként 10 ezer 

forintos egyszeri iskolakezdési támogatást adnak, továbbá az aradi, kisjenői és pécskai 

nagycsoportos óvodásoknak is emlékezetesebbé teszik a tanévkezdést. A részletekről Pataky 

Lehel Zsolt kérdezte az aradi RMDSZ ügyvezető elnökét, Péró Tamást. 

 

Három alkotótáborba várják az érdeklődőket a kalotaszegi Mákófalván. 

Három alkotótáborba várják az érdeklődőket a kalotaszegi Mákófalván. Hagyományos 

fakötések technikáit tanítják, lesz bútorfestés és fazekasság. A tábor egyik különlegessége, 

hogy megpróbálnak egy jellegzetes kalotaszegi kerámiát kidolgozni, hogy hogyan, arról az 

egyik szervezőt, a Erdélyi Kézmíves Céh elnökét, Molnár Attilát kérdezte Szilágyi Szabolcs 

 

14. Paradicsomnap 

A lukácsfalvi Fehér-tó - Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület fő szervezésében 

tartották meg a 14. Paradicsomnapot, amely egyben a kísérő rendezvénye volt a falu 

ünnepének, a búcsúnak. A kis településen főleg konyhakertészek tevékenykednek, akik 

létszámban megfogyatkozva ugyan, de teszik a dolgukat. A közösség egyik legnagyobb 

megmozdulása a Paradicsomnap, amely egyben verseny jellegű is.   
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Határok nélkül 

2018. szeptember 8. – Kossuth Rádió 

 

Templombúcsú Máriaföldén 

Máriafölde legnagyobb ünnepén, a templombúcsún készült a Határok nélkül tudósítójának 

riportja. Az ünnepi misét idén a testvérközség, Zsombó plébánosa celebrálta. A résztvevők 

elmondták: ez a rendezvény mozgatja meg a legtöbb magyart a környéken. 

 

Befejezték a tamáshidai bazilika restaurálására vonatkozó állagfelmérést 

Befejezték a tamáshidai, 13. században épült háromhajós bazilika restaurálására vonatkozó 

állagfelmérést. Ehhez a Teleki László Alapítvány nyújtott segítséget. A partiumi romtemplom 

ritkaságszámba megy a térségben.  

 

Marosvécs mecénása 

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Erdély-sorozatának legújabb kötete báró Kemény Jánosról 

szól Marosvécs mecénása címmel.  

 

Kastélynapot tartanak Marosvécsen 

Kastélynapot tartanak szeptember 15-én a Castellum Alapítvány szervezésében a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával Marosvácsen.  

 

Beszélgetés a Virtuózok Kicsik korcsoportjának győztesével 

A Szegeden élő, de délvidéki, egészen pontosan horgosi származású Balázs-Piri Soma tavaly 

megnyerte a Virtuózok tehetségkutató Kicsik korcsportjának versenyét. A fiatal zongorista 

élete azóta sokat változott.  

 

Kárpát Expressz 

2018. szeptember 9. – M1 

 

Szüreti mulatság Bácskossuthfalván 

A délvidéki Bácskossuthfalván már leszedték a szőlőt. A helyi református lelkész is a 

szőlészet-borászat szerelmese: 2011 óta foglalkozik borászattal. Munkájának gyümölcsei a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-09-08_18-30-00&enddate=2018-09-08_19-10-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-09-09-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 10.  
16 

parókia pincéjében sorakoznak. A településen nagy hagyománya van a szüreti mulatságnak, 

melyet idén is megrendeztek. 

 

Nyék falvak találkozója 

Idén ismét a felvidéki Ipolynyék adott otthont a Nyék falvak találkozójának, 2005-ben 

ugyanis innen indult útjára az a kezdeményezés, amely összegyűjtötte a Kárpát-medence 

Nyék nevű településeit.   

 

Tanévnyitó ünnepség a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban 

A 15 évvel ezelőtt alapított Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban négy 

évfolyamon több mint 100 diák tanul, elsősorban az anyaországi támogatásnak köszönhetően 

jó körülmények között. Idén 43 új tanuló kezdi meg a tanévet.  

 

Megemlékezés az Úz-völgyében 

Az Úz-völgyében, a Keleti-Kárpátok egyik szorosában táborozók azért érkeztek a völgybe 

napokkal ezelőtt, hogy őrizve a hagyományt, gondozzák a közeli katonai temetőt, majd részt 

vegyenek az Úz-völgyi megemlékezésen, ahol mindkét világháborúban véres harcok dúltak. 

 

 

 


