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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: minden magyar gyermek számára biztosítani kell a magyar oktatási 
intézményt 
2018. szeptember 19. – MTI, Ma7.sk, hirado.hu, Mandiner, Origo, pannonrtv.com, Echo Tv, 

kormany.hu, szatmar.ro, Felvidek.ma, Magyar Hírlap, pestisracok.hu, Magyar Idők 

A magyar kormány és a külhoni magyar közösségek közös célja az, hogy minden magyar 

gyermek számára biztosítsák, hogy magyar oktatási intézménybe járjon - jelentette ki Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

Csallóközcsütörtökben, ahol átadta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

felújított helyi magyar nyelvű óvodát szerdán. "Az óvoda és bölcsőde fejlesztési program a 

nemzetpolitika egyik legfontosabb programja, mert a következő években szeretnénk azt 

elérni, hogy a Kárpát-medencében minden magyar- vagy vegyes házasságban született 

gyermek magyar oktatási intézménybe tudjon járni" - szögezte le Potápi Árpád János. 

Hozzátette: fontos, hogy a magyar gyerekek magyar óvodában kezdjék, mert bizonyított tény, 

hogy amennyiben a gyerekek magyar óvodába jártak, akkor, ha van erre lehetőség, akkor 

magyar iskolába mennek továbbtanulni, ami pedig az identitás megőrzésének és a közösség 

megtartásának az alapja. 

 

Nemzeti összetartozás napja: büntetné a magyar iskolát a román 
tanügyminisztérium 
2018. szeptember 19. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Megbüntethetik a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskolát, miután Hargita 

megye prefektusa bírálta a tanintézetet amiatt, hogy a diákok állítólag Nagy-Magyarország 

térképét rajzolták az udvarra június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. Görbe Péter 

Hargita megyei főtanfelügyelő szerdán közölte, a bukaresti oktatási minisztérium ellenőrző 

testülete megállapította, hogy a rendezvény „politikai-szeparatista” jellegű volt, ami sérti az 

oktatási törvény 7-es cikkelyét, amely egyebek mellett kimondja, az iskolákban tilos politikai 

rendezvényeket tartani. 

 

Szerzett jogokat veszíthet el csütörtökön a romániai magyar közösség 
2018. szeptember 19. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Két jogvédő civil szervezet, a nyelvhasználati jogokért küzdő marosvásárhelyi Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és a szólásszabadság és a kisebbségi jogok védelmével 

foglalkozó bukaresti Active Watch próbál segíteni az alkotmánybíróságnak abban, hogy a 

közigazgatási törvénykönyvvel kapcsolatos óvások elbírálása során ne csorbuljanak a 

kisebbségi jogok. Erről a Cemo tájékoztatta az MTI-t szerdán, egy nappal az előtt, hogy az 

alkotmánybíróság tárgyalná azokat az óvásokat, amelyeket a közigazgatási törvénykönyv 

elfogadása után az ellenzéki pártok és Klaus Johannis államfő nyújtottak be. A Cemo 
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közleménye szerint az Active Watch-csal közösen úgynevezett amicus curiae-t nyújtottak be a 

taláros testülethez. 

 

Románnyelv-oktatásos rendelet: a Magyar Szülők Szövetsége is iktatta 
petícióját 
2018. szeptember 19. – maszol.ro, Krónika 

Közel tízezren írták alá a Magyar Szülők Szövetsége által indított petíciót, amelyben a 

kisebbségi elemi osztályokban való román nyelv oktatására vonatkozó kormányrendelet 

visszavonását kérik. Az online beadványt kedden iktatták a tanügyminisztériumnál. A 

szervezet kifogásolja, hogy a rendelet minden előzetes konzultáció nélkül született, valamint 

diszkriminatívnak tartja a kisebbségi nyelven tanuló elemisekkel szemben, mivel megfosztják 

őket attól, hogy saját, szakképzett tanítójuk oktassa második nyelvként, „nem anyanyelvként” 

a román nyelvet. Az iktatás pillanatában 9 688-an írták alá a petíciót. „Ha jövő hétfőig nem 

oldódik meg a helyzet, ismét kap egy csomag aláírást” – közölte a szervezet arra utalva, hogy 

a petíciót nem zárták le, továbbra is várják az aláírásokat. 

 

Továbbra is válságos a gyermekvédelem helyzete az erdélyi megyékben 
2018. szeptember 19. – maszol.ro 

Akárcsak tavaly, idén is súlyos anyagi gondokkal küszködik a Hargita Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Igazgatóság, és hasonló a helyzet a Kovászna, Maros, Bihar és Szatmár 

megyében is. Ha a kormány nem egészíti ki a költségvetésüket, az érintett intézmények 

alkalmazottai készek Bukarestben tüntetni. Még mindig keresik a megoldást a már ismert és 

újra felmerülő pénzügyi problémákra. Az intézmény már több alkalommal felhívta a 

munkaügyi minisztérium figyelmét a gondokra, illetve megbeszéléseket is folytattak az ügy 

megoldása érdekében, de egyelőre nem történt előrelépés. 

 

Ismét várják a magyar fiatalok jelentkezését az Erdélyi Politikai Iskolába  
2018. szeptember 19. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Politikai Iskola második évfolyama október 19-én indul, továbbra is ingyenes 

képzéssel, gyakorlati politikai tudással kívánja ellátni azokat a fiatalokat, akik saját 

közösségük alakítói és véleményformálói kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium 

(MCC) - partnerségben a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar 

Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) - képzésére október 3-ig várják az erdélyi magyar fiatalok 

jelentkezését. „Az első év sikere után az MCC számára nagy öröm, hogy folytathatja a 

projektet, mert ez azt bizonyítja, hogy komoly igény mutatkozik Erdélyben hasonló 

képzésekre. Idén is elsősorban azokat a fiatalokat keressük, akik felelősséget éreznek a helyi 

magyarságért, és hosszú távon részt kívánnak venni a közösség építésében” – mondta Szalai 

Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója.  
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Fonák helyzetek a románórák kapcsán 
2018. szeptember 19. – Bihari Napló 

A megyei tanfelügyelőség hétfőre gyűlést hirdetett, melyen elosztották a jelentkezők között a 

kisebbségi tannyelvű elemi osztályosok románóráit. Fura helyzetek is kialakultak.  

 

Kelemen Hunor: messze áll az ellenzék a kormány megdöntésétől 
2018. szeptember 19. – maszol.ro 

A kormány megdöntéséhez több kell annál a „médiabalettnél”, amit a jelenlegi ellenzék fel 

tud mutatni – jelentette ki az adevarul.ro portálnak adott keddi videointerjúban Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke aktuálpolitikai kérdésekre válaszolt. A közelgő alkotmánymódosító 

referendumról a politikus elmondta, még nem tudja, hogy le fogja-e adni szavazatát. 

Emlékezetett arra, hogy az RMDSZ-en belül ezen a héten vitatnak meg egy közös álláspontot 

erről. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a polgári törvénykönyv már szabályozza a 

népszavazáson feltett kérdést, ugyanis előírja, hogy házasság csak férfi és nő között jöhet 

létre. 

 

Az Íróakadémia Erdélybe is előretolja helyőrségeit  
2018. szeptember 19. – transindex.ro 

Az Előretolt Helyőrség irodalmi mellékletet minden olyan külhoni magyar lappal együtt 

ingyen adják majd, amelyik ezt igényli - tudta meg a transindex.ro Demeter Szilárdtól.  

 

 

Felhívás mártírjaink és áldozataink adatainak összegyűjtésére! 
2018. szeptember 19. – Felvidék Ma 

Az Esterházy János mártírpolitikus végső nyugalomba helyezése első évfordulós 

rendezvényének mottójául tudatosan választottuk az Akikért a harang szól mondatot. Az 

Esterházy János Zarándokközpont 2018. szeptember 16-án megszólaló harangjai (köztük a 

Ferenc pápa által megáldott Esterházy-emlékharang) mindenekelőtt Esterházy Jánosért, a 

Szlovákiában élő magyar közösség mártírpolitikusáért szóltak. És szóltak a harangok e hely 

megálmodójának és felépítőjének, Paulisz Boldizsár testvérünknek emlékére is, aki a 

közelmúltban, szenvedések tüzében lépte át a földi lét határait s most Esterházy Jánossal 

együtt az öröklétből figyeli, segíti és támogatja közösségünket. 

 

Magyar-szlovák szerződés az Ipolydamásd és Helemba közötti hídról 
2018. szeptember 19. – Felvidék Ma 

Az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly hídról szóló magyar-szlovák megállapodásról 

tárgyaltak a magyar Országgyűlésben kedden. A híd felépítését az ellenzéki képviselők 

támogatták, annak ellenére, hogy többen kifogásolták a kivitelezés részleteit. Cseresnyés 

Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára expozéjában 

rámutatott: a javaslat a magyar-szlovák kormány által 2012-ben aláírt, a közös államhatáron, 
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Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly híd megépítéséről és a kapcsolódó létesítményekről 

szóló megállapodás kiegészítésének kihirdetéséről rendelkezik. A megállapodást törvényi 

szinten kell kihirdetni – közölte. 

 

Két kihívója lesz a losonci polgármesternek a novemberi választásokon 
2018. szeptember 19. – bumm.sk, Ma7.sk 

Losoncon összesen hárman indulnak a polgármesteri székért a novemberi helyhatósági 

választásokon. A függetlenként induló jelenlegi polgármester, Alexandra Pivková kihívói 

Renáta Endrödyová (független) ügyvédnő és Boris Bodnár (KSS) nyugdíjas lesznek. 

 

Magyar könyvtárosról nyílt kiállítás Pozsonyban 
2018. szeptember 19. – Ma7.sk 

Százötven éve született Kumlik Emil, pozsonyi egyetemi könyvtárigazgató és író. Életét és 

munkásságát bemutató kiállítást szeptember folyamán tekinthetik meg az érdeklődők a 

Pozsonyi Egyetemi Könyvtár kiállítótermében. Pozsony könyvtártörténelmének egyik 

kiemelkedő alakjaként tartják számon a magyar származású Kumlik Emilt (1868-1944), aki a 

pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem könyvtárának első, és egyben utolsó igazgatója volt. A 

mára már szinte homályba veszet intézmény a mai Pozsonyi Egyetemi Könyvtár elődje volt. 

 

Négyen indulnak a polgármesteri székért Rimaszombatban 
2018. szeptember 19. – Új Szó 

Rimaszombatban összesen négyen indulnak a polgármesteri székért a következő helyhatósági 

választásokon. A városi választási bizottság már mind a négy jelöltet regisztrálta. Erről Štefan 

Szántó, a rimaszombati városi hivatal elöljárója tájékoztatta a TASR hírügynökséget szerdán. 

A helyhatósági választásokon ismét indul a jelenlegi polgármester, Jozef Šimko (független). A 

kihívói Radovan Ceglédy polgári aktivista és vállalkozó, Viliam Vaš (KDH) pedagógus és 

városi képviselő, valamint Zagyi Róbert (független) lesznek. 

 

A Magyar Liga is indul a nemzeti tanácsi választáson 
2018. szeptember 19. – Vajdaság.ma 

Sajtótájékoztatón jelentette be Vass Tibor, elnök, listavezető, hogy a Magyar Liga is részt vesz 

a magyar nemzeti tanácsi választáson, november 4-én. Nyilatkozatában kiemelte, hogy a 

Magyar Liga elnökségi ülésén úgy döntöttek, hogy az elkövetkező négy évben is részt 

szeretnének venni az MNT munkájában, külön figyelmet szentelve az anyanyelv 

használatának a közszférában. 

 

Ingyenes iskolai sportfoglalkozások Temerinben 
2018. szeptember 19. – Pannon RTV 

Az ingyenes iskolai sportot tavaly óta vezették be országszerte, így a vajdasági iskolákban is. 
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Temerinben egyre nagyobb az érdeklődés az ingyenes sportolási lehetőség iránt. Idén a 

kínálat is bővült, ami a különböző sportágakat illeti. 

 

Hertelendyfalván jártak a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai 
2018. szeptember 19. – Pannon RTV 

Szeptember elején hét fiatal érkezett a Kárpát-medence különböző területeiről Szabadkára. 

Egy egy hónapos rövid képzést követően hét vajdasági szórványközpontban teljesítenek majd 

szolgálatot a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaiként. Ellátogattak a szórványközpontokba 

is. A Petőfi Sándor Program délvidékre érkezett ösztöndíjasai Hertelendyfalvára is 

ellátogattak. A küldötteket a Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület fogadta. Az 

egyesület székhelyének megtekintése után megnézték a református templomot is. Schön 

Bálint Budapestről érkezett. 

 

Fizikailag és mentálisan is segít a Pető-módszer 
2018. szeptember 19. – Magyar Szó 

Tegnap Zentán az alkotóházban Perpauer Attila, az MNT Oktatási Bizottságának elnöke és 

Verebes Krnács Erika előadóművész, újságíró, a Magyar Összefogás listájának képviselői 

olyan személyekkel beszélgettek, akik több alkalommal is részt vettek a Magyar Nemzeti 

Tanács koordinálásával, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

támogatásával és a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András Karának közreműködésével 

létrejött háromhetes intenzív fejlesztő kurzusokon. 

 
 

Az ukrán külügyminiszter nem zárja ki a beregszászi magyar konzul kiutasítását 
2018. szeptember 19. – MTI, HVG, Inforádió, zoom.hu, 24.hu, Magyar Szó, karpatalja.ma, 

Kárpátalja 

Nem zárta ki a beregszászi magyar konzul kiutasítását Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, 

miután szerdán a YouTube videomegosztón egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, 

amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország 

beregszászi konzulátusán. Az Ukrinform ukrán hírügynökség által közzétett videofelvételre 

reagálva Pavlo Klimkin Facebook-oldalán közzétett videoüzenetében kijelentette, "jól tudtuk, 

mi zajlik a magyar konzulátuson, figyelmeztettük magyar kollégáinkat, de most erre 

bizonyítékunk van. Ezt a bizonyítékot nem lehet elhallgatni, reagálni kell rá".  

 

Erősíteni kell a szórványoktatást a Felső-Tisza-vidéken 
2018. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Nyolcadik alkalommal szervezték meg a Felső-Tisza-vidéki Magyarok Találkozóját, ez 

alkalommal Nagybocskón. A FELTISZA elnevezésű program célja a szórványtelepüléseken 

élő magyarság számára olyan fórum biztosítása, mely által közösen gondolkodhatnak az őket 

érintő fontosabb kérdésekről. Az esemény olyan kulturális találkozási pont, melyen a helyi 
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közösségek bemutathatják hagyományaikat, népművészeti értékeiket, kapcsolatokat 

építhetnek. 

 

Tanszercsomagot vettek át a badalói elsősök 
2018. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Badalóban 18 első osztályos gyermek vehette át ünnepélyes keretek között a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

közös ajándékát szeptember 18-án. A tanszercsomagokat a Bethlen Gábor Alap és a Széchenyi 

Jótékonysági Alap támogatásával állították össze, melyet a  legtöbb kárpátaljai magyar iskola 

elsősei vehettek át. Azon iskolák diákjai, akik még nem kapták meg a csomagokat, a 

közeljövőben számukra is kiosztásra kerülnek. 

 

A Nemzeti Színház nyílt napján avatják fel Matl Péter kárpátaljai művész 
alkotását 
2018. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Előadások próbáiba tekinthet be, beszélgethet színészekkel, plakátfotózást követhet végig és 

kulisszajáráson is részt vehet, aki szombaton 13 órától ellátogat a Nemzeti Színház nyílt 

napjára. “A nyílt próbán a két következő bemutató, a Viktor Rizsakov rendezésében készülő 

Álomgyár, valamint a Vidnyánszky Attila által színpadra állított Az ember tragédiája 

jeleneteibe lehet bepillantani” – mondta Flament Krisztina főszervező az M1 aktuális 

csatorna szerda délelőtti műsorában. 

 

Folytatódik a KMKSZ-székház robbantói ügyének tárgyalása 
2018. szeptember 19. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon hétfőn, szeptember 17-én került sor a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen robbantásos merényletet elkövető két 

vádlott ügyének tárgyalására. Valamennyi résztvevő megjelent a tanácskozóteremben, de a 

megszokott módon most is késéssel vette kezdetét az ülés. 

 

Nemzetközi orvoskonferenciát tartottak Visken 
2018. szeptember 19. – Kárpátalja 

Közel 300 résztvevője volt a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága (KMEDT) 

és a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) közös szervezésében sorra került nemzetközi 

orvoskonferenciának, amelyre az anyaország és a Kárpát-medence magyarlakta régióiból 

ékeztek vendégek Viskre. Az egykori koronaváros egyik impozáns épületében, a Tulipán 

Hotelben sorra kerülő esemény egyben az Ungvári Megyei Kórház névadójának, dr. Novák 

Endrének az emléke előtt is tisztelgett, mivel a két társaság szervezésében ez volt immáron a 

VIII. Dr. Novák Endre Napok nevet viselő fórum. 

 

17 fő nyerte el a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium ösztöndíját 
2018. szeptember 19. – Kárpátalja 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanszercsomagot-vettek-at-a-badaloi-elsosok/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-nemzeti-szinhaz-nyilt-napjan-avatjak-fel-matl-peter-karpataljai-muvesz-alkotasat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-nemzeti-szinhaz-nyilt-napjan-avatjak-fel-matl-peter-karpataljai-muvesz-alkotasat/
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/19/folytatodik-kmksz-szekhaz-robbantoi-ugyenek-targyalasa
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/19/nemzetkozi-orvoskonferenciat-tartottak-visken
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/19/17-fo-nyerte-el-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondijat
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A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 

támogatás felhasználásával felvételt hirdetett a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégiumba a 2018. szeptember–2019. június közötti tíz hónapra. Jelentkezni 2018. 

június 11-től szeptember 5-ig volt lehetőségük a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai 

főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A szakkollégiumba a 3–5. évfolyamokon nappali 

tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok pályázhattak. A hallgató tanulmányi 

átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. 

 

Hiszek az oktatási rendszerben és a tanárokban 
2018. szeptember 19. – Népújság 

Sabo Tatjana szeptemberrel harmadik igazgatói mandátumát kezdte a legnagyobb 

muravidéki kétnyelvű általános iskola, az 1. Számú Lendvai KÁI élén. Az új tanév és az elmúlt 

időszak tapasztalatairól, valamint a tervekről kérdeztük. 

 

Most már ütemesen épül, decemberre elkészül 
2018. szeptember 19. – Népújság 

Két és fél év várakozás után júniusban elkezdődtek a faluotthon építési munkálatai a Lendva-

hegyen. Az új, több célt szolgáló létesítmény a lebontott laktanyaépületek telkén készül el. A 

beruházás értéke 450 ezer euró, a keretet rá Lendva Község biztosítja. A többfunkciós épület 

mintegy 320 négyzetméteres lesz, többek közt két irodahelyiség (az egyik a helyi közösség 

részére) és egy 60–80 férőhelyes terem kap helyet benne a kulturális és más rendezvények 

megtartására. Az otthonhoz szép nagy terasz is tartozik majd. 

 

Derűs, őszi játék volt a szüretelés 
2018. szeptember 19. – Népújság 

Kedd délelőtt két muravidéki helyszínen is a felnövekvő generációnak szerveztek szüretet. 

Kapornakon, a Skerlák-ház udvarán a legkisebbeket, a dobronaki szőlőhegyen pedig az 

általános, illetve középiskolás korosztályt várták a szervezők a legszebb őszi munkára, a 

szüretre. A hodosi magyar önkormányzat immáron nyolcadik alkalommal rendezte meg a 

gyermekszüretet a kapornaki tájház udvarán. 

 

Átadta megbízólevelét Nagy Andor 
2018. szeptember 19. – volksgruppen.orf.at 

Ünnepélyes keretek között szeptember 19-én átadta megbízólevelét Alexander Van der Bellen 

osztrák szövetségi elnöknek Nagy Andor, Magyarország új bécsi nagykövete, ezzel pedig 

megkezdte tevékenységét immár teljes jogú, rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti 

minőségben. 
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https://nepujsag.net/muravidek/5598-hiszek-az-oktat%C3%A1si-rendszerben-%C3%A9s-a-tan%C3%A1rokban%20.html
https://nepujsag.net/muravidek/5603-most-m%C3%A1r-%C3%BCtemesen-%C3%A9p%C3%BCl,-decemberre-elk%C3%A9sz%C3%BCl.html
https://nepujsag.net/muravidek/5604-der%C5%B1s,-%C5%91szi-j%C3%A1t%C3%A9k-volt-a-sz%C3%BCretel%C3%A9s.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2936937/
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2018. szeptember 19. - Kossuth Rádió 

 

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán 

határőrizeti és állambiztonsági szervek indokolatlan vegzálásai ellen 

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán határőrizeti és 

állambiztonsági szervek indokolatlan vegzálásai ellen, amelyekkel a magyar nemzetiségű 

kárpátaljai tisztségviselőket és újságírókat igyekeznek megfélemlíteni az államhatár átlépése 

során. Brenzovics László KMKSZ elnök az ukrán parlament képviselőjeként magyarázatot 

követel az illetékes állami szervektől: az ukrán államhatár átlépésekor milyen indokkal tartják 

fel és vetik több órás ellenőrzés alá a magyar nemzetiségű köztisztviselőket, 

közalkalmazottakat, helyi önkormányzati képviselőket, újságírókat.  

 

Újabb felújított óvodák Felvidéken 

Hat felújított óvoda, hat világos, egészséges tér a gyerekek fejlődéséhez, hat felvidéki magyar 

településnek esély a tovább lépésre, a fiatalok megtartására. Kedden Grezsa István miniszteri 

biztos, szerdán Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár avatott fel magyar kormányzati 

támogatással felújított óvodákat a Felvidéken.   

 

A temesvári Bartók Béla líceumban továbbra is a magyar tanítók oktatják a 

román nyelvet a kisdiákoknak 

Nagy port kavart a tanév elején az a váratlanul meghozott kormányrendelet, amely az 

osztálytanítók helyett román tanárokra bízná a kisebbségi elemi osztályokban a román nyelv 

és irodalom tanítását. Bő egy hét elteltével a temesvári Bartók Béla líceumban, alacsonyabb 

bérért ugyan, de továbbra is a magyar tanítók oktatják a román nyelvet a kisdiákoknak. Az 

iskola vezetősége zökkenőmentes megoldást próbál találni az átmeneti időszakra, abban a 

reményben, hogy a kormány mielőbb visszavonja a szerintük méltánytalan és szakmailag 

megkérdőjelezhető rendeletet.  

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-19_18-02-00&enddate=2018-09-19_18-40-00&ch=mr1
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Bemutatkozik Nagy Karina Petőfi-ösztöndíjas 

A Petőfi Program keretében érkezett a Délvidékre a budapesti Nagy Karina, aki korábban 

Norvégiában segített az anyanyelv ápolásában az ott élő magyaroknak. Most a Vajdaságba is 

sok-sok elképzeléssel érkezett. De hogy mindebből mit próbál megvalósítani, az a közösség 

igényétől függ. Németh Ernő beszélget vele. 

 

Hubay Miklós író, dramaturg és fordító születésének 100. évfordulója 

alkalmából emléktáblát avattak szülővárosában 

Hubay Miklós író, dramaturg és fordító születésének 100. évfordulója alkalmából emléktáblát 

avattak szülővárosában, Nagyváradon a Szigligeti Színház és a Várad kulturális folyóirat 

kezdeményezésére. Az avatási ünnepséget követően az első magyar musicalt, az Egy szerelem 

három éjszakáját tekinthették meg az érdeklődők. 

 

A kárpátaljai rászorulók javára szervez 20 napos gyűjtést az Ökumenikus 

Segélyszervezet, 

A kárpátaljai rászorulók javára szervez 20 napos gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet, 

amely a beérkező adományokat a téli élelmiszer- és tűzifa-segélyakciójára, valamint az egész 

évben működő, a rászoruló gyerekek felzárkózását elősegítő programjának finanszírozására 

fordítja. A segítségre egyre nagyobb szükség van, az áremelkedések és a támogatások 

csökkenése miatt különösen nehéz helyzetbe kerültek a sokgyerekes családok, az egyedülálló 

idősek, nyugdíjasok. A pénzadományokat a 1353-as adományvonalon várják, a hívás díja 250 

forint. Az adománygyűjtéshez futóverseny is kapcsolódik: szeptember 22-én lesz a 

hagyományos beregszászi félmaraton, amely a Beregszásztól néhány kilométerre fekvő 

Makkosjánosiból indul.  

 

 


