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Támogatnák az erdélyi magyar pártok Bölöni László marosvásárhelyi 
polgármester-jelöltségét 
2018. augusztus 29. – MTI, Híradó, Lokál, 888.hu, Krónika, maszol.ro, Erdély.ma, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, hvg.hu 

Támogatnák az erdélyi magyar pártok Bölöni László legendás labdarúgó és sikeres edző 

marosvásárhelyi polgármester-jelöltségét - derül ki a Krónika napilap szerdai számában 

közölt összeállításból.A 108-szoros román válogatott, a Steauával BEK-győztes labdarúgó, aki 

a Sporting Lisboa edzőjeként felfedezte Cristiano Ronaldót, egy hétfői marosvásárhelyi 

pódiumbeszélgetésen kérdésre válaszolva elmondta: foglalkoztatja a hazatérés gondolata és 

az is, hogy megmérkőzzék szülővárosa polgármesteri tisztségéért. Hozzátette azonban, hogy 

ha ebbe belevágna, csak azért tenné, hogy egy csapatba vonja a különböző embereket, a 

különböző érdekeket. Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke elmondta, örül a 

Marosvásárhelyen született sportember szándéknyilatkozatának. Emlékeztetett arra, hogy 

már korábban is szóba jött Bölöni neve, és bár az RMDSZ is próbálkozott ezzel az opcióval, a 

labdarúgóedző végül nem vállalta a jelölést. Porcsalmi elmondta: bár nem egyeztetett erről a 

szövetség fórumaival - beleértve a helyi szervezetet -, személy szerint "látatlanban" is 

támogatandónak tartja ezt az eshetőséget. 

 

Vincze Loránt: Románia nem látszik Brüsszelben 
2018. augusztus 29. – maszol.ro 

„Romániának nincs európai lobbiereje, annyira lekötik a belpolitikai csatározások, hogy nem 

is tudja, miért harcol Brüsszelben, nincs határozott álláspontja a nagy uniós témákban. 

Brüsszelben Románia nem látszik, ami különösen problémás most, amikor az ország az unió 

soros elnökségének átvételére készül” – mondta Vincze Loránt a Vásárhelyi Forgatagon. A 

Teleki Téka udvarán zajló rendezvényen Vincze Loránt köszönetet mondott az RMDSZ 

megyei szervezetének és a megye magyarságának a Minority SafePack európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezés támogatásáért. Elmondta: az uniós jog sajátja, hogy ha 

elfogadták a tagállamok, akkor kötelezővé válik, és be nem tartása esetén kötelezettségszegési 

eljárás indul, ami pénzbírsággal járhat –ezért erősebb kényszerítő erővel bír, mint a Románia 

által ratifikált nemzetközi egyezmények. 

 

Magyar zászlót rongáltak meg Aknaszlatinán 
2018. augusztus 28. – karpatalja.ma 

Augusztus 24-én betörtek az aknaszlatinai Szent István-templomba. Kocserha János 

alpolgármester elmondása szerint elloptak két üveg bort, megpróbálták feltörni a perselyeket, 

megrongálták a nemrég felújított orgonát, és leszakították a magyar zászlót. Mindez még nem 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/idealis-jeloltnek-tartjak-bolonit-n-az-erdelyi-magyar-partok-tamogatnak-az-edzo-marosvasarhelyi-polgarmester-jeloltseget
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/idealis-jeloltnek-tartjak-bolonit-n-az-erdelyi-magyar-partok-tamogatnak-az-edzo-marosvasarhelyi-polgarmester-jeloltseget
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101036-vincze-lorant-romania-nem-latszik-brusszelben
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/29/magyar-zaszlot-rongaltak-meg-aknaszlatinan
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volt elég, ugyanis távozásukkor odapiszkítottak a templom udvarára. Béres István helyi 

plébános azonnal értesítette az illetékes hatóságokat, de sajnos, a tettesek kilétéről még 

semmit sem tudunk. Az ügyben tart a nyomozás. 

 

Portik Vilmos főszervező: Marosvásárhely nem alkalmas arra, hogy a Forgatag 
„belakja” a főterét 
2018. augusztus 29. – maszol.ro 

Hat év alatt Marosvásárhely és környékének markáns rendezvényévé nőtte ki magát a hétfőn 

kezdődött és vasárnapig tartó Vásárhelyi Forgatag, amelynek immár nemcsak erős arcéle, 

hanem háromszáznál több eseménye is van. De a város főterét még mindig nem „hódíthatta” 

meg magának, aminek előzménye és kissé gyakorlatiasabb magyarázata is van. Portik Vilmos 

főszervezőt faggatták mindenről, ami Forgatag, és amitől megbolydul a város. 

 

Nehogy már egy másik párt imidzsépítésének legyek az elemlámpája 
2018. augusztus 29. – azonnali.hu, Erdély Ma 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke nem akar más pártok imidzsépítéséhez asszisztálni, 

többek között ezért nem támogatták az USR, a román Momentum kezdeményezését arról, 

hogy büntetett előéletűek ne viselhessenek köztisztséget. 

 
Mégis van miből fedezni a nagyváradi magyar iskolák javítási munkálatait 
2018. augusztus 29. – maszol.ro 

Megoldották a nagyváradi Ady Endre Líceum ellátó hőközpontja javításának és a Szacsvay 

Imre Általános Iskola homlokzata biztonságosabbá tételének finanszírozását a Bihar megyei 

tanács keddi ülésén.   a megyei tanács célirányos támogatást nyújtott a két nagyváradi iskola 

problémáinak megoldására a nagyváradi önkormányzaton keresztül, az Ady és a Szacsvay 

líceumnak 180 ezer, illetve 50 ezer lejt utalt át, az önkormányzat azonban ezt az összeget 

átirányította a Traian Vuia műszaki szakközépiskola bentlakásának felszerelésére. A megyei 

tanács keddi ülésén azonban a liberális tanácsosok nemleges szavazata ellenére is átment két 

fontos határozat. Pásztor Sándor tanácselnök elmondta, a két iskola problémáinak 

megoldását tartották fontosnak, ezért az RMDSZ-frakció beterjesztette a vonatkozó 

határozatot. Az Ady líceum mellett működő Alma Mater Alapítvány fő célja, hogy az iskola 

működését segítse, a Partium Alapítvány pedig a Szacsvay líceum bentlakásának felszerelését 

is segítette, ezért ezeken keresztül végzik el a munkát, magyarázta a politikus. Így tehát 

megkezdődhet a fűtési rendszer javítása, a Szacsvay líceumra pedig legalább védőháló kerül, 

tette hozzá Pásztor Sándor. 

 

100 év Romániában: melyek voltak a magyarságot érintő sorsfordító 
események?  
2018. augusztus 29. – transindex.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/101027-portik-vilmos-f-szervez-marosvasarhely-nem-alkalmas-arra-hogy-a-forgatag-belakja-a-f-teret
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/101027-portik-vilmos-f-szervez-marosvasarhely-nem-alkalmas-arra-hogy-a-forgatag-belakja-a-f-teret
http://azonnali.hu/cikk/20180829_kelemen-hunor-nehogy-mar-egy-masik-part-imidzsepitesenek-legyek-az-elemlampaja
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101025-megis-van-mib-l-fedezni-a-nagyvaradi-magyar-iskolak-javitasi-munkalatait
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101025-megis-van-mib-l-fedezni-a-nagyvaradi-magyar-iskolak-javitasi-munkalatait
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27406&100_ev_Romaniaban_melyek_voltak_a_magyarsagot_erinto_sorsfordito_esemenyek?
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27406&100_ev_Romaniaban_melyek_voltak_a_magyarsagot_erinto_sorsfordito_esemenyek?


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. augusztus 30. 
3 

Lönhart Tamás történész szerint a erdélyi magyarságra a kommunista hatalomátvétel után 

bekövetkező államosítás, az intézményrendszerek megszüntetése és a magyar oktatás 

ellehetetlenítése jelentette a legnagyobb csapást.  

 

Tervezhetetlen műemlékvédelem: hiába nyertek több millió eurót a Székely 
Nemzeti Múzeum felújítására, nem találnak kivitelezőt 
2018. augusztus 29. – Krónika 

Immár nemcsak a pénzhiány hátráltatja a műemlékek felújítását. A sepsiszentgyörgyi Székely 

Nemzeti Múzeum hiába nyert 4,8 millió eurós támogatást: a tervezést meghirdető 

közbeszerzést már háromszor kiírták, de senki sem jelentkezett. Guttmann Szabolcs építész, 

műemlékvédelmi szakember szerint az a legfőbb probléma, hogy Romániában csak 7-8 

évente, nemzetközi pályázati forrásokból jelenik meg műemlékvédelemre költhető pénz, azaz 

nincs folytonosság, a szakemberek pedig a köztes időszakokban kirajzanak az országból. 

 
Idén is lesz miből válogatni a kézdi Őszi Sokadalmon  
2018. augusztus 29. – transindex.ro 

Ha augusztus vége, akkor Őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen. Az értékszüret jegyében 

megszervezett városünnep a jól bevált programok mellett izgalmas újdonságokkal is 

jelentkezik.  

 

Konkrét kérések a székelyföldi románoktól 
2018. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

Több állami pénzre van szüksége a Kovászna és Hargita megyei ortodox püspökségnek, hogy 

a megkezdett építkezéseket befejezze, és újakat kezdjen el – ez csak egy azokból az 

igényekből, amelyeket a székelyföldi románok civil fóruma fogalmazott meg az országvezetés 

felé.  

 

Összefogtak az erdélyi vállalkozónők 
2018. augusztus 30. – Krónika 

#erdélyivállalkozónő – bizonyára a Krónika olvasói közül is sokan találkoztak már ezzel a 

„heshtaggel” a Facebook közösségi oldalon az elmúlt időszakban a gazdaság számos 

területéről érkező erdélyi vállalkozónőket bemutató bejegyzések alatt. A napokban pedig 

kiléptek a virtuális térből a február óta folyamatosan közösséggé kovácsolódó erdélyi női 

vállalkozók. Nagy terveik vannak, valószínűleg sokat hallunk még róluk. Az alapítókkal és 

tagokkal beszélgettek megvalósításaikról és terveikről, amelyből nincs hiány. 

 

Megállíthatatlan a romániai népességfogyás 
2018. augusztus 30. – Krónika 

Nem tekinti visszafordítható folyamatnak a lapunk által megszólaltatott szakértő a romániai 

népességcsökkenést, ezt a trendet csupán stabilizálni lehet valamilyen szinten. Horváth 

István kolozsvári szociológust annak kapcsán faggatták, hogy a bukaresti statisztikai hivatal 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tervezhetetlen-muemlekvedelem-hiaba-nyertek-tobb-millio-eurot-a-szekely-nemzeti-muzeum-felujitasara-nem-talalnak-kivitelezot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tervezhetetlen-muemlekvedelem-hiaba-nyertek-tobb-millio-eurot-a-szekely-nemzeti-muzeum-felujitasara-nem-talalnak-kivitelezot
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23416&Iden_is_lesz_mibol_valogatni_a_kezdi_Oszi_Sokadalmon
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23416&Iden_is_lesz_mibol_valogatni_a_kezdi_Oszi_Sokadalmon
https://szekelyhon.ro/aktualis/konkret-keresek-a-szekelyfoldi-romanoktol
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friss jelentése szerint tavaly több mint 120 ezerrel csökkent az ország lakosságának száma. 

Bár a romániai magyarok körében megállt a születések csökkenése, az országos átlaghoz 

hasonlóan a közösség is távol áll a népességhelyettesítési szinttől, a népesség számának 

stabilizálódásától. 

 
Román–moldovai összefejelés 
2018. augusztus 30. – Krónika 

Feszültség támadt Moldova és Románia között, miután a moldovai határőrök nem engedtek 

be az országban egy romániai csoportot, amely a két ország egyesülését hirdeti. A román 

külügyminisztérium kedden közölte, figyelemmel követi az eseményeket, és folyamatosan 

tájékozódik, ezért bekérették a bukaresti moldovai nagykövetet, hogy magyarázattal 

szolgáljon a moldovai hatóságok eljárására vonatkozóan. 

 

Negyedmillióan a magyar napokon 
2018. augusztus 30. – Krónika, transindex.ro 

Több mint 250 ezren látogattak el az augusztus 19–26. között megszervezett 9. Kolozsvári 

Magyar Napokra. A szervezők tegnapi mérlege szerint Erdély legnagyobb kulturális fesztiválja 

rekordokat döntött: 630 különböző program várta az érdeklődőket – a történelmi-kulturális 

előadásoktól, bemutatóktól, a gyermek- és felnőttprogramokig és a könnyűzenei koncertekig. 

A Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület, a 110 fős szervezőcsapat 

és a 140 önkéntes mellett 165 partnerszervezet működött közre a fesztivál sikere érdekében, s 

ennek köszönhetően közel 60 programhelyszínen várták a több mint egy hetes kulturális 

kavalkád résztvevőit. Jövőre augusztus 18–25. között szervezik meg a jubileumi, tizedik 

KMN-t. 

 

Bölöni: felépíthető marosvásárhelyi bajnokcsapata 
2018. augusztus 30. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bölöni László nemigen szokott a levegőbe beszélni: amikor a 

hétfői pódiumbeszélgetésen azt mondta, képes lenne az emberek összefogására és az újításra, 

jól tudta, hogy a háttérben már olyan folyamatok zajlanak, amelyek megteremthetik az 

összefogás és az újítás felté-teleit. Megerősítették mindezt az immár egyre több színtéren 

közösen fellépő három erdélyi magyar párt lapunk által megszólaltatott vezetői, akik 

leplezetlen örömmel fogadták a neves futballszakember gondolatait a hazatérésről, az 

esetleges közéleti szerepvállalásról. Sőt a megerősítés fordítva is áll: a nemzetközi szinten is 

köztiszteletnek örvendő Bölöni – egyelőre feltételes módban közölt – bejelentése egyfajta 

megelőlegezett, politikai összefogást feltételez, kvázi garantáló jótállási nyilatkozatnak is 

tekinthető”. 

 

Sok látogatót vonzott a hagyományteremtő komáromi Nyárzáró piknik 
2018. augusztus 29. – Ma7.sk 
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Nagy érdeklődés övezte a Dunamente TDM által augusztus 29-én a komáromi Holt-Vágon 

először megrendezett Nyárzáró pikniket. A hagyományteremtő szándékkal megtartott 

egésznapos rendezvényen az őstermelői és kézműves piac portékái is megkóstolhatók - 

megvásárolhatók voltak. A szervezők arcfestéssel, népi játékokkal, táncházzal és további 

gyermekfoglalkozásokkal várták a lurkókat. Eközben a felnőttek akár gyógynövény 

workshopon, külső-belső rózsa-wellnessen is részt vehettek, vagy csemetéikkel 

kipróbálhatták a kenus evezést. 

 

Nehéz helyzetben Nyitra megye magyar tannyelvű gimnáziumai 
2018. augusztus 29. – Ma7.sk 

Az utóbbi évtizedben a magyar tannyelvű alapiskolába íratott gyerekek száma kisebb 

kilengésekkel állandósulni látszik. Bár ha ezt lebontjuk településekre, és párhuzamba állítjuk 

a szlovák iskolákba íratott gyerekek számával, akkor arányaiban ez valójában csökkenést 

jelent. Nem véletlen, hogy a pedagógushiány elsősorban a szlovák iskolákat sújtja, a magyar 

tannyelvű alapiskolák többségében az intenzív beíratási programok ellenére egzisztenciális 

bizonytalansággal is meg kell küzdeni. 

 

Párkányban is felállította jelöltjeit az MKP 
2018. augusztus 29. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Megtartotta jelöltállító taggyűlését az MKP párkányi szervezete a novemberi helyhatósági 

választásokra. A kedd esti ülésen a polgármesterjelölt és a képviselőjelöltek személyéről is 

döntöttek. Retkes János elnök elmondta, olyan polgármesterjelöltet kerestek, aki mind 

személyében, mind eszméjében, mind kiállásában méltó arra, hogy a Magyar Közösség 

Pártjának képviseletében induljon. Meg is találták a megfelelőt az 54 éves Lukovics Tamás 

személyében. "Hosszú idő után egy olyan erős polgármesterjelöltet tudunk indítani, aki mögé 

be tud sorakozni a párkányi magyarság" - hangsúlyozta az MKP elnöke. A jelenlévő párttagok 

egyhangúlag szavaztak neki bizalmat. 

 
Felújított templomot szenteltek Ekelen 
2018. augusztus 29. – Felvidék Ma 

A csallóközi Ekelen ünnepi szentmise keretében adták át kedden este a felújított Szent 

Ágoston-plébániatemplomot. A munkálatok a magyar kormány és a Nagyszombati 

Egyházmegye támogatásával valósultak meg. A plébániatemplom ünnepélyes átadására 

éppen Szent Ágoston püspök emléknapján került sor. A templom két év után végre ismét 

megtelt hívekkel. Kiss Róbert római katolikus püspöki helynök üdvözölte a hálaadó szentmise 

főcelebránsát, Orosch János nagyszombati érseket, Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és 

civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség 

Pártjának elnökét, Fekete Ivett ekeli polgármestert és Tanító Viktória református tiszteletest. 

 

Kinek az érdekét képviseli a szlovák-magyar párt? 
2018. augusztus 29. – Figyelő – Lacza Tihamér 
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Március óta gyakran kell arra a kérdésre válaszolnia a szlovákiai magyarság egy részének a 

szavazatait is maga mögött tudó Most-Híd vegyes etnikumú pártnak, hogy maradjon-e 

továbbra is a pozsonyi kormányban, vagy lépjen ki onnan. Két, nagy visszhangot kiváltó 

botrány után is biztosítják a koalíció stabilitását. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2018. augusztus 29-i számában olvasható.) 

 

Várhatóan szeptember végén Vajdaságba látogat Orbán Viktor 
2018. augusztus 29. – Pannon RTV 

Várhatóan szeptember végén Vajdaságba látogat Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Az 

MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár 

nyilatkozta ezt. Szeptember végére tervezik ugyanis Topolyán a Délvidék Sport Akadémia 

megnyitó ünnepségét, ahol várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond - közölte a sajtófőnök. 

 

Magyar napot tartottak Nagybecskereken 
2018. augusztus 29. – Vajdaság MA 

A nagybecskereki Sörnapok keretében második alkalommal szerveztek magyar napot, 

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

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

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

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

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

 

Újra háromnyelvűek a helységnévjelző táblák 
2018. augusztus 29. – Pannon RTV 

Visszakerültek a háromnyelvű Palics és Szabadka helységnévjelző táblák. Ahogyan arról 

korábban hírt adtunk, Szabadka és Palics eddigi cirill és latin betűs, valamint magyar nyelvű 

helységnévtábláit kisebb méretű, csak cirill és latin betűsre cserélték. Most már újra magyar 

nyelven is el lehet olvasni a településneveket. 

 

Topolya: Hamarosan nyit az Expo 2018 
2018. augusztus 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szeptember 7-e és 9-e között szervezik meg a topolyai Expo 2018 Mezőgazdasági és 

Gazdasági Kiállítást. Ebben az évben is színes programokkal várják a látogatókat a piactér 

csarnokában és annak környékén. Gyermek- és ifjúsági programok, kézműves sörök 

kóstolóval egybekötött bemutatója, pálinkafőzők versenye, gazdag tombola, és szakmai 

konferenciák, üzleti találkozók gazdagítják a programot. 

  
Emlékművet emelnek Újvidéken az 1944-45-ös áldozatok emlékére 
2018. augusztus 29. – Pannon RTV 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/varhatoan-szeptember-vegen-vajdasagba-latogat-orban-viktor
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22702/Magyar-napot-tartottak-Nagybecskereken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22702/Magyar-napot-tartottak-Nagybecskereken.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ujra-haromnyelvuek-helysegnevjelzo-tablak
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22700/Topolya-Hamarosan-nyit-az-Expo-2018.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/emlekmuvet-emelnek-ujvideken-az-1944-45-os-aldozatok-emlekere
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Erről is döntöttek az újvidéki Városi Képviselő-testület ülésén. Továbbá megvitatták a SPENS 

Sport-és Üzletközpont újjáépítésére tett indítványt is. Újvidék Város Művelődési Tanácsának 

döntése értelmében a Városi Képviselő-testület megvitatta azt a javaslatot, hogy Újvidéken 

állítsanak emlékművet az 1944-45-ös ártatlan áldozatok emlékére. 

 

Szeptembertől indul a Babacsomag program Ukrajnában 
2018. augusztus 28. – karpatalja.ma 

Szeptember elsejétől 5 milliárd hrivnyát fordít a kormány a gyermekszületést támogató 

programra – közölte a Novini Zakarpattya hírportál augusztus 27-én. 2018 őszétől a 

Babacsomag elnevezésű támogatásban részesülhetnek az újdonsült szülők. A csecsemők 25 

darabból álló ajándékcsomagot kapnak, mely többek között pelenkát, két takarót, zoknit és 

ruházatot, tisztálkodószereket, kendőt, játékot tartalmaz. A csomagot a családok a kórházból 

való távozáskor vehetik át. 

 

Donorokból az idén sem volt hiány Badalóban 
2018. augusztus 28. – Kárpátalja 

Az idén is kétnaposra bővült az önkéntes segítségről és az egészséges életmódról, 

egészségfelmérésről szóló rendezvény Badalóban, amely a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete és a KMKSZ ISZ badalói alapszervezete által került 

lebonyolításra augusztus utolsó hétvégéjén. „2009-et és a tavalyi évet követően most 

harmadszor szerveztünk községünkben önkéntes véradói napot, melynek keretében az 

esemény technikai részét lebonyolító Ungvári Megyei Vérátömlesztő munkatársaival karöltve 

a Badalói Családorvosi Rendelőben került sor a donorok fogadására” – mondta el lapunknak 

Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke. 

 
Négy napon át a tánc volt a középpontban Ráton 
2018. augusztus 28. – Kárpátalja 

Immáron ötödször szerveztek tánctábort a Ráti Református Sion Ifjúsági Központban. Az 

esemény célja, hogy az Ung megyei fiatalok számára olyan kikapcsolódási lehetőséget 

biztosítsanak, ahol közösségbe verbuválódva a magyar és keresztény értékekkel ismerkednek 

meg. A tábort minden éven a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári 

Középszintű Szervezete és az Ungi Református Egyházmegye közösen szervezi meg. 

 

Tehetséggondozás anyaországi mintára 
2018. augusztus 28. – Kárpáti Igaz Szó 

Új tehetséggondozó program jelenik meg vidékünkön. Budapest, Kecskemét, Veszprém, 

Szolnok, Pécs és Miskolc után most szeptembertől hetedik központként Beregszász is 

csatlakozik az MCC FIT Program régióihoz. – A Mathias Corvinus Collegium a Tihanyi 

Alapítvány által 1996 óta működtetett budapesti tehetséggondozó intézmény – magyarázza 

Lánczi Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese. – Kárpát-medence-szerte nyújtunk az 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szeptembertol-indul-a-babacsomag-program-ukrajnaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szeptembertol-indul-a-babacsomag-program-ukrajnaban/
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/29/donorokbol-az-iden-sem-volt-hiany-badaloban
http://karpataljalap.net/?q=2018/08/29/negy-napon-tanc-volt-kozeppontban-raton
http://kiszo.net/2018/08/29/tehetseggondozas-anyaorszagi-mintara/
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iskolai oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától 

kezdve az egyetemig. 

 
Megújult környezetben várják az új tanévet 
2018. augusztus 28. – Kárpát Igaz Szó 

Egy hét sem maradt a tanévkezdésig. A Nagydobronyi Református Líceumban hosszú ideje 

zajlik a felújítás, melynek menetéről már több ízben is beszámoltunk. A jelenlegi állapotokról 

Gál Erikát, a tanintézmény igazgatóját kérdezte a Kárpáti Igaz Szó munkatársa. 

 

A projekt határon átnyúló dimenziót is kapott 
2018. augusztus 29. – nepujsag.net 

Lendván a Városházán a múlt pénteken Balažek Antonnal, Lendva Község polgármesterével 

együttműködési megállapodást írt alá az Európa Kulturális Fővárosa 2025 (EKF) projekt 

támogatásáról Jevšek Aleksander muraszombati, Kovács Stjepan csáktornyai és Balaicz 

Zoltán zalaegerszegi polgármester. A nyilatkozat a határon átnyúló dimenziót ad a 

pályázatnak. 

 
Nőtt a tanulók száma a kétnyelvű területen 
2018. augusztus 29. – nepujsag.net 

Hétfőn, szeptember 3-án elkezdődik a 2018/2019-es tanév. A muravidéki kétnyelvű általános 

iskolák 796 tanulót, a kétnyelvű középiskola Lendván 256 diákot vár az iskolapadokba. A 

kétnyelvű területen 91 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, ami néhány év után közel 10 

százalékos növekedést jelent.  Idén is a beiratkozott generáció közel 40 százaléka kezdi a 

párhuzamos szlovén–magyar, illetve a magyar nyelvi csoportban a betűvetést, ami jó 

aránynak számít.  

 

Szakmai és tanévkezdő nap Lendván 
2018. augusztus 29. – nepujsag.net 

Kádár Annamária és Magyar Lóránt voltak a meghívott előadók a muravidéki kétnyelvű 

iskolák és óvodák pedagógusainak 9. tanévkezdő szakmai napján hétfőn, amelyen a 

stresszkezelésről és a tanulók alkalmazkodóképességének a kialakításáról, javításáról szóltak 

az oktatási szakemberek. 

 

Magyar Nyelvtábor Őriszigeten 
2018. augusztus 29. – volksgruppen.orf.at 

Játékos magyar nyelvfoglalkozások zajlanak a nyári szünet utolsó hetében Őriszigeten. A 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület már évek óta megszervezi a tanfolyamot a 6-15 éves 
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http://kiszo.net/2018/08/29/megujult-kornyezetben-varjak-az-uj-tanevet/
https://nepujsag.net/muravidek/5492-a-projekt-hat%C3%A1ron-%C3%A1tny%C3%BAl%C3%B3-dimenzi%C3%B3t-is-kapott.html
https://nepujsag.net/muravidek/5498-n%C5%91tt-a-tanul%C3%B3k-sz%C3%A1ma-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-ter%C3%BCleten.html
https://nepujsag.net/muravidek/5498-n%C5%91tt-a-tanul%C3%B3k-sz%C3%A1ma-a-k%C3%A9tnyelv%C5%B1-ter%C3%BCleten.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5497-szakmai-%C3%A9s-tan%C3%A9vkezd%C5%91-nap-lendv%C3%A1n.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2932856/
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korosztálynak. Ebben az évben három tanárnő segíti az Őrvidék településeiről érkezett 

huszonöt német és magyar anyanyelvű gyermek nyelvtanulását. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 29. – Kossuth Rádió 

 

Újabb büntetés a székely zászló használata miatt 

Hetvenezer lejre büntették Tóth Sándort, Nyárádszereda polgármesterét, amiért nem 

távolította el a székely zászlót a városháza épületének homlokzatáról. Interjú Tóth Sándorral, 

Nyárádszereda polgármesterével.  

 

Barta József: résen kell lennie a helyi magyar érdekképviseleti szervezeteknek 

Ukrajnában szeptember elején ismét megkezdődik a parlamenti munka, ahol az új törvények 

elfogadása mellett az alkotmánymódosítás is terítékre kerülhet. Barta József, a KMKSZ 

alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökhelyettese szerint résen kell lennie a helyi magyar 

érdekképviseleti szerveknek, hogy ne csorbuljanak tovább a kisebbségek jogai. 

 

A Székely Nemzeti Tanács centenáriumi nagygyűlésre hívja a székelyeket 

A Székely Nemzeti Tanács centenáriumi nagygyűlésre hívja a székelyeket 2018. november 18-

ára Sepsiszentgyörgy főterére. A felhívás emlékező nagygyűlésnek nevezi az eseményt, ahol a 

székelység és a vele szolidaritást vállaló erdélyi magyarság egységes tudja megmutatni erejét. 

 

A Magyar Kormány támogatásával újult meg a Szent Ágoston plébánia a 

felvidéki Eker községben 

A Magyar Kormány támogatásával újult meg a Szent Ágoston plébánia a felvidéki Eker 

községben. A településen a templombúcsú napján szentmisét tartottak, amelyen érseki 

áldásban részesült a templom. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-08-29_18-30-00&enddate=2018-08-29_19-10-00&ch=mr1
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Záróvizsgával ért véget a Prosperitati Alapítvány pályakezdő vállalkozók 

számára indított előadássorozata 

Záróvizsgával ért véget a Prosperitati Alapítvány pályakezdő vállalkozók számára indított 

előadássorozata, amely az alapítvány startup pályázatának első állomása volt. 327 kezdő 

vállalkozó vett részt a négynapos képzésen, amit Magyarkanizsán tartottak. 

 

Zárógálával ért véget a Kolozsvári Magyar Napok 

Vasárnap Kolozsvár főterén ünnepélyes zárógálával, valamint a 100 tagú cigányzenekar 

fellépésével zárult a 9. Kolozsvári Magyar Napok. A rendezvényen Kásler Miklós, az emberi 

erőforrások minisztere mondott ünnepi beszédet. 

 

 

 

 

 


