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Nyomtatott és online sajtó 
 

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj elismeréseket a Parlamentben 
2018. szeptember 11. – MTI, hirado.hu, OrientPress, Krónika, Hír TV, Webrádió  

Első alkalommal adták át kedden a Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíjat, amelyre a 

kiírás szerint a tanúsított minőség és az érték iránt elkötelezett vállalkozások pályázhattak; a 

díjat 46 pályázó 51 pályázata nyerte el.  Az ünnepségen Latorcai János, az Országgyűlés 

alelnöke, a rendezvény fővédnöke kiemelte, csak a nagy hozzáadott értékű, szellemi 

újdonságot tartalmazó termékek, eljárások, szolgáltatások révén van remény arra, hogy 

Magyarország erős országgá, a magyarság erős nemzetté, meghatározó gazdasági központtá 

válhasson. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hangsúlyozta, a magyar kormány 2010 óta törekszik arra, hogy közös munkával olyan 

környezetet teremtsen belföldön és a határon túl, amelyben a helyi és régiós piacokra termelő 

vállalkozások megtalálják helyüket. Felidézte, hogy az elmúlt években a Kárpát-medencében 

egyebek mellett 118 tanműhely, tangazdaság létrejöttét támogatták, gazdaságfejlesztési 

programok indultak. Az identitás növelésnek és gazdaságfejlesztésének fontos színtere az 

Érték és Minőség Nagydíj pályázat. 

 

Grezsa: az óvodafejlesztési program egész közösségeket mozgat meg 
2018. szeptember 11. – MTI, Webrádió, Origo, Magyar Idők, Propeller, Felvidék Ma, boon.hu 

Az óvodafejlesztési program fogadtatása rendkívül pozitív és az egész közösségeket mozgat 

meg - jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős 

miniszteri biztos a felvidéki Kisgéresen, ahol átadta a program keretében felújított magyar 

nyelvű óvodát kedden. A miniszteri biztos rámutatott: a program lehetőséget nyújt az 

óvodapedagógia teljes megújítására, emellett egész közösségeket mozgat meg, és már azt is 

látni lehet, hogy a felújítások gyermeklétszám-növekedést is hoznak az intézmények számára. 

Hozzáfűzte: a cél az, hogy a Kárpát-medencei magyar óvodákba járó 48 ezer gyermek száma, 

a demográfia és az elvándorlás ellenére, 60 ezerre növekedjen. Grezsa István elmondta: a 

felújítások mellett az új intézmények létrehozása tekintetében is reményteljesen halad a 

program, Révkomáromban már csaknem elkészült a református egyház óvodája, Kassán 

zajlik a megvásárolt épület átalakítása, Rimaszombatban pedig már letették az új intézmény 

alapkövét.  

 

Sógor: mélyen sérti a kisebbségi nyelven tanuló gyerekeket a miniszteri 
rendelet 
2018. szeptember 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

„Mélyen sérti a kisebbségi nyelven tanuló gyerekeket, azok szüleit és a jól felkészült oktatókat 

is a román nyelv oktatására vonatkozó miniszteri rendelet” – mondta Sógor Csaba hétfőn az 
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https://www.hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2018/09/11/atadtak-az-ertek-es-minoseg-nagydij-elismereseket-a-parlamentben
https://magyaridok.hu/belfold/grezsa-istvan-az-ovodafejlesztesi-program-egesz-kozossegeket-mozgat-meg-3470747/
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/101566-sogor-melyen-serti-a-kisebbsegi-nyelven-tanulo-gyerekeket-a-miniszteri-rendelet
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/101566-sogor-melyen-serti-a-kisebbsegi-nyelven-tanulo-gyerekeket-a-miniszteri-rendelet
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Európai Parlament plénumában. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő egyperces 

felszólalásban tette szóvá a strasbourgi plénumban az erdélyi magyar közvéleményt rendkívül 

felháborító rendelet témáját. „A mai nap az iskolakezdés napja több tagállamban is. 

Romániában néhány nappal az iskolakezdés előtt született egy olyan miniszteri rendelet, 

amely jelentős változásokat okoz a kisebbségi nyelven tanuló elemi iskolás gyerekek számára: 

ezentúl az állam nyelvét nem a tanítójuktól, hanem felsőbb tagozatokon tanító, a kisgyerekek 

anyanyelvét egyes esetekben nem is ismerő szaktanároktól kell elsajátítaniuk” – ismertette a 

helyzetet az erdélyi képviselő. 

 

Petíció a tanügyi rendelet ellen – a Cemo az RMDSZ-t és Kovács Irén 
államtitkárt bírálja 
2018. szeptember 11. – Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ és a román oktatási minisztérium kisebbségi államtitkárát teszi felelőssé a Civil 

Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) annak kapcsán, hogy a román kormány tíz nappal a 

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 marosvásárhelyi szervezet úgy véli, meg lehetett volna 

akadályozni a diszkriminatívnak tartott rendeletnek a megszületését, ha a bukaresti oktatási 

minisztériumban, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárságon kompetens, kisebbségi és 

oktatási jogokat ismerő személyek dolgoznának, továbbá ha az RMDSZ megfelelő 

odafigyeléssel és szakértelemmel követné a kisebbségi oktatást érintő törvénycikkelyek 

módosításához kapcsolódó folyamatokat. 

 

Az ügyészség szerint nem volt uszító a magyargyalázó nagyváradi falragasz 
2018. szeptember 11. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az ügyészség szerint nem tartalmaz uszító elemeket az a magyargyalázó falragasz, mely 

júniusban a Bihar megyei törvényszék falán jelent meg – tájékoztatott pénteken az RMDSZ 

nagyváradi szervezete, mely feljelentést tett a falragasz miatt. Az A5-ös méretű öntapadós 

falragaszt a Varadinum.ro helyi blog mutatta be. A piros-sárga-kék alapú lapon az a szöveg 

állt, hogy „Románok vagyunk, és megvédjük földünket, népünket és történelmünket”. Alatta 

egy piros-fehér-zöld folt fehér sávjában a Magyarország felirat szerepelt, amit piros vonallal 

áthúztak, a lap aljára pedig egy nyomdafestéket nem tűrő magyargyalázó felszólítást 

nyomtattak. 

 

Már szinte biztos: október 7-én alkotmánymódosító referendum lesz 
Romániában 
2018. szeptember 11. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

Döntő házként elfogadta kedden a szenátus a család alkotmányos meghatározásának 

módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amelynek értelmében a család egy férfi és egy nő 

szabad akaratnyilvánításából létrehozott házasságon alapul. Az alkotmánymódosításról 

október 7-én népszavazást tartanak. A polgári kezdeményezés elfogadásához kétharmados 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/peticio-a-tanugyi-rendelet-ellen-n-a-cemo-az-rmdsz-t-es-kovacs-iren-allamtitkart-biralja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/peticio-a-tanugyi-rendelet-ellen-n-a-cemo-az-rmdsz-t-es-kovacs-iren-allamtitkart-biralja
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-ugyeszseg-szerint-nem-volt-uszito-a-magyargyalazo-nagyvaradi-falragasz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101594-mar-szinte-biztos-oktober-7-en-alkotmanymodosito-referendum-lesz-romaniaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101594-mar-szinte-biztos-oktober-7-en-alkotmanymodosito-referendum-lesz-romaniaban
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szavazattöbbségre volt szükség. A javaslatot 107 szenátor támogatta, 13-an ellene voksoltak, 

heten tartózkodtak. Csak a Mentsétek Meg Románia Szövetség frakciójának tagjai szavaztak 

az alkotmánymódosító tervezet ellen. Az RMDSZ-szenátorok a frakcióban előzetesen hozott 

döntés értelmében a lelkiismeretük szerint szavaztak. 

 

Románnyelv-oktatási rendelet: online petícióban kérik a visszavonását 
2018. szeptember 11. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Online petícióban kéri a Magyar Szülők Szövetsége a kisebbségi elemi osztályokban való 

román nyelv oktatására vonatkozó kormányrendelet visszavonását. Kedd délig 2 167-en írták 

alá a petíciót. 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. 

 

A marosvásárhelyi városi tanács tagjai közpénzen kirándulnának Dél-Koreába, a 
helyi RMDSZ szerint ennek semmi értelme  
2018. szeptember 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A Marosvásárhelyi RMDSZ sajtóközleményben számolt be arról, hogy másfél hete 

Marosvásárhely városi tanácsa úgy döntött, delegációt küld Dél-Koreába. „Minthogy nagyon 

nehéz elképzelni, hogy egy hasonló út közvetlen közösségi hasznot hozhat, az RMDSZ helyi 

szervezetének következtetése az volt, hogy az RMDSZ városi frakció tagjai nem kell részt 

vegyenek ezen a közpénzen történő kiránduláson” - írja a közlemény. Az iránymutatás 

ellenére az RMDSZ két tanácsosa, Makkai Gergely és Bakos Levente úgy döntöttek, mégis 

részt kívánnak venni ezen az úton.  

 

„Titokzatos történelmi megemlékezést” szervez a néppárt 
2018. szeptember 11. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt száz évet elemző, szeptember 13-ához kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző 

rendezvénysorozatot szervez az Erdélyi Magyar Néppárt Sepsiszentgyörgyön csütörtökön. 

Noha a szervezők keddi sajtótájékoztatójukon nem árulták el, hogy milyen történelmi 

esemény apropóján emlékeznek, valószínű, hogy a magyar hadsereg észak-erdélyi és 

székelyföldi bevonulására gondolnak, ami 1940. szeptember 13-án Háromszéken fejeződött 

be. Bálint József, a néppárt Kovászna megyei elnöke elmondta, a megemlékezésen olyan 

szempontokra próbálnak rávilágítani, melyekről „talán mások megfeledkeznek”. 

 

Sógor a Sargentini-jelentésről: Magyarország pellengérre állítása politikai alapú 
támadás 
2018. szeptember 11. – transindex.ro 

Magyarország pellengérre állítása csak politikai alapú támadásként értékelhető - jelenti ki a 

Sargentini-jelentés mai vitája kapcsán megfogalmazott nyilatkozatában Sógor Csaba európai 

parlamenti képviselő. "A mai magyarországi vita alapjául szolgáló Sargentini-jelentés számos 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101560-romannyelv-oktatasi-rendelet-online-peticioban-kerik-a-visszavonasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=52827
http://itthon.transindex.ro/?hir=52827
https://szekelyhon.ro/aktualis/btitokzatos-tortenelmi-megemlekezestr-szervez-a-neppart
http://itthon.transindex.ro/?hir=52839&Sogor_a_Sargentinijelentesrol_Magyarorszag_pellengerre_allitasa_politikai_alapu_tamadas
http://itthon.transindex.ro/?hir=52839&Sogor_a_Sargentinijelentesrol_Magyarorszag_pellengerre_allitasa_politikai_alapu_tamadas


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 12.  
4 

politikai alapú helyzetértékelést tartalmaz, ami egy politikai testülettől tulajdonképpen nem 

meglepő, ez azonban nem mentség arra a rengeteg valótlanságra és ténybeli tévedésre, ami a 

szövegben található”. 

 

A munkálatok elkezdését követően is folytatják az adománygyűjtést 
2018. szeptember 11. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az augusztusi alapkőletétel után újabb mérföldkőhöz érkezett a bözödújfalusi Összetartozás 

Templomának létrehozásáért tevékenykedő Bözödújfaluért Egyesület. Kedden aláírták az 

erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban a kivitelezési szerződést. 

 

Templomjubileum Nagybányán 
2018. szeptember 12. – Krónika 

Nagybánya 300 éves katolikus templomának jubileumi ünnepségével kezdődött el hétfőn a 

Főtér Fesztivál. A rendezvényen Szmutku Róbert, a katolikus templom esperese megnyitotta 

azt a két évig tartó programsorozatot, amellyel a város 1718-ban épült katolikus templomát 

ünnepli. A Máramaros megyei város magyarságának egy hétig tartó ünnepe gazdag 

programot kínál a következő napokban. 

 

Firea: Dragnea nem reagált Orbán és Tőkés „támadásaira” 
2018. szeptember 12. – Krónika 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Tőkés László európai parlamenti képviselő állítólagos 

Romániát érintő „támadásai” ürügyén folytatta Gabriela Firea, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) alelnöke, Bukarest főpolgármestere a Liviu Dragnea PSD-elnök elleni bírálatok sorát. 

A politikus hétfőn este a Digi 24 ellenzéki hírcsatorna stúdiójában Dragnea hazafiságát vonta 

kétségbe a magyar politikusok említésével. „Hol volt Dragnea, amikor Orbán Viktor 

botrányos kijelentéseket tett Romániáról? Hol volt Dragnea, amikor Tőkés úr a 

centenáriumot támadta? Akkor ne döngessük a mellünket, ki a nagyobb román” – mondta 

Firea. A politikus ugyanakkor nem pontosította, konkrétan milyen kijelentéseket értékelt 

Románia elleni támadásként, de vélhetően az idei, tusványosi beszédükre utalt. Orbán Viktor 

jelezte: a magyarok megértik, hogy a románság számára ünnep az idei centenárium – az 

Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 

–, de annak megértését kérik, hogy a magyaroknak „ezen nincs mit ünnepelni”. 

 

Több erdélyi vállalkozás is megkapta az idén első ízben kiosztott Érték és 
Minőség Nagydíjat 
2018. szeptember 12. – Krónika 

Első alkalommal adták át tegnap a magyar Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíjat, 

amelyre a kiírás szerint a tanúsított minőség és az érték iránt elkötelezett vállalkozások 

pályázhattak; a díjat 46 pályázó 51 pályázata nyerte el. Az ünnepségen Latorcai János, az 

Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke kiemelte, csak a nagy hozzáadott értékű, 

szellemi újdonságot tartalmazó termékek, eljárások, szolgáltatások révén van remény arra, 
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hogy Magyarország erős országgá, a magyarság erős nemzetté, meghatározó gazdasági 

központtá válhasson. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára hangsúlyozta, a magyar kormány 2010 óta törekszik arra, hogy közös munkával 

olyan környezetet teremtsen belföldön és a határon túl, amelyben a helyi és régiós piacokra 

termelő vállalkozások megtalálják helyüket. Az identitásnövelésnek és gazdaságfejlesztésnek 

fontos színtere az Érték és Minőség Nagydíj pályázat. Eközben Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök felidézte, a magyar kormány az identitásmegőrzés támogatása mellett a 

gazdaságfejlesztésre is jelentős összeget biztosít Erdélyben. Elmondta, az erdélyi magyar 

vállalkozásoknak is több szinten kell versenyképesnek lenniük, ehhez pedig minőségre van 

szükség, az Érték és Minőség Nagydíj pályázaton több erdélyi vállalkozás kapott elismerést.    

 

Óvodaátadások a Bodrogközben és az Ung-vidéken 
2018. szeptember 11. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Szeptember 11-én három magyarországi támogatással felújított óvodát adták át a keleti 

végeken. Az elsőre reggel 8 órától került sor Kisgéresben. A három óvoda közül ez volt a 

legnagyobb beruházást igénylő, amelyet a Magyar Állam 47 100 000 forinttal támogatott. A 

szülőkön és a gyerekeken kívül az eseményt megtisztelte jelenlétével Grezsa István, a Kárpát-

medencei Óvodaprogram miniszteri biztosa, Haraszti Attila kassai főkonzul, Menyhárt 

József, az MKP elnöke, Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alapítvány felvidéki ügyvezető 

igazgatója, Furik Csaba, az MKP Tőketerebesi járási elnöke, a település polgármestere 

valamint az építkezés kivitelezője, Bordás Patrik. 

 

A magyar kormány támogatja a Pető-módszer képzésének Kárpát-medencei 
kiterjesztését 
2018. szeptember 11. – Ma7.sk 

A kormány támogatja a világhírű Pető-módszer képzésének Kárpát-medencei kiterjesztését, 

ezzel megteremtve a konduktor szakképzés bázisát - mondta az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának közigazgatási államtitkára kedden, amikor részt vett a Pető András orvos-

pedagógus születésének 125. évfordulója alkalmából tartott, a Nemzeti Örökség Intézete által 

szervezett megemlékezésen a Farkasréti temetőben. Latorcai Csaba emlékeztetett arra, hogy a 

kormány által támogatott program Erdélyben már korábban elindult, a Délvidéken most 

indul, és a jövőben ki fogják terjeszteni Kárpátaljára és Felvidékre is. Fontosnak nevezte, 

hogy a magyar közösségek számára biztosítsák a Pető-módszer elérhetőségét, képzési és 

szakmai hátterét a Semmelweis Egyetem Pető-karán keresztül. 

 

Ahol a mese vár – Dunatőkésen a kicsik birtokba vették új óvodájukat 
2018. szeptember 11. – Ma7.sk 

Szeptember 10-én ünnepélyes keretek között átadták Dunatőkésen az óvoda új épületét, 

amelyet a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programból nyert támogatásból tudtak 

befejezni. Az átadón jelen volt többek között Menyhárt József, az MKP elnöke, Czibula Ádám, 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/ovodaatadasok-a-bodrogkozben-es-az-ung-videken
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a Bethlen Gábor Alap felvidéki ügyvezető igazgatója és Krüger Irénke néni, a falu első 

óvónénije is. Dunatőkés és Pozsonyeperjes 1991-ig egy közigazgatás alá tartozott. Mikor a két 

település önállósult, a tőkésieknek kevés ingatlan állt a rendelkezésükre, s így az óvoda és a 

községi hivatal egy régi épületbe szorult. A nagyjából 500 lelket számláló falucskában iskola 

nincs, az egy osztállyal működő óvodába az elmúlt évek során 15-20 gyermek járt. Mostanra a 

létszám 24-re emelkedett. 

 

Az MKP leadta az önkormányzati választások jelöltjeinek listáját 
2018. szeptember 11. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja teljesítette az idei önkormányzati választásokon való részvétel 

elsődleges feltételét: leadta a helyi választási bizottságok jegyzőiénél jelöltjeinek listáját. Az 

MKP a 2018. november 10-i helyhatósági választásokon 297 polgármester-jelöltet indít. 

Ebből 196 az MKP-s jelölt, koalíciós: 64, független támogatott: 37. Az MKP kiemelt 

feladatának tartja az őszi választásokra való felelősségteljes felkészülést. Célja, hogy a dél-

szlovákiai régióban olyan érdekképviseleteket biztosítson, amelyek a magyar közösségek 

megmaradását és felemelkedését tartják szem előtt – közölte a Felvidék.ma-val Fiala Ilona, az 

MKP sajtótitkára. 

 

Érdekességeket és színvonalas műsorszámokat vittek a felvidéki családok 
Mosonmagyaróvárra 
2018. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Csodálatos ismeretségekre tettek szert Mosonmagyaróváron a Felvidéki Magyar Családok 

Fesztiválján a résztvevők. A fellépőket és csoportvezetőket kérdeztük, hogy mivel érkeztek a 

fesztiválra. A felvidéki szereplők közül először az ipolybalogi Lőrincz Sarolta Aranka és Péter 

Tomika lépett fel a díszterem színpadán. A Jó ebédhez szól a nóta hangulatát a Bicsakfa 

Népdalkör Nagymadról jelenítette meg. Majd a nemrég alakult Kerekfüzes Gyermek 

Néptánccsoport mutatkozott be Búcsról. 

 

Iratkozzunk fel a külön magyar választói névjegyzékre! 
2018. szeptember 11. – Vajdaság.ma 

Ha már megtettük, ellenőrizzük le személyes adatainkat, ha valamilyen változások történtek 

– javasolja Lulić Emil, az MNT jogásza. Fontos tudni, hogy csak azok adhatják le voksukat a 

november 4-ei nemzeti tanácsi választásokon, akik feliratkoztak a külön magyar választói 

névjegyzékre. A listára nem automatikusan kerülnek fel a magyar nemzetiségű választók, 

mindenkinek egyénileg kell azt kérnie, ha a négy évvel ezelőtti választások előtt még nem 

tette meg. Ha valakinek valamilyen oknál fogva változás történt személyes adataiban, akkor 

azt is jelentenie kell. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról Lulić Emilt, az MNT jogászát 

kérdeztük. 
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https://felvidek.ma/2018/09/az-mkp-leadta-az-onkormanyzati-valasztasok-jeloltjeinek-listajat/
https://felvidek.ma/2018/09/erdekessegeket-es-szinvonalas-musorszamokat-vittek-a-felvideki-csaladok-mosonmagyarovarra/
https://felvidek.ma/2018/09/erdekessegeket-es-szinvonalas-musorszamokat-vittek-a-felvideki-csaladok-mosonmagyarovarra/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22742/Iratkozzunk-fel-a-kulon-magyar-valasztoi-nevjegyzekre.html
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Zenta: Átadták a község nyilvános elismeréseit 
2018. szeptember 11. – Vajdaság.ma 

Ma délelőtt tartották meg a zentai községi képviselő-testület városnapi díszülését, amelyen 

átadták a község legrangosabb nyilvános elismeréseit, a Iuventus Pro Urbe díjat, a Pro Urbe 

díjat, a Pro Urbe életműdíjat, valamint a díszpolgári címet is. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Temerinben 
2018. szeptember 11. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott ma Temerinben Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A dél-bácskai településen ezúttal mintegy 80 kérelmező adta át okmányait. A 

honosítást kérelmezők elmondása szerint nemcsak a könnyebb utazási körülmények miatt, 

hanem érzelmi okokból is fontos számukra az, hogy rendelkezzenek magyar 

állampolgársággal. 

 

Tanszercsomagoknak örülhettek a martonosi diákok 
2018. szeptember 11. – Pannon RTV 

Tanszercsomagokat osztott ki ma Martonoson a Vöröskereszt magyarkanizsai községi 

szervezete. A községben összesen 175 csomagot kaptak rászoruló diákok. Martonoson 16 diák 

számára biztosították egyenként 1500 dinár értékű csomagot. 

 

Új magyar nyelvű segédtankönyveket kapott a Szabadkai Zeneiskola 
2018. szeptember 11. – Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között átadták a Szabadkai Zeneiskola tanárai és diákjai számára azokat 

segédtankönyveket, amelyek az intézmény középiskolásai számára íródtak magyar nyelven. 

Eddig minden órán a szerb tankönyveket használták, fordították a tanárok és a diákok. Ez 

nagyban megnehezítette a munkát a tanulók számára. A projekt a magyar kormány 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg, a Magyar Nemzeti Tanács 

segítségével. 

 

Zenta város ünnepe van 
2018. szeptember 11. – Pannon RTV 

A helyi Önkormányzat képviseloi díszüléssel és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata 

321. évfordulójáról. Az ülésen kiosztották a városnapi díjakat is. Zenta város ünnepét a Tisza-

menti Fúvósok ünnepi hangversennyel nyitották meg. 10 órakor megkezdődött a Községi 

Képviselő-testület díszülése. A szerb himnuszt a Stevan Sremac Szerb M.E. vegyes kórusa, 

míg a magyart a Cor Jesu kamarakórus előadásában hallhatták az összegyűltek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22741/Zenta-Atadtak-a-kozseg-nyilvanos-elismereseit.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tartottak-temerinben
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanszercsomagoknak-orulhettek-martonosi-diakok
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-magyar-nyelvu-segedtankonyveket-kapott-szabadkai-zeneiskola
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/zenta-varos-unnepe-van
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Brenzovics László: A kárpátaljai magyarság hathatósabb fellépést vár az EBESZ-
től 
2018. szeptember 11. – Kárpátalja 

Szeptember 11-én Kijevben Hrihorij Nemirja, a Legfelső Tanács emberi jogi, nemzeti 

kisebbségi és etnikumközi kapcsolatok bizottságának alelnöke fogadta Lamberto Zanniert, az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosát. A 

találkozóra meghívást kaptak Musztafa Dzsemiljev, Refat Csubarov és Brenzovics László 

parlamenti képviselők, az emberi jogi, nemzeti kisebbségi és etnikumközi kapcsolatok 

parlamenti bizottság tagjai. 

 

17 fő nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 
ösztöndíjára a 2018-2019-es tanévben 
2018. szeptember 11. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott 

támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégiumban való részvételre, 2018. szeptember – 2019. június közötti tíz hónapra. 

Jelentkezni 2018. június 11-től szeptember 5-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján 

végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. 

 

Kulturális program és kézművessátrak 
2018. szeptember 11. – Kárpátalja 

Kárpátalja minden történelmi régiójában évente megszervezi hagyományőrző rendezvényét a 

Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet. Az egykori Ung vármegyében megrendezett 

ünnepségükkel, a Dobó-nappal a híres egri várvédőnek, Dobó Istvánnak igyekeznek méltó 

emléket állítani. 2014-től az első három Dobó-nap helyszíne az Ungvár melletti Császlóc 

község volt. Tavaly már kétnapos rendezvényt szerveztek: az első napot Császlócon, a 

másodikat Szerednye nagyközségben. Idén – az ötödik alkalommal – Dobó István báró 

szülőfalujában, Szerednyén szervezték meg a rendezvényt a helyi tanáccsal és a Császlóci 

Községi Tanáccsal együttműködve. 

 

Rejtő-est: film és színház a CH-ban 
2018. szeptember 11. – volksgruppen.orf.at 

Rejtő Jenő halálának 75. évfordulója alkalmából Rejtő-sorozattal kezdte meg az őszi évadot a 

Collegium Hungaricum. A múlt héten kiállítás nyílt, tegnap este pedig „A fekete múmia átka“ 

című magyar filmet valamint egy színi előadást láthattak az érdeklődők. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/09/11/brenzovics-laszlo-karpataljai-magyarsag-hathatosabb-fellepest-var-az-ebesz-tol
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/11/brenzovics-laszlo-karpataljai-magyarsag-hathatosabb-fellepest-var-az-ebesz-tol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/17-fo-nyert-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondijara-a-2018-2019-es-tanevben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/17-fo-nyert-felvetelt-a-zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-osztondijara-a-2018-2019-es-tanevben/
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/12/kulturalis-program-es-kezmuvessatrak
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2935293/

