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Nyomtatott és online sajtó  
 

Szilágyi: minden külhoni magyar gyermek számára elérhető kell legyen az 
anyanyelvi oktatás 
2018. szeptember 3. – MTI, Hirek.sk, Felvidek.ma, Magyar Idők, Lokál 

Minden külhoni magyar gyermek számára elérhető kell legyen az anyanyelvi oktatás, ezt 

célozza a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is - jelentette ki Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Péderen, ahol köszöntőt mondott a 

község felújított óvodájának ünnepélyes átadásán hétfőn.  A miniszteri biztos beszédében 

hangsúlyozta: a magyar kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal azt akarja 

üzenni, hogy az anyaország hisz a külhoni magyar közösségek felívelő jövőjében, s ezért segíti 

a külhoni magyar közösségek által megálmodott tervek megvalósítását.  "A magyar óvoda az a 

választóvonal, amelyen a magyar identitás megtartásának kérdése áll vagy bukik" - jelentette 

ki Szilágyi Péter. Hozzátette: elsődleges cél, hogy a minden magyar szülővel rendelkező 

határon túli gyermek számára elérhető legyen az anyanyelvi oktatás. 

 

Grezsa: Nő a magyar oktatási-nevelési intézményekbe íratott gyermekek száma 
a Kárpát-medencében 
2018. szeptember 3. – MTI, Webrádió, Felvidek.ma, promenad.hu 

Bár az óvodafejlesztési program még csak az első felében jár, már kezd tendenciává válni, 

hogy növekszik a magyar nyelvű oktatási-nevelési intézményekbe íratott gyermekek száma a 

Kárpát-medencei magyar közösségekben - jelentette ki Grezsa István, Kárpátalja 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos a 

felvidéki Inámban, ahol átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát 

hétfőn. A miniszteri biztos rámutatott: a program keretében már felújításra került óvodák 

száma a Kárpát-medence szintjén megközelíti a százat, s tovább folytatódik az átadások sora, 

a teljesen új intézmények átadása pedig 2019-ben és 2020-ban valósul majd meg. 

 

Az anyanyelvű oktatásban és nyelvhasználatban akar előrelépéseket az RMDSZ 
2018. szeptember 3. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, Atv 

Az anyanyelvű oktatási rendszer erősítése, a valós decentralizáció és a nyelvi jogokat 

garantáló közigazgatási kódex hatályba léptetése szerepel egyebek mellett az RMDSZ 

prioritásai között, amelyekhez a szociálliberális kormánykoalíciótól remél támogatást a 

hétfőn kezdődő őszi parlamenti ülésszakban – közölte az MTI-vel Korodi Attila, a párt 

képviselőházi frakcióvezetője. Az RMDSZ prioritási közé került ebben az ülésszakban a 

vadászati törvénynek a – nagyvadak „kordában tartását” szolgáló – módosítása, a lemaradt 

régiók felzárkóztatását szolgáló törvénytervezet, a gyermekvállalást ösztönző és a 

családorvosi szolgáltatás javítását célzó jogszabály elfogadása is. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/minden-kulhoni-magyar-gyermek-szamara-elerheto-kell-legyen-az-anyanyelvi-oktatas-3444278/
https://magyaridok.hu/kulfold/minden-kulhoni-magyar-gyermek-szamara-elerheto-kell-legyen-az-anyanyelvi-oktatas-3444278/
http://www.promenad.hu/2018/09/04/grezsa-no-a-magyar-oktatasi-nevelesi-intezmenyekbe-iratott-gyermekek-szama-a-karpat-medenceben/
http://www.promenad.hu/2018/09/04/grezsa-no-a-magyar-oktatasi-nevelesi-intezmenyekbe-iratott-gyermekek-szama-a-karpat-medenceben/
https://magyaridok.hu/kulfold/az-anyanyelvu-oktatasban-es-nyelvhasznalatban-akar-elorelepeseket-az-rmdsz-3446435/
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Dragnea: az RMDSZ-szel kötött megállapodás továbbra is érvényben marad 
2018. szeptember 3. – transindex.ro 

Az RMDSZ-szel kötött megállapodás továbbra is érvényben marad - jelentette ki hétfőn Liviu 

Dragnea, a képviselőház és a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. "A partnerségi 

megállapodást senki sem bontotta fel, tehát változatlan formában érvényben marad. Átadtam 

az RMDSZ képviselőinek a törvényhozási prioritásokról a végrehajtó bizottságban 

megszavazott listát, jövő héten pedig tárgyalunk majd a legfontosabb elfogadandó 

törvényekről, kezdve természetesen a nyugdíjtörvénnyel' - mondta Dragnea.  

 

Hetven rászoruló kisiskolás vett át tanszercsomagot az Ökumenikus 
Segélyszervezettől Kárpátalján 
2018. szeptember 3. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hir.ma, hirado.hu, Demokrata, 

Lokál, karpataljalap.net, Szóljon 

Hetven rászoruló kárpátaljai magyar kisdiáknak adott át az iskolakezdéshez szükséges 

hátitáskákat és tanszercsomagokat az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn Beregszászon. Az 

Iskolakezdés együtt! hagyományos akciója keretében az Ökumenikus Segélyszervezet 

kárpátaljai munkatársai az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központban adták át 

az iskolakezdéshez összeállított tanszercsomagokat. Az adományokat szociálisan hátrányos 

helyzetű nagy- és csonka családokban nevelkedő, félárva, valamint veszélyeztetett gyermekek 

kapták.  

 

Átadták Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat díjait  
2018. szeptember 3. – MTI, Ma7.sk,  Propeller 

Átadták Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat díjait hétfőn Budapesten, az elismerést 

tíz határon túli és tíz magyarországi háziorvos vehette át. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által, nyolcadik alkalommal kiírt pályázat díjátadóján Horváth Ildikó, a 

Magyar Tüdőgyógyász Társaság elnöke, a zsűri tagja köszöntőjében arról beszélt, az 

egészségügyben dolgozók összetartoznak, dolgozzanak akár határainkon innen, akár 

határainkon túl. Mint mondta, közös bennük az is, hogy feladatuk a páciensek bizalmának 

megszolgálása, és az, hogy a betegek jobb egészségi állapotba kerülhessenek. 

 

Kinőtte a Ligetet Forgatag: népszerűnek bizonyult a hatodszor szervezett, 
vasárnap zárult marosvásárhelyi magyar programsorozat 
2018. szeptember 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Annyira sokan gyűltek össze a hét végén, főként az esti koncerteken a Ligetben, hogy úgy 

tűnik: kinőtte a helyszínt a marosvásárhelyiek magyar ünnepe, a vasárnap este zárult 

Vásárhelyi Forgatag. A gazdag programot kínáló rendezvénysorozaton rengeteg kulturális 

szórakoztató esemény várta a közönséget.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52741&Dragnea_az_RMDSZszel_kotott_megallapodas_tovabbra_is_ervenyben_marad
https://www.lokal.hu/2018-09-hetven-raszorulo-kisiskolas-vett-at-tanszercsomagot-az-okumenikus-segelyszervezettol-karpataljan/
https://www.lokal.hu/2018-09-hetven-raszorulo-kisiskolas-vett-at-tanszercsomagot-az-okumenikus-segelyszervezettol-karpataljan/
https://ma7.sk/kozelet/atadtak-az-ev-praxisa-a-karpat-medenceben-palyazat-dijait
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kinotte-a-ligetet-forgatag-nepszerunek-bizonyult-a-hatodszor-szervezett-tegnap-zarult-marosvasarhelyi-magyar-programsorozat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kinotte-a-ligetet-forgatag-nepszerunek-bizonyult-a-hatodszor-szervezett-tegnap-zarult-marosvasarhelyi-magyar-programsorozat
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Kelemen Hunor megbeszélést folytatott Liviu Dragnea PSD-elnökkel 
2018. szeptember 3. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Még nem tárgyalt a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőivel a parlamenti együttműködésről - 

nyilatkozta hétfőn Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Az 

RMDSZ-elnök hétfőn megbeszélést folytatott Liviu Dragnea képviselőházi elnökkel, de 

nyilatkozata szerint a két politikai alakulat közti parlamenti együttműködési megállapodás 

még nem került szóba. Kelemen azt mondta: Liviu Dragnea átnyújtott neki egy listát a PSD új 

parlamenti ciklusra vonatkozó jogalkotási prioritásairól, és a jövő héten az RMDSZ is 

összeállítja a maga prioritási listáját. Ezt követően tárgyalnak az együttműködésről - tette 

hozzá a parlamentben nyilatkozó szövetségi elnök. 

 

Kolozsváron tanuló magyar egyetemistáknak indít képzést a Mathias Corvinus 
Collegium 
2018. szeptember 3. – maszol.ro 

Kolozsvári Egyetemi Program néven indul ősszel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) újabb, 

iskola mellett végezhető képzése a megyeszékhelyen. A programra a kolozsvári felsőoktatási 

intézmények alapképzésén az első évüket megkezdő diákok jelentkezhetnek szeptember 16-ig. 

A képzés végén a hallgatók olyan lexikális és gyakorlati tudással rendelkeznek majd, amely 

kiemelkedő szakemberekké teszi őket saját szakterületükön – ígérik a szervezők. „Az MCC 

kolozsvári központjának kínálatában már évek óta megtalálható vezetőképző, valamint 

középiskolásoknak szóló programunk. A két program közötti tanulmányi időszak lefedésére 

azonban egyre nagyobb igény mutatkozott az utóbbi időben. Erre reagálva hoztuk létre a 

Kolozsvári Egyetemi Programot, amely az egyetemi alapképzés három éve alatt ingyenesen 

végezhető a felvételt nyert diákok számára” – mondta Lánczi Péter, az MCC 

ügyvezetőigazgató-helyettese. 

 

A CEMO is megszólalt az oktatási törvény módosítása kapcsán  
2018. szeptember 3. – transindex.ro 

Módosítanák a tanügy törvényt, amelynek értelmében kötelezővé válna, hogy a kisebbségek 

nyelvén oktató elemi iskolákban is szakképzett román nyelv és irodalom tanárok tanítsák a 

román nyelvet. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) szerint ez a törvénymódosítás 

diszkriminatív és ezért eljárást kezdeményeznek az ügyben. A szervezet szeretné kideríteni, 

hogy az oktatási miniszter kikkel konzultált a rendelet meghozatalakor, valamint a kisebbségi 

ügyekért felelős államtitkárság, hogyan járt el a dokumentum előkészítésekor. „Kérjük a 

rendelet eltörlését, mert a jelenlegi tanügyi törvény szerint a kisebbségi osztályokban csak 

magyar nyelvet ismerő és beszélő pedagógus taníthat” – fogalmaznak a szervezet képviselői.  

 

Eljárást indított a rendőrség a Romániát gyalázó felirat miatt 
2018. szeptember 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Romániát gyalázó, Magyarországot éltető felirat jelent meg vasárnapra virradóan a 

marosvásárhelyi Posta utca egyik házának homlokzatán. A fotó gyorsan elterjedt a közösségi 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101221-kelemen-hunor-megbeszelest-folytatott-liviu-dragnea-psd-elnokkel
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101203-kolozsvaron-tanulo-magyar-egyetemistaknak-indit-kepzest-a-mathias-corvinus-collegium
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101203-kolozsvaron-tanulo-magyar-egyetemistaknak-indit-kepzest-a-mathias-corvinus-collegium
http://itthon.transindex.ro/?hir=52733
https://szekelyhon.ro/aktualis/eljarast-inditott-a-rendorseg-a-romaniat-gyalazo-felirat-miatt
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hálón. Cristian Chirtes, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szenátora azzal a felhívással 

fordult a marosvásárhelyi románokhoz és magyarokhoz, hogy ne hagyják magukat csapdába 

csalni ezzel a nacionalista megnyilvánulásokra ösztönző, rendkívül alacsony szintű 

provokációval. Radu Balas, a Szabad Emberek Pártjának marosvásárhelyi tanácsosa 

Facebook-oldalán azt írta, egy egymás ellen uszító sikertelen próbálkozásnak lehetünk tanúi. 

Hozzátette, „a marosvásárhelyiek sokkal érettebbek annál, minthogy ilyen csapdák áldozatául 

essenek, akárcsak 1990-ben”. Marius Pascan, a Népi Mozgalom Pártjának parlamenti 

képviselője szerint az akció beleillik a Románia elleni támadások sorába a centenárium 

évében. 

 

Újraavató istentisztelettel és falutalálkozóval ünnepeltek Tarcsafalván 
2018. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Útkeresés és sok munka után Tarcsafalva népe felkarolta régi lelki otthonát, és belakja 

minden szegletét. Püspöki istentisztelettel szentelték meg az ünnepet vasárnap a helyhez 

kötődők, a Magyar Unitárius Egyház (MUE) elöljárói, lelkészek és a nagyszámú vendég.  

 

Bemutatják a maroshévízi magyar kulturális értékeket 
2018. szeptember 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Vizi Imre is fellép szeptember 15-én Maroshévízen, azon az Európai Kulturális Örökség 

Napjai keretében szervezett kétnapos rendezvényen, amelyen a szervezők az Urmánczy-

kastélyt, illetve a Maros parti város turisztikai nevezetességeit szeretnék népszerűsíteni. 

Célunk a magyar kulturális értékek bemutatása a maroshévízi többségi román lakosságnak is, 

különös tekintettel az eddig a közösség életében kevés szerepet játszó Urmánczy-kastélyra és 

a nemesi birtokok mentén kialakult Bánffy és Urmánczy fürdőkre – nyilatkozta a 

szekelyhon.ro-nak Szabó Tekla  művészettörténész, a szervező Positive Transylvania 

egyesület elnöke. 

 

Brassóban népszerűsítették az édes ízek fesztiválját 
2018. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Barcaság és Háromszék hagyományosan jó viszonyt ápol, az együttműködést érdemes 

turisztikai síkra is kiterjeszteni. Brassó megyének is előnyére válnak székely gasztro-

kulturális hagyományok – jelentette ki Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

brassói sajtótájékoztatóján. A Cenk alatti városban vasárnap népzenével, néptánccal és a 

csíkszeredai Parázska kürtőskalácsával népszerűsítették a sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács – 

Édes ízek fesztiválját. „Össze vagyunk kötve, ezt nem tagadhatjuk le, éppen ezért érdemes, 

hogy együtt indítsunk el fejlesztési programokat, legyen szó gazdasági vagy kulturális 

területről – emelte ki George Scripcaru, Brassó polgármestere. 

 

Bölcsődefinanszírozás: rejtett buktatók 
2018. szeptember 4. – Krónika 

Állami költségvetésből is finanszírozzák a jelenleg kizárólag önkormányzati forrásokból 

működtetett bölcsődéket a 2019/2020-as tanévtől. A módosításnak tehát számtalan előnye 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/ujraavato-istentisztelettel-es-falutalalkozoval-unnepeltek-tarcsafalvan
https://szekelyhon.ro/aktualis/bemutatjak-a-maroshevizi-magyar-kulturalis-ertekeket
https://szekelyhon.ro/aktualis/brassoban-nepszerusitettek-az-edes-izek-fesztivaljat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 4. 
5 

van, hiszen ösztönzi az újabb bölcsődék megalakítását, a pedagógusok is szívesebben 

vállalnak munkát, hiszen szavatolt a szakmai előmenetelük. Ott azonban, ahol jól működő 

bölcsődei hálózatot épített ki az önkormányzat, aggódva várják az alkalmazási módszertan 

megjelenését, attól tartanak ugyanis, hogy a minisztérium megszorításokkal botlaszthatja a 

fejlesztést. 

 

Önkormányzati választások: lesz-e együttműködés a Most-Híd és az MKP 
között?  
2018. szeptember 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Zajlanak-e egyeztető tárgyalások országos szinten az önkormányzati választások előtt az MKP 

és a Most-Híd között? Menyhárt Józsefet és Bugár Bélát a két párt együttműködéséről 

kérdezték a Pátria rádióban. "Egyeztetés 2014-ben is volt. Az, hogy a szórványban vagy a 

tömbben ez hogyan néz majd ki, az mindig egyezség és annak a kérdése, hogy vannak-e olyan 

megfelelő személyek, akiket az adott közösség elfogad és támogatni tud" – jelentette ki a 

Pátria rádió műsorában az MKP elnöke. Menyhárt József szerint mivel a helyiek ismerik 

legjobban a helyi viszonyokat, az MKP országos vezetése mindig is meghallgatta és 

figyelembe vette, amiket a helyi struktúra javasolt. 

 

Tanévkezdés a rimaszombati refiben: végvári harcot folytatunk a nyelvhatáron 
2018. szeptember 3. – Ma7.sk 

Megtartotta tanévnyitó istentiszteletét a rimaszombati Tompa Mihály Református 

Gimnázium, melyen az intézmény új tanárai és diákjai is fogadalmat tettek. Az ünnepélyes 

alkalomhoz kapcsolódóan került sor az egykori Egyesült Protestáns Gimnázium régi épületén 

elhelyezett emléktábla felavatására is. Molnárné Pelle Beáta igazgatónő köszöntött minden 

vendéget, diákot, szülőt és hozzátartozót a gimnázium 20. tanévnyitóján. Beszédében 

megjegyezte, hogy már a szabadságharcot követő időszakra visszaemlékezve több írás is úgy 

említi az egykori Egyesült Protestáns Gimnáziumot és tanárait, mint akik a nyelv és az 

identitástudat megőrzése érdekében végvári harcot folytatnak a nyelvhatáron. Ma sincs ez 

másként - tette hozzá az intézmény igazgatója, majd beszámolt a jogutódnak számító Tompa 

Mihály Református Gimnázium jelenlegi helyzetéről. 

 

Új tető alatt a libádi óvoda 
2018. szeptember 3. – Ma7.sk 

Libád községben az 1956-ban épült óvodát sikerült 62 év elteltével új tető alá hozni a magyar 

kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának keretében, közel 47 ezer eurós 

támogatásból. A külső felújítást 2009-ben végezték Gőz Imre polgármestersége alatt. A 

tetőzet cseréje azonban még hátra volt, amelynek megvalósítását régóta tervezte az 

önkormányzat. "Köszönet mindazoknak, akik sokat dolgoztak, segítettek, tettek azért, hogy a 

terv megvalósuljon, és köszönet azért is, hogy volt olyan pályázat, ahová a terveinket 
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https://ma7.sk/tajaink/uj-teto-alatt-a-libadi-ovoda
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benyújthattuk és ahonnan a támogatást kaptuk" - mondta megnyitó beszédében Esztergályos 

Szilvia, Libád polgármestere, kiemelve a kivitelező precíz munkáját.  

 

Az elnökjelölt Bugár igazi arca: ha nem ő oszthatja szét, inkább ne is jöjjön 
magyar támogatás a Felvidékre 
2018. szeptember 4. – Körkép 

Vérlázító kétszínűség. Nagyjából ezzel lehet leginkább jellemezni Bugár Béla legutóbbi 

interjúját, amely a magyar ellenzéki balliberális Népszavában jelent meg. Annak már nem 

egyszer tanúi voltunk, hogy a Most-Híd elnöke elvesztette realitásérzékét saját választói 

irányába is. A mostani nyilatkozattal azonban bebizonyította, hogy nagyobb hatással volt rá a 

Smer, mint fordítva. Miközben Szlovákiában a magyarlakta vidékek a „kisebbségi status quo” 

kormányprogram által előírt sérthetetlensége miatt továbbra is az ország elhanyagoltabb 

régiói közé tartoznak, amelyek nélkülözni kénytelenek többek között az infrastrukturális 

fejlesztéseket is, addig Bugár Béla Magyarországon a magyar kormány által Felvidékre 

juttatott forintmilliárdokat bírálja. 

 

Becsengettek Közép- és Dél-Bánátban: Kevés a magyar elsős 
2018. szeptember 3. – Vajdaság.ma 

Az új tanév legelején a kisdiákokra összpontosítanak mindenhol, egy új korszak kezdődik az 

életükben, egy óriási nagy élmény ez a gyerekeknek, talán a szülőknek is, viszont náluk még 

társul egy kis izgalom is hozzá. Sok helyen előre megismerték az iskolába készülő gyerekek a 

tanítóikat, és különféle műhelyfoglalkozásokon is összekovácsolódhattak a leendő osztályok 

kisdiákjai. Az első napon minden kisdiák megkapta az MNT beiskolázási csomagját. A 

nagybecskereki iskolákban az önkormányzat jóvoltából a kisdiákok iskolatáskát is kaptak. 

 

Mindenki itt volt, aki elkötelezett szülőföldje és közössége iránt 
2018. szeptember 3. – Magyar Szó 

Több száz fellépője volt szombaton az Udvarszálláson megtartott Dél-bánáti Magyar 

Művelődési Egyesületek 29. Szemléjének. Ez a végeken élő műkedvelők legnagyobb évi 

rendezvénye. Szakmai tanácskozást szerveztek, kézimunka-kiállítást mutattak be, a vendégek 

és a fellépők a Kisboldogasszony-templomban ökumenikus istentiszteleten vettek részt, 

melyen Bogdán József plébános és Halász Béla református püspök szóltak az 

egybegyűltekhez, az iskolaudvarban felállított színpadon pedig felléptek a Dél-Bánátban 

működő művelődési egyesületek.  

 

Az LMP a vajdasági magyarok érdekvédelmére szólít fel Szerbia EU-csatlakozása 
kapcsán 
2018. szeptember 3. – Vajdaság.ma 

Az LMP arra szólítja fel Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminisztert, hogy a kormány 

állapítsa meg azokat a vajdasági magyarokkal kapcsolatos minimumkövetelményeket, 
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http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2018/09/04/az-elnokjelolt-bugar-igazi-arca-ha-nem-o-oszthatja-szet-inkabb-ne-jojjon-magyar-tamogatas-felvidekre
http://www.korkep.sk/cikkek/velemeny/2018/09/04/az-elnokjelolt-bugar-igazi-arca-ha-nem-o-oszthatja-szet-inkabb-ne-jojjon-magyar-tamogatas-felvidekre
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22714/Becsengettek-Kozep--es-Del-Banatban-Keves-a-magyar-elsos.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3773/vajdasag/189113/Mindenki-itt-volt-aki-elk%C3%B6telezett-sz%C3%BCl%C5%91f%C3%B6ldje-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9ge-ir%C3%A1nt.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22713/Az-LMP-a-vajdasagi-magyarok-erdekvedelmere-szolit-fel-Szerbia-EU-csatlakozasa-kapcsan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22713/Az-LMP-a-vajdasagi-magyarok-erdekvedelmere-szolit-fel-Szerbia-EU-csatlakozasa-kapcsan.html
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amelyek teljesítése esetén támogatja Szerbia európai uniós csatlakozását - mondta Ungár 

Péter, az LMP országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatóján. 

 

Brnabić és Mirović megtekintette az újjáépített iskolát Adán 
2018. szeptember 3. – Vajdaság.ma 

Az új iskolaév kezdetén Ana Brnabić köztársasági és Igor Mirović tartományi kormányfő 

meglátogatta ma Adán a felújított Cseh Károly Általános Iskolát, amelyet a két kormány 

közös pénzeszközeiből építettek újjá. „Együtt sokkal erősebbek vagyunk, s ez konkrétan ezen 

a projekten is látszik, amelyen a szerb kormánnyal, az oktatási minisztériummal és a 

Közberuházási Irodával közösen dolgoztunk” – jelentette ki Igor Mirović, s minden diáknak 

sikeres iskolakezdést kívánt. 

 

Ünnepelt Szabadka 
2018. szeptember 3. – Magyar Szó 

Kétszázharminckilenc évvel ezelőtt, 1779. szeptember elsején hirdették ki, hogy Mária Terézia 

magyar királynő szabad királyi várossá nyilvánította Szabadkát. Ennek alkalmából ezen a 

napon ünneplik a település napját, amikor a hagyományokhoz híven számos művelődési, 

sport- és egyéb rendezvény várja az érdeklődőket. A rendezvények közül kiemelkedik a 

szabadkai városi képviselő-testület díszülése, amelynek keretében átadják a város díszpolgára 

címet és a Pro Urbe díjakat. Az idei díszülésre szombaton került sor a városháza teljesen 

megtelt dísztermében. 

 

Szólít az iskolacsengő 
2018. szeptember 3. – Magyar Szó 

Vajdaság 45 helyi önkormányzatában összesen 44 iskoláskor előtti intézményben, 382 

általános és 131 középiskolában kezdődik ma meg a tanév. Nyilas Mihály tartományi oktatási 

és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár közleményben állapította meg, hogy 

várhatóan 17 600 gyerek iratkozik be az idén az elemi iskola első osztályába, illetve 18 634 új 

középiskolásunk lesz. Kifejtette, hogy az oktatási intézmények lehetőségeikhez mérten az 

igényeiknek megfelelően felkészültek a tanévkezdésre. 

 

Felújított épületben kezdődött a tanév Horgoson 
2018. szeptember 3. – Pannon RTV 

A tanév első napján felújítva fogadta a diákokat a horgosi Kárász Karolina Általános Iskola. 

Az oktatási intézmény egyre korszerűbb és felszereltebb, ami főként a Tartományi Oktatási 

Titkárság támogatásának köszönhető. Ez alkalomból a diákok ünnepséggel készültek. Idén 56 

új diák kezdi meg tanulmányait Horgoson. 

 

Szeptember 19-én lesz a köztársasági és a tartományi kormány együttes ülése 
Újvidéken 
2018. szeptember 3. – Vajdaság.ma 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22712/Brnabic-es-Mirovic-megtekintette-az-ujjaepitett-iskolat-Adan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/3773/vajdasag_szabadka/189112/%C3%9Cnnepelt-Szabadka.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3773/vajdasag/189115/Sz%C3%B3l%C3%ADt-az-iskolacseng%C5%91.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felujitott-epuletben-kezdodott-tanev-horgoson
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22711/Szeptember-19-en-lesz-a-koztarsasagi-es-a-tartomanyi-kormany-egyuttes-ulese-Ujvideken.html
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 4. 
8 

Ana Brnabić miniszterelnök szeptember 19-re jelentette be a Szerb Köztársaság 

Kormányának és Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának együttes ülését, amely 

Újvidéken tartanak, írja a Tanjug. A kormányfő kiemelte, ez is azt mutatja, hogy a két hatalmi 

szint közötti együttműködés jó, s ennek eredményeként sok közös projektet indítottak. 

 

Kiosztották az MNT beiskolázási tanszercsomagjait Zenta község területén 
2018. szeptember 3. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács illetékesei zentai, tornyosi, bogarasi, felsőhegyi és kevi általános 

iskolákba látogattak el. A November 11. Általános Iskolában az elsősök izgatottan bontották ki 

a dobozt. Az ötezer dinár értékű csomag az iskolakezdéshez szükséges eszközöket 

tartalmazza. Benedek András, elsős diák, November 11. Á. I., Zenta: „Volt gyurma meg olyan 

megszárítható másmilyen gyurma meg fehér festék, ragasztó és könyvek.” 

 

Az új nyelvtörvény is terítékre kerülhet a parlament holnap kezdődő őszi 
ülésszakán 
2018. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Az őszi ülésszakon a parlamentnek foglalkoznia kell a nyelvtörvénnyel – jelentette ki a 

Legfelső Tanács ügyrendi bizottságának hétfői ülésén Andrij Parubij, a parlament elnöke, akit 

az UNIAN hírügynökség idéz. Miután az Alkotmánybíróság eltörölte az előző, úgynevezett 

Kolesznyicsenko–Kivalov-féle törvényt, jogszabályi vákuum keletkezett, amit be kell tölteni – 

jelentette ki a házelnök. Az UNIAN felidézi, hogy Ukrajna Alkotmánybírósága idén 

februárban nyilvánította alkotmányellenesnek Az állami nyelvpolitika alapjairól című 

jogszabályt. Korábban a Kárpátalja Online arról írt szakértőkre hivatkozva, hogy a jelenleg az 

ukrán parlament előtt lévő bármelyik nyelvtörvénytervezet elfogadása jelentős visszalépést 

jelentene a kisebbségi nyelvek használata terén az eddigi állapotokhoz képest. 

 

Tanévnyitó a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központban 
2018. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Szeptember 3-án, mint Ukrajna minden iskolájában, a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési 

Központban is megszólalt a tanévnyitó csengőszó, amely az iskolapadokba szólította a 

gyerekeket, jelezve számukra a 2018-2019-es tanév kezdetét. A tanévnyitó ünnepség az állami 

és nemzeti himnuszok felcsendülésével vette kezdetét. 

 

Kezünk munkáját tedd maradandóvá – új tanév indult a Felsőfokú Szakképzési 
Intézetben 
2018. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Ötödik tanévét nyitotta meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) 

Felsőfokú Szakképzési Intézete szeptember 3-án, immár hagyományosan ökumenikus 

istentisztelettel a beregszászi római katolikus templomban. Az alkalmon Molnár János római 

katolikus plébános, Taracközi Ferenc református lelkipásztor és Marosi István görögkatolikus 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kiosztottak-az-mnt-beiskolazasi-tanszercsomagjait-zenta-kozseg-teruleten
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-uj-nyelvtorveny-is-teritekre-kerulhet-a-parlament-holnap-kezdodo-oszi-ulesszakan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-uj-nyelvtorveny-is-teritekre-kerulhet-a-parlament-holnap-kezdodo-oszi-ulesszakan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-a-tiszakereszturi-oktatasi-nevelesi-kozpontban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezunk-munkajat-tedd-maradandova-uj-tanev-indult-a-felsofoku-szakkepzesi-intezetben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezunk-munkajat-tedd-maradandova-uj-tanev-indult-a-felsofoku-szakkepzesi-intezetben/
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parókus hirdetett igét, s biztatta a jelenlévő diákokat és tanárokat, hogy Isten útmutatásában 

bízva induljanak az új tanévnek. 

 

Tanévnyitó ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban 
2018. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak szeptember 3-án a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnáziumban (BMG). A hagyományokhoz híven, az ünnepség elején az intézmény elsősei 

átvonultak a székelykapu alatt, annak jelképeként, hogy a gimnáziumba lépve a beregszászi 

magyar gimnazisták népes családjához tartoznak, s ezzel egy új korszak kezdődik az 

életükben. 

 

Tanévnyitó ünnepség a Nagyberegi Középiskolában 
2018. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Megnyitotta kapuit szeptember 1-jén a Nagyberegi Középiskola. Az állami és nemzeti 

himnuszunk felcsendülése jelezte a 2018–2019-es tanév kezdetét. Elsőként az iskola 

igazgatója, Géczi Tihamér köszöntötte azokat a tanulókat, akik ma első alkalommal álltak az 

iskola udvarán. A vakáció elteltével a diákokat egy felújított, korszerűen berendezett iskola 

fogadta. 

 

Változás a kéttannyelvű iskolákban 
2018. szeptember 3. – volksgruppen.orf.at 

Megkezdődött a 2018/19-es tanév, hétfőn összesen 32.333 diáknak és 4.126 pedagógusnak 

csöngettek be Burgenlandban. Változások történnek az új tanévben az iskolák vezetésénél, 

igazgatási felépítésénél, de változások lesznek a kéttannyelvű általános iskolák tanmenetében 

is. 

 

Vendégségben az alsóőri egyházközségnél 
2018. szeptember 3. – volksgruppen.orf.at 

Negyedik alkalommal hívta vendégségbe az alsóőri egyházközség a település és a környék 

lakóit szeptember 1-jén. Az esős, hűvös időjárás ellenére sokan tettek eleget a meghívásnak, 

estére megtelt a Kultúrház. A cél az adományok gyűjtése mellett a község és a környező 

települések összetartásának erősítése volt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-unnepseg-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban-2/
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2933771/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2933774/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 3. – Kossuth Rádió 

 

Kárpát-medence több régiójában ma elkezdődött a tanítás 

„Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak” - 

Kodály Zoltán gondolatával hívta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a felvidéki 

szülőket, pedagógusokat a magyar iskolák hivatalos tanévnyitó ünnepségére,  a nagymegyeri 

Szent Miklós plébániatemplomba. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Hálaadó istentisztelettel indították a tanévet a kárpátaljai református líceumok 

az ugocsai Tiszapéterfalván 

Hálaadó istentisztelettel indították a tanévet a kárpátaljai református líceumok az ugocsai 

Tiszapéterfalván. A megye négy református oktatási intézményében összesen 550 diák kezdi 

meg, vagy folytatja tanulmányait.  Az ukrán állam semmilyen formában nem támogatja a 

református líceumok működését, még a tanárok fizetését sem fedezik. Az egyházi oktatási 

intézmények működését a magyar állam nemzeti jelentőségűvé nyilvánította, és normatív 

támogatásban részesíti a líceumokat.  

 

Kinevezték Tamási Zsoltot 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum igazgatója Tamási Zsolt múlt 

pénteken kapta kézhez a hivatalos kinevezését. Az iskolában azóta a tanév előkészítésén 

dolgoznak: - jóváhagyják a diákok átiratkozási kérelmeit, a következő napokban pedig 

munkaszerződést kötnek az új tanintézmény pedagógusaival. Erdei Edit Zsuzsánna  interjú 

vasárnap  délután készült a római katolikus iskolában. 

 

Milleniumi emlékkápolnát avattak Szent Imre herceg tiszteletére a partiumi 

Hegyközszentimrén 

Milleniumi emlékkápolnát avattak Szent Imre herceg tiszteletére a partiumi 

Hegyközszentimrén. Több mint tíz év után sikerült befejezni a kápolna építését, amit az 

építtetők szeretnék, ha idővel a magyar nemzet egyik zarándokhelyévé válna. A kápolna 

időszakos kiállításoknak is otthont ad. Az elsőt, amely Hegyközszentimréről és Imre herceg 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-03_18-30-00&enddate=2018-09-03_19-10-00&ch=mr1
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örökségéről szól, a kápolnaavató alkalmából nyitották meg. Imre herceg 1031 szeptember 2-

án a Hegyközszentimre melletti erdőben vesztette életét, egy vadászbalesetben.  

 

Vasárnap ért véget a VI. vásárhelyi Forgatag 

Vasárnap ért véget a VI. vásárhelyi Forgatag.  A székesfehérvári Szent István Király Múzeum 

is volt sátra. A gyerekeket és szüleiket színes programkínálattal, interaktív játékokkal, 

kézműves foglalkozásokkal várták. Az utolsó nap hangulatáról készül Erdei Edit Zsuzsanna 

összeállítása.  

 

Kamionon gördült be az Opera Székelyföldre 

Kamionon gördült be az Opera Székelyföldre. Nyolc településen mutatták és mutatják be 

ezekben a napokban Donizetti Szerelmi bájital c. vígoperáját. A Magyar Állami Opera 

küldetést teljesít - mondta Csíkszeredában Ókovács Szilveszter főigazgató, aki Beregszászról, 

a Bánk Bán előadása után utazott Erdélybe. Oláh-Gál Elvira összeállításában elsőként Cser 

Ádám karmestert hallhatjuk. 

 

 


