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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: Közép-Európa sorsa a térség kis államainak összefogásán múlik 
2018. november 14. – MTI, hirado.hu, Lokál, gondola.hu  

Egész Közép-Európa sorsa azon múlik, hogy összefognak-e a térséget alkotó kis államok - 

emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Európai sorsközösség a kereszténység 

védelmében - a Hunyadiaktól napjainkig című konferencián szerdán a Parlamentben. Semjén 

Zsolt rámutatott: e téren a visegrádi négyek örvendetes együttműködés reménységre ad okot. 

A miniszterelnök-helyettes előadásában felidézte a Hunyadiak korát, az akkori történelmi 

eseményeket, és áttekintette, hogyan lettek a Hunyadiak a keresztény Európa védői. Kitért a 

nándorfehérvári diadalra, aminek eredményeként hetven évre elvették a törökök kedvét 

Magyarország megtámadásától. Mátyás király alakja irodalmi és néprajzi szempontból is 

különleges rangot vívott ki magának. Soha senkiről ennyi népmese, monda, anekdota nem 

született, mint róla az évszázadok során - jegyezte meg Semjén Zsolt, aki úgy fogalmazott: 

Mátyás legfőbb történelmi jelentősége a keresztény Magyarország és Európa megvédése az 

Oszmán Birodalom terjeszkedésével szemben. 

 

Mátyás király nemzeteket kapcsol össze 
2018. november 14. – MTI, kormany.hu, Kárpátinfo 

Mátyás olyan sokoldalú király, aki Kárpát-medence szerte nemcsak a magyaroknak, hanem a 

környező nemzeteknek is mindmáig ünnepelt történelmi személyisége – hangsúlyozta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Mátyás király 

Emlékév keretében Bécsben rendezett konferencián szerda délután. Az államtitkár felidézte: 

amikor 2017 decemberében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága úgy 

döntött, hogy Mátyás király Emlékévet hirdet, egy olyan személyiséget akart fókuszba állítani, 

aki a magyarság mindennapjaiban is jelen van, „akire kortól függetlenül mindannyian 

büszkék lehetünk.” Kiemelte: „az emlékév keretében – a Magyarság Háza közreműködésével 

– egy olyan színes, mozgalmas időszakot zárhatunk le, amelynek keretében öt Mátyás-

kiállítás huszonnégy változatát mutathattuk be, a programjaink eljutottak Rómától Torontón 

át Kolozsvárig.” A programsorozattal több ezer gyermeket és felnőttet értek el szerte a 

Kárpát-medencében és a diaszpórában. 

 

A kárpátaljai szórvány helyzetéről és az egyházak nemzetmegtartó szerepéről 
tárgyalt a KMKF munkacsoportja 
 2018. november 14. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma 

A kárpátaljai szórvány helyzete és az egyházak nemzetmegtartó szerepe volt napirenden a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szórvány- és diaszpóra 

munkacsoportjának szerdai budapesti ülésén. Keresztes László Lóránt, (LMP) a 

munkacsoport társelnöke az ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Kárpátalján 
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rendkívül súlyos folyamatokat lehet tapasztalni, amelyek nagymértékben nehezítik a 

magyarként való boldogulást. Hozzátette: olyan folyamatokat látnak, amelyek a megszerzett 

kisebbségi jogokat erőteljesen korlátozzák. Példaként említette az oktatási törvényt, a 

nyelvtörvényt, és kitért az ottani magyarságot egyre gyakrabban érő atrocitásokra is. 

 

A magyar szórvány napjára emlékezik a parlament 
2018. november 15. – MTI, hirado.hu 

Az Országgyűlés ma a magyar szórvány napjára emlékezéssel kezdi munkáját, majd kilenc 

előterjesztés általános vitáját bonyolítja le.   A parlament aktuális ülésének negyedik 

ülésnapja reggel 8 órakor indul. A képviselők szórványban élőkre emlékezése után tárgyalni 

kezdik a kormány filmalkotások készítésével és terjesztésével kapcsolatos, valamint a 

turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló javaslatait. Napirendre kerülnek 

még a közlekedési, a perrendtartásról, a házszabályról szóló, továbbá a migrációs tárgyú 

jogszabály-változtatási elképzelések is. 

 

Az egyedüli járható út az autonómia – közös nyilatkozattal ünneplik a 
székelyföldi önkormányzati vezetők az SZNT „centenáriumát” 
2018. november 14. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Székelyföld számára az egyedüli járható út az autonómia, ez a felismerés hozta létre száz évvel 

ezelőtt a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) – mutattak rá szerdán kiadott közös 

közleményükben a székelyföldi megyék, valamint Románia két magyar többségű 

megyeszékhelyének választott vezetői. A dokumentum aláírói – Borboly Csaba, Hargita 

megye, Péter Ferenc, Maros megye, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, 

valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy és Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere – úgy 

vélik, az összetartás „imperatív elvárás” lett mindazok számára, akik Székelyföldön a közért 

tevékenykednek. Úgy vélik: összehangolt támadás indult a székelyföldi egység ellen azok 

részéről, „akik más centenáriumot ünnepelnek”, ennek kivédéséhez pedig szükség van a 

társadalmi szervezetekre, a civil erőre, minden egyes erdélyi magyarra, székelyföldire. 

 

Törvénybe iktatná az RMDSZ az önkéntes polgárőrségek és a helyi rendőrség 
együttműködését  
2018. november 14. – transindex.ro 

Iktatta az RMDSZ azt a törvénytervezetét, amely megteremti a jogi hátteret ahhoz, hogy 

azokon a településeken, ahol léteznek polgárőrségek, egy jogszabálykeretben rögzített módon 

együtt működhessenek a helyi rendőrséggel, ezáltal a közösség érdekében elvégzett munka 

teljes legitimitást kapna. A Szövetségnek ez a kezdeményezése megtalálható az őszi 

parlamenti ülésszak prioritásai között is – mutatott rá Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezető-helyettese, a tervezet kidolgozója Bukarestben. 
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Kelemen Hunor: komolyan kell venni az MCV-jelentésben foglaltakat  
2018. november 14. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ szövetségi elnöke szerint a bukaresti döntéshozóknak komolyan kell venniük 

azokat az ajánlásokat, amelyeket az Európai Bizottság megfogalmazott a romániai 

igazságszolgáltatás működését ellenőrző európai uniós mechanizmus (MCV) keretében 

elkészített friss jelentésében. Erről Kelemen Hunor szerdán nyilatkozott a parlamentben az 

újságíróknak. A politikus elmondta, az MCV-jelentést, akárcsak az Európai Parlamentnek a 

román jogállamiságról kedden elfogadott határozatát komolyan „lehet és kell” venni.  

 

Ambrus Zsombor YEPP-alelnök: nehéz volt elmagyarázni, mit is akarunk ott, 
„középen” 
2018. november 14. – maszol.ro 

Több előnye is származott a hazai fiatalságnak abból, hogy Románia az Európai Unió tagja, és 

ezeket a kedvezményeket továbbra is meg kell őrizni, ki kell terjeszteni – véli Ambrus 

Zsombor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) külügyi alelnöke, akit a nemrég 

megszervezett, harminchárom európai ország fiatal küldöttjeit tömörítő athéni 

kongresszusán alelnökévé választott az Európai Néppárt ifjúsági szervezete (YEPP). Az 

újdonsült alelnök szerint a spanyolviaszt itthon sem kell kitalálni, inkább tanulni kell a jó 

európai példákból, amelyek már mutatják is az európai jövő irányát. 

 

Képzők képzője – tanulmányi napokat tartanak Válaszúton  
2018. november 14. – maszol.ro, Bihari Napló 

A Hagyományok Háza november 16–18. között tart Képzők képzője címmel továbbképzést a 

Kolozs megyei Válaszúton. A rendezvény ötlete az elmúlt évben fogalmazódott meg, amikor a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság az Óvodafejlesztési programmal kapcsolatban kérte fel 

együttműködésre az intézményt. „A válaszúti képzés a fővárosi Képzők képzője folytatása” – 

tájékoztatott Németh Nóra, a Hagyományok Háza gyermekprogramokért felelős 

szakelőadója, a program koordinálója. – Mintegy ötven pedagógust várunk Felvidékről, 

Délvidékről és Erdélyből, az oktatásra tíz előadót kértünk fel, a rendezvénynek a Kallós 

Zoltán Alapítvány ad otthont. A találkozó jó alkalmat nyújt a helyi képzések eredményeinek 

megosztására, a legfrissebb szakirodalom bemutatására. A gazdag programot a Tokos 

Zenekar vidám mulatsága zárja”. 

 

Szabó Ödön: pragmatizmusból nem áll ellen a néppárt a magyarellenességnek 
2018. november 14. – maszol.ro 

Van elképzelés egy újabb nagyváradi magyar iskola elindításáról, de erről egyelőre nem árult 

el részleteket Szabó Ödön képviselő. A Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnökét a nagyváradi 

önkormányzat elutasító döntéséről és a következő lépésekről is kérdezték. 
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Sógor Csaba: a következő fél évben Romániának nem kell hirtelen pofonra 
számítania  
2018. november 14. – maszol.ro 

Romániának lélegzetvételt jelent, hogy januártól átveszi az Európai Unió soros elnökségét és 

EP-választások is lesznek, mert a féléves mandátuma végéig nem kell számítania szankciókra 

a kedden ismertetett MCV-jelentésben és a román jogállamiság helyzetéről szóló, szintén 

kedden elfogadott EP-határozatban foglaltak miatt – véli Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő, aki a határozat szavazásra bocsátásakor tartózkodott. A Maszolnak azt 

is elmondta, hogy miért.  

 

Öt városból indítanak buszokat vasárnap a székely nagygyűlésre 
2018. november 14. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt – csatlakozva a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezéséhez – buszokat indít a vasárnapi sepsiszentgyörgyi 

székely nagygyűlésre – jelezte közleményben az EMNP és az EMNT sajtóirodája. Az EMNT 

demokráciaközpontjaiban, valamint telefonon várják a résztvevők jelentkezését, az EMNT és 

a Néppárt pedig külön buszokat indít Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, 

Gyergyószentmiklósról, Kézdivásárhelyről és Barótról.  

 

Marton József teológiai tanár az erdélyi város meghasonlásairól 
2018. november 15. – Krónika 

Száz évvel ezelőtt a lakosság felét kitevő gyulafehérvári magyarság a román egyesülési 

jubileum központi ünnepségének helyet adó város összlakosságának ma alig a két százalékát 

képezi. Az erdélyi magyar kereszténység bölcsőjének számító dél-erdélyi városban Marton 

József teológiai professzorral veszik számba a magyar múlt eltüntetésére tett kísérleteket, 

többek között az erdélyi gyulák feltárt sírjainak zavaros helyzetét. 

 

Újabb idézést kaphatnak a szülők 
2018. november 15. – Krónika 

Gogolák Csongor ügyvéd tájékoztatása szerint természetes, ha a szülők idézést kapnak a 

marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében zajló bírósági eljárás során, mely az előzetes 

tárgyalás szakaszában van. A korrupcióellenes ügyészség még mindig nem zárta le a 2016 

novemberében elkezdett vizsgálatát. „Mindenkinek demokratikus joga, hogy részt vegyen 

azon a törvényszéki tárgyaláson, amelyben érintett, de ez nem kötelező” – mondta Gogolák 

Csongor. Tamási Zsolt ügyvédje hozzátette: a szülőket több védőügyvéd képviseli, tehát nem 

szükséges megjelenniük, az idézés csupán egy értesítés arról, hogy hol és mikor tárgyalják a 

számukra sem érdektelen ügyet. 

 

Támadják a hányatott sorsú rétyi honvédszobrot 
2018. november 15. – Krónika, szekelyhon.ro 
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Szemet szúrt a rétyi honvédszobor: Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke arról 

tájékoztatott, hogy a „hivatásos feljelentők” levélben fordultak az önkormányzathoz, arra 

kérve választ, hogy szabályos és törvényes volt-e a rétyi emlékmű visszaállítása. „Aki elhalad 

az úton, most is láthatja a szobrot, pontosabban még láthatja, mert most levelezünk erről a 

szolgálatos feljelentőkkel. Milyen cinikus a láthatatlan rendszer, amely éppen a centenárium 

évében kérdőjelezi meg egy honvédemlékmű létét” – szögezte le Tamás Sándor. 

 

Magyar kormánytámogatással mentik a menthetőt a Beszterce-Naszód megyei 
szórványban 
2018. november 15. – Krónika 

Összehangolt stratégiával, ingyenes kollégiummal és utaztatással próbálják „megfogni” azt a 

kevés gyereket, aki révén még fenntartható a magyar nyelvű oktatás Beszterce-Naszód 

megyében. Az észak-erdélyi szórványban az eddig biztosnak hitt bástyák is kezdenek ledőlni. 

 

Egyelőre sok a kerékkötője a határ menti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének 
2018. november 15. – Krónika 

Az egységesülési folyamat elindulásával Európában egyértelművé vált, hogy a határvidékek 

feloldásával ki kell aknázni a potenciális kapcsolatokból származó gazdasági előnyöket, 

amelyekkel lehetővé válik a korábban összetartozó területek kapcsolatainak újrarendezése. 

Ezt a témakört járták körül dr. Szilágyi Ferenc egyetemi docenssel. 

 

Erdélyi pápalátogatás ima és diplomácia között 
2018. november 15. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia még tavaly 

meghívta Ferenc pápát többek között Csíksomlyóra, Máriaradnára, az erdélyi híveknek most 

nem szabad csalódásként megélniük a késlekedést. Szívből reméljük, hogy a csendes 

imádkozás, várakozás, a türelem meghozza a gyümölcsét, és a halogatás csakis azért történik, 

mert most valóban a pápalátogatáshoz méltó romániai és legfőképpen erdélyi körülmények 

kialakításán dolgoznak. Hiszen bizonyára a Vatikán is tudja: II. János Pál pápa látogatásakor 

adósok maradtak. Az ellentétek kibékítése, a sérelmek gyógyítása, az egység igazságos 

elősegítése pedig nemcsak imáinkon múlik, hanem a szentszéki diplomácián is”. 

 

Lemondott posztjáról az MKP Galántai járási elnöke 
2018. november 14. – Ma7.sk  

Három nappal a helyhatósági választások után lemondott tisztségéről az MKP Galántai járási 

elnöke, Forró Krisztián. Döntése ugyanakkor nem függ össze a párt eredményeivel. A 

helyhatósági választások pozitív fejleményeket hoztak a Galántai járásban az MKP javára. 

Habár Galántán a párt képviselete jelentősen meggyengült, november tizedikén három új 

MKP-s polgármester született a régióban, és a pártok közül szintén a magyar politikai 

alakulatnak van a legtöbb önkormányzati képviselője a járásban. A pozitív eredmények 
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elkönyvelése után mindenki meglepetten fogadta Forró Krisztián bejelentését, miszerint 

lemond a járási elnöki posztjáról. 

 

Nagy József: Zöldet kapott a kisebbségi jogminimum 
2018. november 14. – bumm.sk 

A kisebbségi jogminimumról szóló javaslat megszerezte az európai politikusok támogatását. 

A törvénytervezet számos egyeztetetésen van túl, végül több mint 2/3-os többséggel, 489 

szavazattal sikerült elfogadni az Európai Parlament kedden Strasbourgban tartott plenáris 

ülésén. „Úgy vélem, a jelentés elfogadása nagyon fontos politikai üzenetet küld az Európai 

Unió részéről a nemzetállamok felé. A kisebbségi jogok kérdése mindig is kényes politikai 

téma volt, ezért nagy kihívást jelentett a hatékony párbeszéd fenntartása olyan kollégákkal, 

mint például a balti, spanyol, bolgár, francia, görög és ciprusi. A jelentés sikere éppen ebben 

rejlik: megőriztük a lényeges elvárásainkat anélkül, hogy a többségi nemzetek fenyegetve 

éreznék magukat” – nyilatkozta Nagy József (Híd) a LIBE bizottság néppárti 

koordinátorhelyettese. 

 

Bugár: A civil szervezeteknek fontos helyük van a társadalomban 
2018. november 14. – Új Szó  

A civil szervezetek fontos szerepet töltenek be minden demokratikus társadalomban. A 

demokratikus társadalomban ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a nyomozók a köztársasági 

elnököt idézik be vallomást tenni. Ami azonban fontos, hogy a demokratikus rendszer 

biztosítja a szólásszabadságot és a gyülekezési jogot – mondta Bugár Béla, a koalíciós Híd 

elnöke. Bugár hangsúlyozta, hogy a demokratikus választások eredményeit mindenkinek 

tudomásul kellene vennie és el kellene fogadnia. Azt is hozzátette, hogy az utóbbi időben 

nagyon felkorbácsolódtak az indulatok. „Nem értem, hogy kinek jó ez és miért. Közeledik a 

nap, amikor megemlékezünk a harcról, amelyet a jogainkért, a szabadságért és a 

demokratikus társadalomért vívtunk. Az okosok azt mondják, hogy a helyzet nem ideális, 

viszont eddig még senki nem talált ki jobbat. Tanuljunk meg tehát ebben a világban élni és 

dolgozni" – hangsúlyozta Bugár. 

 

Bugár a helyhatósági választásokról: Itt a bizonyíték, hogy nem lettünk 
egynemzetiségű párt 
2018. november 14. – Körkép 

Nem korrekt politikai kommunikáció az „egyik pártelnök” azon kijelentése, hogy vannak 

vidékek, ahol ha egy macskára ráragasztják, hogy MKP, az megnyeri a választásokat. 

Köszönjük a támogatását azoknak a polgároknak, akik elmentek szavazni, illetve akik minket 

támogattak” – mondta Őry Péter a Pravda napilapnak. A baloldali lap videó-összeállításában 

Bugár Béla mellett Őry Pétert kérdezték az elért eredmény értékelésére. Bugár Béla szerint a 

Most-Híd regionális szinten már csaknem olyan eredményt tud elérni, mint az MKP. A Most-

Híd pártelnöke jelezte, hogy a 15 déli járás közül az MKP „csak” hat járásban tudott több 

polgármestert állítani, mint a Most-Híd. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2018/11/14/nagy-jozsef-zoldet-kapott-a-kisebbsegi-jogminimum
https://ujszo.com/kozelet/bugar-a-civil-szervezeteknek-fontos-helyuk-van-a-tarsadalomban
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/11/14/bugar-helyhatosagi-valasztasokrol-itt-bizonyitek-hogy-nem-lettunk-egynemzetisegu-part
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/11/14/bugar-helyhatosagi-valasztasokrol-itt-bizonyitek-hogy-nem-lettunk-egynemzetisegu-part
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A Vajdasági Magyar Szórvány napját ünnepelték Tiszakálmánfalván 
2018. november 14. – Vajdaság MA 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében a dél-

bácskai, szerémségi és közép-bánsági szórvány magyar közösségek Tiszakálmánfalván 

ünnepelhették a Vajdasági Magyar Szórvány napját. 

 

A magyarországi cégek érdekeltek a vajdasági infrastrukturális projektek 
megvalósításában 
2018. november 14. – Pannon RTV 

A magyarországi cégek érdekeltek a vajdasági infrastrukturális projektek megvalósításában – 

mondta Igor Mirović tartományi kormányfő, miután találkozott Pintér Attila belgrádi magyar 

nagykövettel. Mirović hangsúlyozta, a két ország kapcsolata soha nem volt ilyen jó, ezért a 

tartományi kormány a szerbiai és a külföldi beruházók befektetései iránt is nyitott. 

 

Orosz lap az ukrán-magyar viszonyról, román lap az uniós jogállamisági 
eljárásról 
2018. november 14. – MTI, Webrádió 

A kárpátaljai kisebbség ügyében tett magyar lépésekről közölt cikket szerdán a 

Nyezaviszimaja Gazeta című orosz napilap, a román jobboldali ellenzékhez közel álló 

Adevarulban pedig azt elemezték, hogy Románia és Magyarország nézetei Európáról közel 

kerültek egymáshoz. A Nyezaviszimaja Gazeta magyar külügyi forrásra hivatkozva azt írta: 

Budapest azt javasolhatja majd Kijevnek, hogy Kárpátalján alkalmazza a moldovai gagauz 

"autonóm területi egység", Gagaúz Yerí tapasztalatait. Az újság szerint Dél-Moldovában 1994-

ben ennek az autonómiának köszönhetően sikerült elkerülni a fegyveres konfliktust. A lap 

névtelenül nyilatkozó informátora azt állította, hogy az EU támogatja a magyar 

kezdeményezést. 

 

Elfoglalta állomáshelyét az új magyar nagykövet Kijevben 
2018. november 14. – karpatalja.ma 

Íjgyártó István új magyar nagykövet átnyújtotta megbízó leveleinek másolatát Vaszil Bodnar 

ukrán külügyminiszter-helyettesnek – jelentette a Jevropejszka Pravda Bodnar Twitter-

üzenete nyomán. Az ukrán külügyminiszter-helyettes jelezte, a találkozón megállapodtak 

abban, hogy „a kétoldalú kapcsolatok pozitív napirendjén fognak munkálkodni”. „A 

nagykövet úr tanulja az ukrán nyelvet, amely kétségtelenül segítségére lesz szakmai 

tevékenységében” – tette hozzá Vaszil Bodnar. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23018/A-Vajdasagi-Magyar-Szorvany-napjat-unnepeltek-Tiszakalmanfalvan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/magyarorszagi-cegek-erdekeltek-vajdasagi-infrastrukturalis-projekt
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/magyarorszagi-cegek-erdekeltek-vajdasagi-infrastrukturalis-projekt
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-orosz-lap-az-ukran-magyar-viszonyrol-roman-lap-az-unios-jogallamisagi-eljarasrol
https://webradio.hu/hirek/kulfold/kulfoldi-sajto-magyarorszagrol-orosz-lap-az-ukran-magyar-viszonyrol-roman-lap-az-unios-jogallamisagi-eljarasrol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elfoglalta-allomashelyet-az-uj-magyar-nagykovet-kijevben/
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Az első szlovén felsőoktatási tankönyv a magyar nyelv tanulásához 
2018.november 14. – Népújság 

A Ljubljanai Egyetem Bölcsésztudományi Karának gondozásában megjelent az első szlovén 

felsőoktatási tankönyv a magyar nyelv tanulásához Učbenik madžarščine za Slovence 1 

címmel. A tankönyvet a szerzői, Schwetter Éva, Sušnik Miha és Božič Blaž, valamint Marvin 

Tatjana, az egyetem Összehasonlítható és Általános Nyelvészeti Tanszékének – ahova az 1981 

óta működő magyar lektorátus tartozik – vezetője mutatta hétfőn be a ljubljanai Balassi 

Intézetben. 

 

Kötődés az anyanyelvhez 
2018. november 14. – Népújság 

November 13-án, a magyar nyelv napján rendezett muravidéki ünnepségen Dobronakon nagy 

volt az ünnepi izgalom. Az Édes anyanyelvünk rajz- és fogalmazásverseny közel 250 

résztvevőjének – idén először mindegyik kétnyelvű általános iskolából, illetve néhány óvodás 

is jelentkezett – átadták az elismeréseket és a könyvjutalmakat. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/5921-az-els%C5%91-szlov%C3%A9n-fels%C5%91oktat%C3%A1si-tank%C3%B6nyv-a-magyar-nyelv-tanul%C3%A1s%C3%A1hoz.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5919-k%C3%B6t%C5%91d%C3%A9s-az-anyanyelvhez.html

