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Nyomtatott és online sajtó 
 

Idén is kiosztotta beiskolázási csomagjait a Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma 
2019. szeptember 5. – Képes Újság   

Hétfőn, hét év után új helyszínen, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) 

kopácsi tangazdaságában és ifjúsági központjában – amelynek ünnepélyes megnyitójára 

hamarosan sor kerül – adták át a magyar tanintézményekbe iratkozó diákoknak a 

taneszközcsomagokat és az egyszeri pénzbeli támogatást. A pedagógusfórum beiskolázási 

csomagjait Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője 

nyújtotta át az általános iskola elsős és ötödikes, valamint a középiskola első osztályos 

diákjainak. Az anyanyelven való tanulás fontosságát, identitásmegőrző jellegét hangsúlyozta a 

beiskolázási csomagok átadására érkezett gyerekeket és szülőket köszöntő beszédében Csapó 

Nándor, a pedagógusfórum elnöke. Beszélt a szakmai szervezet hét éve tartó, A horvátországi 

magyar oktatásért elnevezésű programjának a jelentőségéről, arról, hogy Horvátországban az 

óvodától az egyetemig lehetőség van magyarul tanulni. Ezt pedig különböző programokon 

keresztül a HMPF is támogatja. Köszönetet mondott a szülőknek a magyariskola-választásért, 

és köszönetét fejezte ki a program támogatóinak is, többek között a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak. 

 

Negyvenöt erdélyi hivatásos néptáncos képzését kezdi meg a Magyar 
Táncművészeti Egyetem 
2019. szeptember 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Negyvenöt erdélyi hivatásos néptáncos képzését kezdi meg a Magyar Táncművészeti Egyetem 

marosvásárhelyi, illetve nyíregyházi kihelyezett tagozatain - jelentették be a képzési program 

szervezői a csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatójukon. A Marosvásárhelyen induló 

hároméves alapképzésre a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi és 

marosvásárhelyi hivatásos néptáncegyüttesek 36 felsőfokú végzettséggel nem rendelkező 

tagja, a nyíregyházi képzésre a nagyváradi hivatásos néptáncegyüttes kilenc tagja iratkozott 

be. Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora a magyar közmédiának 

a sajtótájékoztató után elmondta: az erdélyi hivatásos néptáncosok a számukra szervezett 

egyszeri képzés végén a táncos és próbavezető alapszak néptánc szakirányának a képesítését 

szerezhetik meg. Ezzel a diplomával Romániában felsőfokú végzettségű besorolásba kerülnek, 

és a jelenleginél lényegesen kedvezőbb javadalmazásban részesülhetnek.  
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https://kepesujsag.com/iden-is-kiosztotta-beiskolazasi-csomagjait-a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma/
https://kepesujsag.com/iden-is-kiosztotta-beiskolazasi-csomagjait-a-horvatorszagi-magyar-pedagogusok-foruma/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negyvenot-erdelyi-hivatasos-neptancos-kepzeset-kezdi-meg-a-magyar-tancmuveszeti-egyetem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negyvenot-erdelyi-hivatasos-neptancos-kepzeset-kezdi-meg-a-magyar-tancmuveszeti-egyetem
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Magyar ajándék a román centenáriumra: a Kárpátokon kívül is megismerhetik a 
Bánffy Miklós által bemutatott Erdély-képet 
2019. szeptember 5. – Krónika 

Májusi, első bemutatása óta egyre több elismerést seper be Bánffy Miklós Erdély-

trilógiájának román fordítása. Ahogy Kósa András László, a kiadásban fontos szerepet játszó 

Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója a Krónikának elmondta, a műnek akkor is 

pozitív volt a fogadtatása, amikor mindent megtettek azért, hogy az a centenáriumi évre ne 

jelenjen meg. A könyvet legközelebb Bonchidán mutatják be újra szeptember 22-én. 

 

Levelezés helyett iskolajavításokra költenek Marosvásárhelyen – 
Zalaegerszegen „állt bosszút” a városháza 
2019. szeptember 5. – Krónika 

Egyetlen lejt sem kapott a kért százezerből a szerdai rendkívüli tanácsülésen a 

marosvásárhelyi polgármesteri hivatal logisztikai irodája, amely a lakossággal történő 

kapcsolattartásra, levelezésre igényelte az összeget. A költségvetés-kiegészítésről szóló ülésen 

a Nemzeti Liberális Pártból kizárt, Dorin Florea polgármester csapatához tartozó három 

önkormányzati képviselő kivételével – akik tartózkodtak a szavazáskor – a tanácsosok arról 

döntöttek, hogy az iskoláknak csoportosítják át a százezer lejes tételt. Az RMDSZ-es Csiki 

Zsolt javaslatára 30-30 ezer lejt a Művészeti Líceum, az Unirea és a Bolyai fog kapni 

különböző javítási munkálatokra, míg a Tudor Vladimirescu Általános Iskola 10 ezer lejes 

támogatásban részesül. 

 

Zenével, tánccal, kultúrával ünnepel Nagybánya magyarsága a 14. Főtér 
Fesztiválon 
2019. szeptember 5. – Krónika 

Színes programkínálattal várják az érdeklődőket szeptember 16–22. között a tizennegyedik 

alkalommal szervezendő nagybányai Főtér Fesztiválon. Az egyhetes rendezvény idején a 

szervezők arra törekednek, hogy – a magyar napok szellemiségének jegyében – a nagybányai 

és erdélyi hagyományokat, a közösségi életet és a kulturális értékeket is bemutassák. A hét 

első felében főként a képzőművészet és a helyi kulturális örökség kerül középpontba 

kiállítások és egy új művészeti galéria megnyitójával. Ugyanakkor megünneplik Nagybánya 

690 éves első írásos említését. A szervezők új programsorozatot is indítanak Magyarország 

Nagybányán címmel, amelynek keretében magyarországi települések mutatkoznak be, idén 

először Sárospatak városa szervez számtalan programot a Főtér Fesztiválon. 

 

Marosvásárhelyen tartják az idei Digitális Székelyföld Konferenciát  
2019. szeptember 5. – maszol.ro 

Idén hetedik alkalommal rendezik meg a Digitális Székelyföld Konferenciát az IT Plus 

Klaszter szervezésében, ezúttal Marosvásárhelyen, a Sapientia Tudományegyetemen, 

szeptember 26. és 29. között – közölték a szervezők. A konferencia víziója, hogy Székelyföld 

2025-re egy olyan régióvá válik, ahol a magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások 
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https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-ajandek-a-roman-centenariumra-a-karpatokon-kivul-is-megismerhetik-a-banffy-miklos-altal-bemutatott-erdely-kepet
https://kronikaonline.ro/kultura/magyar-ajandek-a-roman-centenariumra-a-karpatokon-kivul-is-megismerhetik-a-banffy-miklos-altal-bemutatott-erdely-kepet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/levelezes-helyett-iskolajavitasokra-koltenek-marosvasarhelyen-n-zalaegerszegen-ballt-bosszutr-a-varoshaza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/levelezes-helyett-iskolajavitasokra-koltenek-marosvasarhelyen-n-zalaegerszegen-ballt-bosszutr-a-varoshaza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/levelezes-helyett-iskolajavitasokra-koltenek-marosvasarhelyen-n-zalaegerszegen-ballt-bosszutr-a-varoshaza
https://kronikaonline.ro/szines/zenevel-tanccal-kulturaval-unnepel-nagybanya-a-14-foter-fesztivalon
https://kronikaonline.ro/szines/zenevel-tanccal-kulturaval-unnepel-nagybanya-a-14-foter-fesztivalon
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/116130-marosvasarhelyen-tartjak-az-idei-digitalis-szekelyfold-konferenciat
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teszik ki a gazdasági termelés legnagyobb hányadát, ez pedig egyúttal a társadalom jólétének 

növekedéséhez vezet erdélyi és európai viszonylatban egyaránt. Ebben a vízióban a 

digitalizálás és az informatikai ágazat, valamint az ez által biztosított eszközök és megoldások 

alapvető tényezőt képeznek.  

 
Erdélyi Digitális Tudománytár: több százezer oldalnyi sajtótermék és könyv 
érhető el 
2019. szeptember 5. – maszol.ro, transindex.ro 

Erdélyi magyar sajtótermékeket, folyóiratokat és könyveket digitalizált az Iskola Alapítvány 

és a Jakabffy Elemér Alapítvány. Az Erdélyi Digitális Tudománytár – Digitéka betaverziója 

már elérhető. Az 1000 év Erdélyben 100 év Romániában program keretében megvalósuló 

digitalizálási program első évében összesen 550 166 oldalnyi sajtótermék és könyv digitális, 

.pdf formátumú másolatát sikerült elkészíteni. „Akadnak közöttük olyan kiadványok is, 

melyek digitalizálásával örökérvényű állománymentő szolgálatot is el tudunk látni” – mondta 

el Nagy Zoltán, az Iskola Alapítvány elnöke.  

 

Oltean Csongor MIÉRT-elnök: „Addig fogok politizálni, ameddig nem kell 
feladnom az elveimet”  
2019. szeptember 5. – maszol.ro 

Megfogadta magának, hogy addig aktív a politikában, amíg nem kell feladnia az elveit, ez a 

veszély pedig egyelőre nem fenyegeti - mondta el Oltean Csongor a Maszolnak. A Magyar 

Ifjúsági Értekezlet újrázni kívánó elnökét a szervezeten belüli konfliktusokról, az RMDSZ-szel 

kiépített viszonyról, a kellemes és kellemetlen pillanatokról is kérdezték. 

 

Semmi rendkívüli nem történt Borbolyék tárgyalásán 
2019. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Borboly Csaba bírói meghallgatásával újrakezdődött az ellene és tizenkét másik személy ellen 

indult büntetőper bizonyítási eljárása. A csütörtöki tárgyalási napon Hargita Megye 

Tanácsának elnökét és két másik tanút hallgatott meg a bíró. Sergiu Bogdan, Borboly 

védőügyvédje elmondta, a meghallgatások során mindegyik fél ismertette az álláspontját, 

semmi rendkívüli nem történt. A következő tárgyalást szeptember 16-ára tűzték ki, akkor 

további öt tanú meghallgatása következik. 

 

Magyar kitüntetések erdélyieknek 
2019. szeptember 6. – Krónika 

Újra ünnepélyes eseménynek adott otthont a csíkszeredai Lázár-ház, ahol csütörtökön hat 

erdélyi személyiséget részesítettek magyar állami kitüntetésben az augusztus 20-ai nemzeti 

ünnep alkalmából. Az Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által adományozott 

kitüntetéseket Tóth László főkonzul adta át a díjazottaknak a magyarságért vállalt hivatásuk 

és a közösségért kifejtett tevékenységük elismeréseként. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/116108-erdelyi-digitalis-tudomanytar-tobb-szazezer-oldalnyi-sajtotermek-es-konyv-erhet-el
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/116108-erdelyi-digitalis-tudomanytar-tobb-szazezer-oldalnyi-sajtotermek-es-konyv-erhet-el
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/116108-erdelyi-digitalis-tudomanytar-tobb-szazezer-oldalnyi-sajtotermek-es-konyv-erhet-el
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115911-oltean-csongor-miert-elnok-addig-fogok-politizalni-ameddig-nem-kell-feladnom-az-elveimet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115911-oltean-csongor-miert-elnok-addig-fogok-politizalni-ameddig-nem-kell-feladnom-az-elveimet
https://szekelyhon.ro/aktualis/semmi-rendkivuli-nem-tortent-borbolyek-targyalasan
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Központi épületből városvégibe kénytelenek költözni a kolozsvári óvodások 
2019. szeptember 6. – Krónika 

A szülőket és pedagógusokat egyaránt váratlanul érte a tanévkezdés előtt két héttel kapott hír, 

miszerint a kolozsvári Hársfaillat óvoda Ferenc József (Horea) úti épületét kiürítik, a 

csoportokat pedig szétszórják városszerte. A kolozsvári zsidó hitközség tulajdonában levő 

épület sorsa már évek óta bizonytalan, ugyanis a hitközség 2011-ben értesítette az intézményt 

működtető helyi önkormányzatot, hogy az ingatlant kulturális és szociális központtá 

alakítanák, és nekilátnának a tatarozásának. A többéves haladék, majd figyelmeztetés után a 

hitközség kilakoltatási pert indított, amelyet nemrég jogerősen megnyert. Ezt követően a 

Kolozs megyei tanfelügyelőség hozzákezdett a csoportok elosztásához, és többféle lehetőség 

kizárása után a magyar csoportot a Bácsi úton működő Babszemjankó (Neghiniță) óvodához 

csatolták. „Az illetékesek inkompetenciája miatt egy központi, életképes magyar óvodai 

csoport kiszorult a város peremére” – írja nyílt levelében a Méhecske csoport szülői 

közössége. 

 

Őry Péter: Egyetlen magyar lista kell! 
2019. szeptember 5. – Ma7.sk 

Soktényezőssé, s ezzel áttekinthetetlenné vált a felvidéki magyar politika. Mi lehet a kifutása 

ennek a sok kezdeményezésnek? Merre van az arra, vetették fel a kérdést Őry Péternek, az 

MKP Országos Tanácsa elnökének: „A magyar közösség egyesülésének lehetősége az egyetlen 

magyar listában jelenik meg, vagyis egyetlen magyar lista kell. Sokan kérdezték tőlem, hogy 

vajon a nyári koalíciós tárgyalásokon ilyen irányban haladtunk-e. Az MKP részéről azt tudom 

mondani, hogy akkor sem álltunk fel, amikor méltatlan ajánlatot kaptunk, de akkor sem, 

amikor az ún. Kočner-botrány kirobbant, hiszen nem újabb vitába akartunk bocsátkozni, 

hanem a megoldásokat kerestük. Lehet, hogy ez mai szemmel nézve hiba volt, de mi végig 

abban bíztunk, hogy a közösség érdeke a megegyezést, összefogást kívánja.” 

 

Olcsó populizmus csak a Most-Híd törvénytervezete 
2019. szeptember 5. – Felvidék Ma 

„Mintegy ötven Besztercebánya megyei polgármesterrel és képviselővel sajtótájékoztatót 

tartottunk az önkormányzatokat anyagilag ellehetetlenítő, a Most-Híd által javasolt 

törvénytervezet ellen” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Cziprusz Zoltán, az MKP 

Besztercebánya megyei képviselője. A törvénytervezet lényege, hogy a minimális 

adócsökkentés kedvéért, amit a családok gyakorlatilag meg sem éreznének (átlagosan 3,8 

euró havonta), és ráadásul a társadalom egyharmadát érinti csak, jelentősen megrövidítenék 

az önkormányzatok és megyék amúgy is szűkös költségvetését. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ory-peter-egyetlen-magyar-lista-kell
https://felvidek.ma/2019/09/olcso-populizmus-csak-a-most-hid-torvenytervezete/
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Vajdaság nevezetességeiből kaptak ízelítőt a magyarországi diákok 
2019. szeptember 5. – Pannon RTV 

A Határtalanul program keretében Dunaharasztiból érkezett az a 45 fős diákcsoport, akik 

Szabadka nevezetességeit járták körbe. A program lényege a magyar-magyar kapcsolatok 

ápolása, vagyis, hogy az anyaországi diákok megismerkedjenek a határon túl élőkkel és az 

ottani látnivalókkal. A diákok a városnéző sétát a Raichle palotánál kezdték meg, majd a 

sétálóutcán át Szabadka főterét és a Zsinagógát tekintették meg. A rövid városnéző program a 

Városháza kilátójában ért véget. A szabadkai programot a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar szervezte meg. 

 

Zenta: Megkezdődtek a városnapi programok 
2019. szeptember 6. – Vajdaság MA 

Sokszínű ünnepi programsorozat várja a látogatókat ebben az évben is. A szeptember 5-től 11-

ig tervezett ünneplés részeként pénteken az Eridanus, szombaton a Hari Mata Hari, vasárnap 

pedig a Piramis együttes lép majd fel. Vasárnap este láthatják az elmaradhatatlan tűzijátékot. 

A díszülést pedig szeptember 11-én, szerdán tartják, ahol a Pro Urbe-díjakat adják át a 

kitüntetetteknek. 

 

A versvándor nyomában 
2019. szeptember 4. – Magyar Szó  

Tóth Péter Lóránt versmondó Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója 

alkalmából útra kelt, hogy gyalogosan bejárja azt az utat, amelyet a költő életének utolsó 

szakaszában az erőszak nyomásának terhe alatt megtenni kényszerült. A zarándokútra Borból 

indult, augusztus 31-én. A versvándor a tervek szerint pénteken 19 órakor Belgrádban lép fel 

a Vajdasági Magyar Szövetség székházában, hétfőn 19-kor a pancsovai művelődési 

egyesületben, 11-én 18.30-kor pedig a titeli magyar művelődési központban. 

 

Irodalmi múltunk és jelenünk 
2019. szeptember 5. – Magyar Szó, Vajdaság MA 

A hatvanhetedik Kanizsai Írótábort nyitották meg ma délután Magyarkanizsán. A korábbi 

évekhez hasonlóan most is a Népkertben, az írótábor alapítóinak emlékművénél kezdődött a 

háromnapos program. Ott, a hűs lombok árnyékában a részvevők elhelyezték az emlékezés és 

a tisztelet koszorúit, majd ezt követően a városháza előtti Dobó–Koncz szoborpárosnál 

ünnepélyesen is megnyitották az írók összejövetelét. Beszédet Bordás Győző, az írótábor 

szervezőbizottságának elnöke mondott. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vajdasag-nevezetessegeibol-kaptak-izelitot-magyarorszagi-diakok
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24100/Zenta-Megkezdodtek-a-varosnapi-programok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4083/kultura/207507/A-versv%C3%A1ndor-nyom%C3%A1ban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4084/kultura_irodalom/207557/Irodalmi-m%C3%BAltunk-%C3%A9s-jelen%C3%BCnk.htm
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A kárpátaljai kormányzó és a magyarság: visszasírjuk az elődjét? 
2019. szeptember 5. – karpatalja.ma 

Hosszú hallgatást követően magyar kérdésben is kifejtette véleményét Ihor Bondarenko, 

Kárpátalja kormányzója. A politikus leszögezte, hogy a megyei vezetés teljes mértékben a 

kijevi hatalom álláspontját képviseli majd. – Sok a provokáció és a spekuláció a magyar 

kérdés körül Kárpátalján. A megyei hatalom véleménye a kárpátaljai magyarsággal 

kapcsolatban megegyezik az államéval, s ez a későbbiekben sem fog változni. Ugyanakkor 

vannak emberek a megyében, akik másként képzelik el a dolgokat – nyilatkozta újságíróknak 

szeptember 5-i sajtótájékoztatóján a megye első embere. 

 

Számtalan jogsértés történt a júliusi ukrajnai választások során 
2019. szeptember 5. – Kárpátalja 

Az EP külügyi szakbizottsága ma a július 21-i ukrajnai előrehozott parlamenti választások 

eredményeiről vitázott. Az ülésen számos képviselő elégedettségét fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy mennyire demokratikus és jól szervezett volt a választás. Bocskor Andrea 

fideszes EP-képviselő hozzászólásában azonban a választások, és az azt megelőző kampány 

során tapasztalt számtalan visszaélésre hívta fel a figyelmet, melyek súlyosan hátrányosan 

érintették a kárpátaljai magyarokat. 

 

Soltész Péter, a színek szerelmese 
2019. szeptember 5. – karpatalja.ma 

Soltész Péter, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Hollósy Simon-díjas ungvári 

festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás kedden Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

aulájában. A külképviselet évek óta teret és lehetőséget biztosít a kárpátaljai kortárs magyar 

képzőművészek alkotásainak bemutatására. 

 

Közel négyszáz táncos lépett fel a várdaróci Néptáncfesztiválon 
2019. szeptember 5. – Képes Újság   

12. alkalommal tartott néptáncfesztivált szombaton a Várdaróc Magyar Kultúregyesület. A 

táncszemle volt a rendezvény központi programja, emellett műhelyfoglalkozásokra került sor, 

volt felvonulás és hangulatos utcabál, és ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek a gasztronómiára: 

idén először rendeztek kakaspörköltfőző-versenyt a fesztivál keretében. 

 

(Végre) tényleg megépülhet az új kopácsi óvoda! 
2019. szeptember 5. – Képes Újság  

A támogatási szerződés tavaly decemberi aláírását követően, mely szerint a Horvát Kormány 

teljes mértékben állja az új kopácsi óvoda megépítésének költségét, a múlt héten a Bellyei 

járás elöljárója aláírhatta a kiválasztott kivitelezővel az építési szerződést. Az új óvoda 2020 

őszére fog elkészülni, mondani sem kell, hogy a kopácsiak nagy örömére. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-kormanyzo-es-a-magyarsag-visszasirjuk-az-elodjet/
http://karpataljalap.net/2019/09/05/bocskor-andrea-sajtokozlemenye
https://kiszo.net/2019/09/05/soltesz-peter-a-szinek-szerelmese/
https://kepesujsag.com/kozel-negyszaz-tancos-lepett-fel-a-vardaroci-neptancfesztivalon/
https://kepesujsag.com/vegre-tenyleg-megepulhet-az-uj-kopacsi-ovoda/
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Szeptember 21-én rendezik az Eszéki Magyar Napot 
2019. szeptember 5. – Képes Újság  

Szeptember 21-én, szombaton kerül sor a 21. Eszéki Magyar Napra az eszék-rétfalusi Népkör 

Magyar Kultúregyesület szervezésében. A kirakodóvásáron több stand áll a kiállítók 

rendelkezésére, melyek mögül kézműves termékeket, magyaros ételeket árulnak majd, a 

színpadon pedig népi tánccsoportjaink váltják egymást, többek között a Népkör nemrég 

alakult táncegyüttese is bemutatkozik. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 5. – Kossuth Rádió 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség  is indít jelöltet a  novemberi romániai államelnök-

választáson. A választási kampány jelszava "Respekt", "tisztelet", ami  természetesen a 

kölcsönös bizalomra és tiszteletre utal a többség és a kisebbség között. Székelyföldön 

támogatják Kelemen Hunor jelöltségét – derül ki Oláh-Gál Elvira összeállításából. 

 

Az Úz völgyi eseményekkel kapcsolatos álláspontján nem változtat az RMDSZ, nem támogatja 

a kormányt, és megszavazza a bizalmatlansági indítványt, ha az ellenzék rászánja magát a 

benyújtására. Ez egyre késik. Kelelemen Hunort, a párt elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte.   

 

A megosztottság luxusát el kell felejteni! Egy magyar lista kell, véli a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke, Menyhárt József. Az persze kérdés továbbra is, hogy ez a lista hány magyar 

szervezet, párt, illetve mozgalom képviselőiből tevődik össze. A Magyar Közösség Pártja 

szerdán elnökségi ülést tartott, ahol a többi között az Összefogás mozgalomról is szó volt. 

Partnerként, vagy versenytársként tekint a mozgalomra az MKP? - kérdezte  Haják Szabó 

Mária a párt elnökétől, Menyhárt Józseftől.  

 

A Kárpátaljai Református Egyház által működtetett Nefelejts sérült és hátrányos helyzetű 

gyermekeket gondozó intézmény számára adott át pénzügyi támogatást, és iskolakezdési 

tanszercsomagokat osztott, illetve a diakóniai osztállyal való együttműködésről írt alá 

együttműködési megállapodást Beregszászon a Magyar Református Szeretetszolgálat. 

Iváncsik Attila összeállítása. 

https://kepesujsag.com/szeptember-21-en-rendezik-az-eszeki-magyar-napot/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-05_18-02-00&enddate=2019-09-05_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 6. 
8 

 

Ha szeptember, akkor Énlaka-konferenciák. Ez így nem egészen pontos, mert csak 2 évenként 

rendeznek a székely faluban konferenciát. A jövő héten a hetediket, amelyen a nyelvészek, 

történészek, a néprajzkutatók és a székely nyelvjárás kutatói számba veszik a történelmi 

hagyomány és örökölt változatosság mai továbbélését, változását, valamint azt is, hogy a 

székelység magyar nyelvhasználata alárendelt jogi helyzetében hogyan képes alkalmazkodva 

ellenállni az államnyelvi és a globalizációs nyomásnak. A konferencia szervezőjét, Visy Zsolt 

régészt, a Pécsi Tudományegyetem  professzor emeritusát Lánczi Ágnes kérdezte a 

részletekről.  

 

A Szerbiában élő kisebbségek oktatási intézményeiben szeptember 1-én rendszerint 

tankönyvek nélkül kezdik meg a tanévet. Gyakori a tantervmódosítás, s az új kiadványok 

fordításai rendszerint nem készülnek el iskolakezdésre. A magyar nyelvű könyvek esetében 

idén nem olyan rossz a helyzet, augusztus 30-án megjelent a tankönyvkatalógus, amiből már 

lehet választani. Elsőként Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó bizottságának az elnökét 

kérdezte Németh Ernő, majd Vicsek Annamária szerbiai oktatási államtitkárt. 

 

 


