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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mentorképző program indul Vajdaságban 
2019. szeptember 9. – Vajdaság MA 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Vajdasági Fiatal Vállalkozók 

Egyesülete és a Prosperitati Alapítvány, szakmai együttműködésben a Design Terminallal 

nagyszabású mentorképző programot indít a Vajdaságban. A programban mintegy 30, a 

magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium vajdasági gazdaságfejlesztési programja 

keretében sikerrel pályázott vajdasági nagyvállalkozó vesz részt mentorjelöltként, akik egy 

több hónapon át tartó mentorképzésen vesznek részt. A képzés végén a nagyvállalkozók 

mentori képesítést szereznek, amelynek segítségével a jövőben hatékonyan tudják segíteni a 

vajdasági magyar mikro- és kisvállalkozókat vállalkozásuk fejlesztésében, bővítésében. A 

program célja egy olyan régiós mentorhálózat kiépítése, amely hosszútávon hozzájárul a 

vajdasági magyar vállalkozók között üzleti kapcsolatok erősítéséhez és a vajdasági magyar 

gazdasági élet további erősítéséhez. A vajdasági mentorképző program ünnepélyes 

megnyitójára 2019. szeptember 11-én (szerda) 09.00 órakor kerül sor Zentán. A megnyitón 

ünnepi köszöntőt mond Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Méhes Béla, a 

Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületének elnöke és Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány 

ügyvezetője. 

 

Büntető feljelentéssel válaszol az EMNP a román kormány „migránsbefogadó” 
politikájára 
2019. szeptember 9. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Büntető feljelentést tesz a főügyésznél az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a bukaresti 

kormány ellen, amely – megítélése szerint a román alkotmányt megszegve – többedszer tett 

az elmúlt időszakban olyan bejelentést, hogy Románia kész befogadni bevándorlók 

csoportjait. Ezt Csomortányi István, a párt elnöke jelentette be egy hétfőn tartott kolozsvári 

sajtótájékoztatón. A pártelnök a román alkotmány Románia területére vonatkozó 3. 

cikkelyének a 4. bekezdését idézte, amely szerint a román állam területére idegen népességek 

nem telepíthetők vagy kolonizálhatók”. Csomortányi megemlítette: Románia a térségben 

először, már 1992-ben belefoglalta az alaptörvényébe ezt a kitételt, ennek ellenére 

folyamatosan megjelennek a nyilvános térben olyan nyilatkozatok, amelyek szerint Románia 

kész migránsokat befogadni. Emlékeztetett rá, hogy augusztus során 17 észak-afrikai 

bevándorló befogadásáról jelentek meg hírek a nyilvánosságban. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24110/Mentorkepzo-program-indul-Vajdasagban.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bunteto-feljelentessel-valaszol-az-emnp-a-roman-kormany-migransbefogado-intezkedesere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bunteto-feljelentessel-valaszol-az-emnp-a-roman-kormany-migransbefogado-intezkedesere
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Bukásra áll a közoktatási rendszer – Okostáblás tanítás helyett teljes 
átvilágítást, átszervezést javasolnak szakemberek 
2019. szeptember 9. – Krónika 

A tanügyi rendszer egésze évtizedekkel le van maradva ahhoz képest, hogy a gyermekeket 

körülvevő világ mennyit fejlődött rövid idő alatt, holott lépést kellene tartania a haladással a 

diákok hatékony megszólítása érdekében – vélik a témában a lapcsaládnak nyilatkozó 

érintettek. Ez nem azt jelenti, hogy el kell felejteni az ábécét, sokkal inkább a módszertan, a 

pedagógusképzés és az intézményszervezés terén van szükség átfogó reformra, ebben pedig 

nemcsak a politikai döntéshozóknak, hanem a szakmai, a diák- és a szülői szervezeteknek is 

szerepet kell kapniuk. Ugyanakkor továbbra sem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a 

finanszírozás erőteljes növelése nélkül esély sincs a hosszú távú változásra. 

 

Még egy hétig lehet jelentkezni a Mathias Corvinus Collegium Junior 
programjába 
2019. szeptember 9. – transindex.ro 

A kolozsvári felsőoktatási intézmények alapképzésén első évüket megkezdő diákok számára 

hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi Programja. A 

Tombor András által alapított intézmény egyetemi tanulmányok mellett végezhető ingyenes 

képzésére szeptember 16-ig jelentkezhetnek a diákok. A Program célja, hogy felkarolja a 

legtehetségesebb egyetemistákat és közösségükért tenni akaró, vezetői tapasztalatokkal 

rendelkező, idegen nyelven jól kommunikáló fiatalokat neveljen.  

 
Kelemen Hunor: Johannis az egyetlen elnök, aki nem üzent a magyaroknak 
március 15-e alkalmából  
2019. szeptember 9. – transindex.ro 

Klaus Johannis az első elnök, akinek semmilyen üzenete nem volt a magyar közösség 

számára március 15-e alkalmából, mondta el Kelemen Hunor szombaton az RMDSZ politikai 

Edzőtáborában Homródfürdőn. Felemlegette, hogy Ion Iliescu második mandátuma alatt 

már üzent a magyaroknak a nemzeti ünnepen, és Emil Costantinescu, valamint Traian 

Băsescu sem mulasztottá el ezt megtenni, egyedül Klaus Johannis volt az az államfő, aki 

mandátumának 5 éve alatt egyszer sem tette meg ezt a gesztust. Az RMDSZ elnöke szerint a 

romániai magyaroknak nagyon megcsappant az elnök személyébe vettet bizalma. Kelemen 

Hunor elmondta, hogy 2014-hez viszonyítva a felére csökkent azoknak az erdélyi 

magyaroknak a száma, akik még bíznak az államfőben. Elmondása szerint legutóbb még a 

romániai magyarok 82-82 százaléka szavazott az államfőre a második fordulóban.  

 

Százhatvanyegy Kolozs megyei kisiskolás számára indul délutáni foglalkozás  
2019. szeptember 9. – transindex.ro 

Szeptember 9-től, Kolozs megyében három iskolában indul délutáni foglalkozás, amelyben 8 

tanítónővel 161 magyar kisiskolás vesz részt. A dési 1-es Általános iskolában és a tordai Jósika 

Miklós Elméleti Líceumban 40-40 elemi osztályos, míg a bánffyhunyadi Vlegyásza Szakképző 
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https://kronikaonline.ro/extra/bukasra-all-a-kozoktatasi-rendszer-n-okostablas-tanitas-helyett-teljes-atvilagitast-modszertani-atszervezest-javasolnak-szakemb
https://kronikaonline.ro/extra/bukasra-all-a-kozoktatasi-rendszer-n-okostablas-tanitas-helyett-teljes-atvilagitast-modszertani-atszervezest-javasolnak-szakemb
http://itthon.transindex.ro/?hir=56792
http://itthon.transindex.ro/?hir=56792
http://itthon.transindex.ro/?hir=56794
http://itthon.transindex.ro/?hir=56794
http://itthon.transindex.ro/?hir=56794
http://itthon.transindex.ro/?hir=56795
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Líceumban 80 gyermek jár majd iskola utáni foglalkozásra a 2019-2020-as tanév alatt. „Már 

a program indulásakor kértük, hogy kerüljön be Kolozs megye is, hiszen itt is komoly 

segítséget jelent egy ilyen támogatás. Az Iskola Alapítvány programjának elsődleges célja, 

hogy vonzóbbá tegye a magyar oktatást a diákok és a szülők számára. Az idei tanévben három 

intézményt sikerült befoglalni a keretbe, de bízunk benne, hogy jövőre sikerül kiterjeszteni a 

programot. Ezt több alkalommal is kértük, és ezután is fogjuk jelezni az Iskola 

Alapítványnak” – nyilatkozta Antal Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető 

elnöke. 

 
Nem gyűlnek az aláírások az SZNT európai polgári kezdeményezésére  
2019. szeptember 9. – MTI, transindex.ro, Krónika 

Egyelőre kevés aláírás gyűlt össze a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által elindított, a nemzeti 

régiókról szóló polgári kezdeményezés támogatására, de Izsák Balázs SZNT-elnök ennek 

ellenére bizakodó. Az SZNT-elnök hétfői marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján elmondta: az 

egymillió aláírás összegyűjtésére szánt egy év első négy hónapja telt el, és elektronikus úton 

egyelőre csak 20 ezer aláírást sikerült összegyűjteni. Hozzátette: a papíralapú aláírásokat 

egyelőre nem összesítették, így ezek száma nem ismert.  

 

Csíkszépvízen a gazdák tudták, hogyan kell pénzt csinálni: szövetkezetbe 
tömörültek  
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

Sikeres erdélyi vállalkozások címmel új sorozatot indít a Maszol. A cél olyan vállalkozások 

bemutatása, amelyek kiemelkednek, példaértékűek. Az első részben egy olyan székelyföldi 

szövetkezetet mutatnak be, amelynek sikerült túllépnie a kollektivizmus árnyékán, és 

összefogással értéket tudott teremteni.  

 
Ezek a hazai tanügy legégetőbb problémái a magyar szülők és diákok szerint 
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

A Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Csíky Csengele szerint az országos közoktatás, és 

ezen belül is romániai magyar közoktatás is nehézségekkel küszködik. Ezek feltérképezésére 

már az idei érettségi vizsgák után egy munkacsoportot hozott létre a szövetség. Domokos 

Ferenc, a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) elnöke szerint a 

tavalyi tanévben tapasztalhattuk meg eddig talán a legmarkánsabban, hogy fontos 

intézkedéseket egyik napról a másikra megváltoztathatnak. A diákvezető a romániai oktatás 

általános problémájának tartja a megfontoltság és spontenaitás meglétét vagy éppen hiányát. 

 

Felújított óvodaépülettel ünnepelte a tanévkezdést Vámosgálfalva  
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

Európai Uniós forrásokból felújított és kibővített óvodaépülettel ünnepelte a Maros megyei 

Vámosgálfalva a tanévkezdést. A 450 ezer eurós beruházásnak mindössze öt százalékát teszi 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56799
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/116075-csikszepvizen-a-gazdak-tudtak-hogyan-kell-penzt-csinalni-szovetkezetbe-tomorultek
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/116075-csikszepvizen-a-gazdak-tudtak-hogyan-kell-penzt-csinalni-szovetkezetbe-tomorultek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116275-ezek-a-hazai-tanugy-legeget-bb-problemai-a-magyar-szul-k-es-diakok-szerint
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116276-felujitott-ovodaepulettel-unnepelte-a-tanevkezdest-vamosgalfalva
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ki az önrész, a községvezetők érdeme így sem csekély: a település a legsikeresebbek közé 

tartozik a megnyert uniós pályázatok tekintetében a megyében. 

 
Koszorúztak és fáklyás megemlékezést terveznek román szervezetek az úzvölgyi 
temetőben  
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

A málnásfürdői ortodox templomban tartott találkozón ünnepelte vasárnap több román 

nacionalista szervezet Kisboldogasszony napját. És ha már Székelyföldön voltak, az úzvölgyi 

temetőben megkoszorúzták az engedély nélkül épített román katonai emlékművet. Október 

25-re fáklyás megemlékezést terveznek a sírkertben.  

 

Nem jött be az optimista forgatókönyv: tanévkezdéskor még tart a felújítás a 
Bolyaiban 
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

Nem fejeződött be a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium régi bentlakásépületének 

felújítása, így idén is nehézséget okozott a tanévkezdés a gimnáziumban és a Református 

Kollégiumban. Két váltásos tanítás azonban nem lesz idén. 

 
Tanévkezdéskor látogatott Szatmárnémetibe Navracsics Tibor EU-biztos  
2019. szeptember 9. – maszol.ro 

Tanévkezdés napján látogatott Szatmárnémetibe Navracsics Tibor, az Európai Bizottság 

kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. Különleges vizitről van szó, hiszen 

Románia uniós csatlakozása óta  (romániai biztos kivételével) egyetlen biztos sem járt még 

Szatmárban. „Többszörös premier ez a nap, annál is inkább, mivel magas rangú vendégünk 

látogatása egybeesett a tanév kezdetével. Az uniós biztos érdeklődését felkeltette a Szatmár 

megyei oktatás helyzete és a duális oktatási rendszer Szatmár megyei jó példáját is be kívánja 

építeni az Európai Unió oktatási stratégiájába, mint követendő példát” – fogalmazott a zárt 

ajtók mögötti egyeztetést követő sajtótájékoztatón Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácsának 

elnöke. Mint Navracsics kifejtette, látogatásának célja, hogy helyi szinten is tájékozódjon 

arról, amit EU-s szinten az oktatás- és kultúrpolitikában, stratégiákban már elkezdtek vagy 

terveznek megvalósítani. „Szatmár megye és Szatmárnémeti városa is büszke lehet oktatási 

hagyományaira, valamint arra, hogy a különböző nemzetiségek békében és kölcsönös 

megértésben élnek együtt — ez modell is lehet a jövő politikusai és politikája számára” – 

fogalmazott. 

 

Félmegoldás: a UPC romániai előfizetői nézhetik a magyar–szlovák meccset, az 
RCS & RDS ügyfelei nem 
2019. szeptember 9. – Krónika 

Csak az erdélyi magyar tévénézők egyik fele tudja követni a Magyarország és Szlovákia 

labdarúgó-válogatottja között hétfőn este zajló Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést. Bár a 

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) illetékesei az elmúlt napokban 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116267-koszoruztak-es-faklyas-megemlekezest-terveznek-roman-szervezetek-az-uzvolgyi-temet-ben
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116267-koszoruztak-es-faklyas-megemlekezest-terveznek-roman-szervezetek-az-uzvolgyi-temet-ben
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-jott-be-az-optimista-forgatokonyv-tanevkezdeskor-meg-tart-a-felujitas-a-bolyaiban
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-jott-be-az-optimista-forgatokonyv-tanevkezdeskor-meg-tart-a-felujitas-a-bolyaiban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116280-tanevkezdeskor-latogatott-szatmarnemetibe-navracsics-tibor-eu-biztos
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmegoldas-a-upc-romaniai-elofizetoi-nezhetik-a-magyarnszlovak-meccset-az-rcs-rds-ei-nem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felmegoldas-a-upc-romaniai-elofizetoi-nezhetik-a-magyarnszlovak-meccset-az-rcs-rds-ei-nem
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többször is azt harangozták be, hogy a technikai akadály is elhárult a zökkenőmentes 

sportközvetítések elől, ez a jelek szerint mégsem valósult meg maradéktalanul. Hétfőn este a 

UPC romániai előfizetői zavartalanul követhetik a magyar-szlovák mérkőzést, nem 

mondhatják azonban el ugyanezt magukról a nagyváradi Teszári Zoltán tulajdonában lévő 

kábelszolgáltató, a Digi ügyfelei. 

 

II. Rákóczi Ferenc-emlékév: új darabot próbál a Boráros Imre Színház 
2019. szeptember 9. – Ma7.sk 

Az elmúlt hétvégén a komáromi Csemadok-székházban megkezdődtek a Boráros Imre 

Színház Istennel a hazáért és a szabadságért! című egyfelvonásos drámájának a próbái. A II. 

Rákóczi Ferenc-emlékév alkalmából, a Boráros Imre Kossuth-díjas színművész felkérésére írt 

Fülöp Antal-darab kulisszatitkairól az ötletgazda tájékoztatta portálunkat. Az Országgyűlés 

2018 novemberében nyilvánította a 2019-es esztendőt II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé. Az idei 

év ugyanis az erdélyi fejedelem születésének 343. és erdélyi fejedelemmé választásának 315. 

évfordulója.  

 

Kis falu nagy napja – 70 éves a Csemadok-alapszervezet Százdon 
2019. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Százdon 1949. április 4-én, 54 taggal, az elsők között alakult meg a Csemadok-alapszervezet, 

és 2019. szeptember 7-én, szombaton ennek a 70 éves jubileumnak a megünneplésére gyűlt 

össze néhány lelkes patrióta, valamint a meghívottak, fellépők, hogy kulturális műsor 

keretében tisztelegjenek az elődök előtt. Bizony, két évvel a hontalanság időszaka után, amit a 

falu is megsínylett, és alig egy hónappal a Csemadok pozsonyi megalakulását követően 

Százdon is létrejött az alapszervezet. A falu ezzel is jelezte, hogy a viharos évek után is élni 

akar, valamint bizonyságot tett amellett, hogy itt kultúraszerető emberek élnek, ami azóta is 

jellemző a falura – sajnos, egyre csökkenő mértékben. 

 

Ábel, a strucc 
2019. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos szerint, amennyiben nem került volna sor Ján Kuciak 

és Martina Kušnírová meggyilkolására, akkor minden rendben lenne. Legalábbis ezt sugallja 

azzal a kijelentésével, miszerint a Most-Híd helyesen tette, hogy koalícióra lépett a Smerrel és 

az SNS-szel, ám a kettős gyilkosság után távoznia kellett volna a koalícióból. „A többieknek 

más volt a pártban a véleményük, de ha vissza kellene térnem ahhoz a ponthoz, ma is 

megpróbálnám meggyőzni őket, hogy lépjenek ki a koalícióból” – nyilatkozta Ravasz a Sme 

napilapban közzétett interjújában. 
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https://ma7.sk/tajaink/ii-rakoczi-ferenc-emlekev-uj-darabot-probal-a-boraros-imre-szinhaz
https://felvidek.ma/2019/09/kis-falu-nagy-napja-70-eves-a-csemadok-alapszervezet-szazdon/
https://felvidek.ma/2019/09/abel-a-strucc/
https://ujszo.com/kozelet/ok-dontenek-majd-a-kisebbsegi-tamogatasokrol
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Ők döntenek majd a kisebbségi támogatásokról 
2019. szeptember 9. – bumm.sk, Új Szó 

Kiválasztották a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) magyar szakmai bizottságainak azon 

tagjait, akiket a társadalmi és kulturális szervezetek jelöltek. A KKA támogatásokat és 

ösztöndíjakat is odaítélhet, ezekről öttagú bizottságok döntenek. Azokat a bizottsági tagokat, 

akiket a regisztrált társadalmi és kulturális szervezetek jelölhettek ma Pozsonyban 

választották meg. Mandátumuk két évre szól. A KKA 2017 júliusában kezdte meg a 

működését. Korábban a kisebbségi kultúra állami támogatása a kormányhivatal hatáskörébe 

tartozott. Az alap számára nyolcmillió eurót különítenek el az állami költségvetésből. 

 
A hamis érdekképviselet veszélyei és saját felelősségünk 
2019. szeptember 9. – Körkép 

Rohamosan közelednek a választások és rengeteg a tennivaló. Vége az uborkaszezonnak, 

mozgalmas és politikai mozgalmakkal teli ősznek nézünk elébe.   Az Összefogás nevű 

formáció szeretné elérni mindazt, ami az MKP-nak és a Hídnak nem sikerült, vagyis 

összekovácsolni egy közös választási listát, mely képes magyar képviselőket juttatni a szlovák 

parlamentbe.  Ahogy azt mind jól tudjuk, üzlet és politika kéz a kézben jár. És még az egykor 

nagyobb halnak látszó Bugár Béla és pártja mögött is állnak valakik. Úgy tűnik, hogyha 

ezeknek a háttértényezőknek az érdeke nincs kellőképpen kiszolgálva, akkor kihátrálnak 

mögüle, és nem kap helyet a székfoglaló játékban. És ez a játék a jelek szerint már javában 

folyik. 

  

Szerb nyelvi képzés az elsőéves hallgatók számára 
2019. szeptember 9. – Pannon RTV  

A már felvételt nyert elsőéves egyetemistáknak és főiskolásoknak tart szerb nyelvi 

felzárkóztató képzést Újvidéken a Magyar Nemzeti Tanács. A képzés célja, hogy a hallgatók 

olyan szintre fejlesszék a szerb nyelvtudást, amellyel könnyebben vehetik a szerb nyelven 

történő továbbtanulás jelentette akadályokat. A kurzus az Európa Kollégiumban zajlik, a 

diákok ott is vannak elszállásolva. A teljesen ingyenes képzésen 18 kezdő egyetemista vesz 

részt. Közülük 16-an Újvidéken, 2-en pedig Szabadkán folytatják tanulmányaikat. 

 

Korszerű berendezésekkel bővült a Magyarkanizsai Egészségház laboratóriuma 
2019. szeptember 9. – Pannon RTV 

A három új gép összértéke mintegy 800 ezer dinárt tesz ki. A támogatásoknak köszönhetően 

az egészségház egy új elektrolit analizátorral, egy CRP-szintmérővel és egy korszerű 

centrifugával gazdagodott. Az új elektrolit analizátornak, a CRP-szintmeghatározónak, 

valamint a centrifugának köszönhetően a laboratóriumi vizsgálatok nagy részét ezek után a 

Magyarkanizsai Egészségházban is el tudják végezni gyorsan és egyszerűen, így a 

pácienseknek nem kell több napig várakozni az eredményekre. 
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https://ujszo.com/kozelet/ok-dontenek-majd-a-kisebbsegi-tamogatasokrol
https://korkep.sk/cikkek/politika/2019/09/09/a-hamis-erdekkepviselet-veszelyei-es-sajat-felelossegunk/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szerb-nyelvi-kepzes-az-elsoeves-hallgatok-szamara
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/korszeru-berendezesekkel-bovult-magyarkanizsai-egeszseghaz-laboratoriuma
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A család női szobrászszemmel 
2019. szeptember 9. – Kárpátalja 

Kezdetét vette a VI. Nemzetközi Szobrásztábor a Pro Arte Munkács Civil Szervezet 

szervezésében Királyfiszálláson. Az idei táborban egy különleges témát dolgoznak fel az 

alkotók: a család értéke került terítékre a nők szemén keresztül. Így az idei alkalommal négy 

különböző országból érkeztek női kőszobrászok, akik két héten keresztül dolgoznak 

megalkotván a különleges remekművet, mely ezen értékekre hívja fel a figyelmet. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 9. – Kossuth Rádió 

 

Becsengettek. A mai napon a Kárpát-medence csaknem valamennyi magyar lakta területén 

elkezdődött a tanítás. Ünnepélyesen megnyitották a 2019-2020-as tanévet Kárpátalja 

mintegy száz magyar tannyelvű iskolájának pedagógusai, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség szervezésében a Munkácshoz közeli Csongoron. 

 

Az ungvári járási Nagydobronyban a négy református líceum tanévnyitója keretében pedig 

átadták a magyar kormány közel 400 millió forintnyi támogatásával felújított és új 

létesítményekkel bővített helyi líceumot. Iváncsik Attila összefoglalója következik a két 

eseményről. 

 

Arad megyében közel 2200 magyarul tanuló diáknak csengettek ma be. Sok helyütt összevont 

osztályokban tanulnak a gyerekek, de a nagyobb lélekszámú magyar közösségek iskoláiban 

önálló osztályok is vannak minden évfolyamon. Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium az 

egyetlen olyan intézmény, amelyben az óvodától az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak a 

magyar diákok. Az iskola tanévnyitó ünnepségén Pataky Lehel Zsolt is részt vett. 

Összeállításában elsőként Spier Tünde igazgatót halljuk. 

 

 

http://karpataljalap.net/2019/09/09/csalad-noi-szobraszszemmel
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-09_18-02-26&enddate=2019-09-09_18-40-26&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 10. 
8 

 

Temes megyében mintegy 830 magyarul tanuló kisdiák számára kezdődött meg ma a tanév, 

legtöbben temesvári oktatási intézményekbe járnak. A megye legnagyobb magyar iskolája, a 

Bartók Béla líceum tanévnyitóján Lehőcz László Halász Ferenc megyei főtanfelügyelő-

helyettest kérte mikrofon elé. 

 

Grezsa István miniszteri biztos jelenlétében adták át a Királyhágó-melléki református Egyház 

által működtetett Csillagocska Bölcsődét Nagyváradon, amelyben negyven apróság töltheti 

napjait. Az intézmény felépítését a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként 

támogatta a magyar kormány. Ionescu Nikolett mikrofonja előtt Farkas Zsolt előadó-tanácsos 

a térség óvodafejlesztéseiről ad képet. 

 

Hármas ünnepséget tartottak Nyitra megyében, a Lévai járásban fekvő kisvárosban, Zselízen: 

a  magyar kormány támogatásával felújították az egykori magyar gimnázium épületét, ahol az 

alapiskola működik. A megújult szép környezetbe költöztették az óvodát, és ott kapott helyt 

az újonnan alapított Mózeskosár Református Bölcsőde.  

 

Tegnap volt Kisboldogasszony-napja, amikor a katolikus egyház Szűz Mária születésnapjára 

emlékezik –ahogyan mi is tettük tegnapi műsorunkban. A kilencszáz éves múltra 

visszatekintő kegyhelyen, a doroszlói Szentkúton megtartott búcsú is ehhez a naphoz kötődik. 

 

 


