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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nyilas Mihály: 232 ezer vajdasági diák és óvodás kezdte meg ma a tanévet 555 
tanintézményben 
2019. szeptember 2. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

Közös erővel sikerült megőrizni a magyar oktatást, jelentette ki hétfő délelőtt Szabadkán, az 

Október 10. Általános Iskolában megrendezett tanévnyitó ünnepségen Nyilas Mihály, a 

tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti 

kisebbségi–nemzeti közösségi titkár. Elmondta: Vajdaság területén szeptember 2-án 232 ezer 

diák és óvodás kezdte meg az új tanévet. - Társadalmunk jelentős részét alkotják a tanulók, 

illetve azok, akik részt vesznek az oktatói- és nevelői munkában. Fokozottan kell figyelnünk 

rájuk, s azt hiszem, hogy az elmúlt évek is erről szóltak – emelte ki Nyilas Mihály. - Sok volt a 

beruházás ezen a területen, az oktatási reform is elindult és azon leszünk a jövőben is, hogy a 

jövőnket tovább építsük a gyermekeinken keresztül. Ami az intézmények számát illeti, 555 

intézmény van a tartományban, ezek általános-, illetve középiskolák, valamint óvodák, 

mondta Nyilas Mihály. Mindenhol sikeres volt az előkészület. Az említett beruházások 

nagyrészt a nyári szünidő alatt történtek. Ezt a szülők és a gyermekeik is tapasztalni fogják, s 

mindez nagymértékben javít majd az oktatási körülményeken, korszerűbb körülmények 

között folyhat majd tanév, ígérte a tartományi kormány alelnöke. 

 

Hetven rászoruló kisdiákot támogatott tanszercsomagokkal az Ökumenikus 
Segélyszervezet Kárpátalján 
2019. szeptember 2.  –MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Webrádió, Kárpátalja, 

karpatalja.ma 

Idén is hetven rászoruló kárpátaljai magyar kisdiáknak adott át az iskolakezdéshez szükséges 

tanszercsomagokat az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn Beregszászon. Az iskolakezdés 

megkönnyítését célzó hagyományos akció keretében az Ökumenikus Segélyszervezet 

kárpátaljai munkatársai az idei tanévkezdet alkalmából is az Advance Kárpátaljai Tanácsadó 

és Fejlesztő Központban adták át a kisdiákoknak Atanszercsomagokat. Az adományokat 

ezúttal is szociálisan hátrányos helyzetű nagy- és csonka családokban nevelkedő, félárva, 

valamint veszélyeztetett gyermekek kapták. A segélyakcióról Gerevich János, az Ökumenikus 

Segélyszervezet kárpátaljai-ukrajnai képviseletének vezetője az MTI-nek elmondta: "a 

beregszászi és környékbeli családoknak nagy anyagi terhet jelentő tanévkezdés 

megkönnyítésére a segélyszervezet - sokadik alkalommal - 70 hátrányos helyzetű és szükséget 

szenvedő gyermeknek juttatott tanszercsomagokat az iskola elkezdéséhez". Mint közölte, a 

tanszercsomagok gyakorlatilag mindent tartalmaznak, amire az iskolában szükség van, így a 

többi között füzeteket, tollakat, ceruzákat, festéket, radírt, vonalzókészletet, tolltartót és 

tornazsákot. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24086/Nyilas-Mihaly-232-ezer-vajdasagi-diak-es-ovodas-kezdte-meg-ma-a-tanevet-555-tanintezmenyben.html
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Ehhez mit szól a hivatásos feljelentő? A román felirat van felül a gyulai 
Bălcescu-gimnáziumon 
2019. szeptember 2. – Krónika 

Mindennél jobban rávilágít a romániai, illetve a magyarországi hatóságok 

kisebbségpolitikájára, az anyanyelvhasználattal kapcsolatos viszonyulására a gyulai Nicolae 

Bălcescu-gimnázium frissen felavatott épületének feliratozása. A magyar–román határtól 

húsz kilométerre fekvő Békés megyei városban a budapesti kormány, a magyarországi 

ortodox egyház és a helyi önkormányzat képviselőinek részvételével avatták fel hétfőn a 

Nicolae Bălcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium megújult épületét. Az 

anyaországi tanévnyitóval egybekötött átadó ünnepségen megjelent többek között Görgényi 

Ernő polgármester, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Siluan Mănuilă, a Magyarországi Román 

Ortodox Egyházmegye püspöke. 

 
Magyarörmények Erdélyben: Jakubinyi György romániai katolikus örmény 
apostoli kormányzó a kettős nemzetiségtudatról 
2019. szeptember 2. – Krónika 

Mi segítette az örmény öntudat fennmaradását? Milyen nyelven tartják Erdélyben az örmény 

szentmisét? Hány örmény plébánia működik jelenleg Erdélyben? Miért nem ismerték el az 

örmény egyházat külön Romániában? És miért vándoroltak az első keresztény állam polgárai 

Erdélybe? Egyáltalán kik ők, és mivel gazdagították az erdélyi településeket? Jakubinyi 

György gyulafehérvári római katolikus érsek, romániai katolikus örmény apostoli kormányzó 

segítségével göngyölítjük fel az erdélyi magyarörmények múltját és jelenét. 

 

Jobb, de még mindig nem elég jó a közigazgatási törvény új változata a 
Kovászna megyei önkormányzat elnöke szerint 
2019. szeptember 2. – Krónika 

Bár a közigazgatás működése szempontjából a jelenlegi, sürgősségi kormányrendelettel 

hatályba léptetett közigazgatási törvénykönyv jobb, mint a korábbi változat, ebben a 

formában sem felel meg a mindennapi elvárásoknak – értékelt hétfői sajtótájékoztatóján a 

Krónika kérdésére Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke, akit annak 

kapcsán faggattak, hogy a múlt héten az ombudsman alkotmányossági óvást emelt a két 

hónappal ezelőtt hozott sürgősségi kormányrendelet ellen.  Renate Weber arra hivatkozott, 

semmilyen sürgősség nem indokolta, hogy a kormány a rendkívüli helyzetekre kitalált 

jogalkotási módszerrel avatkozzék be a törvényalkotás folyamatába. 
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Jövőtől újragondolják a Vásárhelyi Forgatagot  
2019. szeptember 2. – szekelyhon.ro, Krónika 

Valamennyi rendezvény teltházas volt, több ezren vettek részt a koncerteken és a napi 

programokon az augusztus 23. és szeptember 1. közötti Vásárhelyi Forgatagon. Ebből nem 

csak az következik, hogy nagy volt a népszerűsége, de az is, hogy a hetedik Forgatag után 

„vonalat kell húzni, és újragondolni a szervezést” – fogalmazott Portik Vilmos főszervező a 

hétfői sajtótájékoztatóján. 

 

Törvényhozás a kampány és a kormányválság jegyében – Korodi Attila 
frakcióvezetőt kérdezték 
2019. szeptember 2. – maszol.ro 

A kormányválság és a novemberi elnökválasztás kampánya rá fogja nyomni a bélyegét az őszi 

parlamenti ülésszakra, de ettől függetlenül az RMDSZ igyekszik benyújtani 

törvénykezdeményezéseket és megvalósítani a magyar közösség és az egész társadalom 

számára prioritást jelentő célkitűzéseket – jelentette ki a Maszollnak Korodi Attila parlamenti 

képviselő, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetője.  

 

Fényt derítene Tamás Sándor a rendőrség által mellékvágányra terelt ügyekre 
2019. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Élt a lehetőséggel Tamás Sándor, hogy törvénymódosítás alapján a közrendészeti hatóság 

tagja lehet. Elmondása szerint a hatóság ülésein szeretne az állami rendőrségnek olyan 

ügyekről kérdéseket feltenni, melyeket az utóbbi években „elhallgattak vagy mellékvágányra 

tereltek”. 

 

Nagy nem zárja ki, hogy szerepeljen az Összefogás listáján 
2019. szeptember 2. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Nagy József korábbi környezetvédelmi miniszter, majd EP-képviselő a TASR kérdésére 

hivatalosan is megerősítette, a február végén esedékes parlamenti választásoknak már nem a 

Most-Híd listáján vág neki. Nagy úgy fogalmazott, végzetes hibának tartja, hogy nem jött létre 

a megegyezés az MKP és a vegyespárt között, ugyanakkor kijelentette, ez a kudarc egy új 

lehetőséget nyitott meg egy integráns magyar mozgalom előtt. Az egykori europarlamenti 

képviselő szerint a pár nappal ezelőtt zászlót bontó Összefogás küldetése igen szimpatikus, 

hiszen nem zárják el senki elől az együttműködés lehetőségét. 

 
Átadták a Gólyavár óvodát és a református iskolát Rimaszombatban 
2019. szeptember 2. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tartottak vasárnap a rimaszombati református 

templomban, melyet követően sor került az egyházközség Gólyavár óvodájának és alsó 

tagozatos általános iskolájának az átadására. A magyar kormány támogatásából felépült 
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intézmények átadásán Grezsa István miniszteri biztos kijelentette, hogy eljött az ideje annak, 

hogy Felvidék végre elfoglalja a neki járó helyét a magyar nemzetpolitikában. Az átadási 

ünnepséget tanévnyitóval kötötték egybe, melyen megemlékeztek a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház (SZRKE) első középiskolájának, a Tompa Mihály Református Gimnázium 

(TMRG) indulásának 20 éves jubileumáról is. Az intézmények átadásakor a magyar kormány 

nevében Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos mondott beszédet. Felelevenítette, hogy annak idején itt lehettünk az 

alapkőletételkor és ez a mostani alkalom bizonyíték arra, hogy a jó földbe vetett mag 

kihajtott, ez az óra az aratás örömünnepe. 

 

Együttműködési megállapodást írtak alá a LESZ kárpát-medencei tagszolgálatai 
2019. szeptember 2. – Ma7.sk 

A hétvégén Salgótarján-Salgóbányán Családban és/vagy család nélkül címmel tartotta XXXII. 

országos konferenciáját a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége. A 

rendezvény vasárnapi zárónapján a szövetség 18 tagszolgálata és az Erdélyben, Felvidéken és 

Kárpátalján működő magyar nyelvű telefonos lelki elsősegély-szolgálatok együttműködési 

nyilatkozatot fogadtak el, hogy a jövőben biztosítani tudják a bajba jutott emberek magyar 

nyelvű segítségnyújtását szerte a Kárpát-medencében. 

 

Beiskolázási csomag a temerini elsősöknek 
2019. szeptember 2. – Vajdaság MA 

Ötvennégy kisdiák vette át Temerinben a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) beiskolázási 

csomagját. Ennyien kezdték meg ma tanulmányaikat a helyi Kókai Imre Általános Iskolában. 

Az ajándékot, amely tolltartót, füzetet, zsírkrétát, metalofont és egyéb más hasznos tanszert 

tartalmaz, Ternovácz István, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja adta át. 

 
Topolyára is megérkeztek a tanszercsomagok 
2019. szeptember 3. – Pannon RTV 

A Csáki Lajos Általános Iskolában 37 magyar elsős kapta meg a Magyar Nemzeti Tanács 

ötezer dinár értékű, iskolakezdéshez szükséges ajándékcsomagját. Szavalatokkal, táncos 

fellépésekkel fogadták az elsősöket idősebb diáktársaik az iskola sportcsarnokában. A tanító 

nénikkel való megismerkedés után az osztálytermekben az elsős magyar kisdiákokat 

Kislinder Gábor, Topolya polgármestere és Kisimre Szerda Anna, az MNT tagja köszöntötte, 

majd kiosztották a tanszereket tartalmazó ajándékcsomagokat. 

 

Tanszerekkel kedveskedtek magyar elsős kisdiákoknak Szabadkán 
2019. szeptember 2. – Pannon RTV 

Mintegy 270 szabadkai és környékbeli magyar elsős kisdiák kapta meg idén a Magyar 

Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomagját. A palicsiak még pénteken, a csantavéri, 
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hajdújárási és királyhalmi elsősök pedig ma délelőtt kapták kézhez az ötezer dinár értékű 

csomagot. A többieknek ma délután, a Majsai Úti Általános Iskolában adták át a tanszereket. 

A Majsai Úti Általános Iskola látta vendégül azt a mintegy 180 szabadkai, kelebiai és bajmoki 

újdonsült elsős kisdiákot, akik megkapták a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási 

ajándékcsomagját. 

 

Zelenszkij továbbra is ködösít a nemzeti kisebbségek kérdését illetően 
2019. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Még mindig nem egyértelmű az ukrán elnök nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos álláspontja. 

Volodimir Zelenszkij az 1+1 tévécsatornának adott interjúban arról beszélt, hogy a nemzeti 

kisebbségek védelmét előirányozó törvénytervezetet kell létrehozniuk, mely garantálja 

nyelvhasználatukat. Az ukrán elnök ugyanakkor hozzátette: még nem tudja, hogy 

felülvizsgálják-e az ukrán nyelvtörvényt, mivel az negatív hatással lehet az államfőre és az új 

kormányra is. Zelenszkij pedig aligha szeretne veszteni népszerűségéből az önkormányzati 

választások előtt. 

 

Ismét Beregszászban tartott előadást a Magyar Állami Operaház 
2019. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Másodízben léptek fel Beregszászban a Magyar Állami Operaház művészei, akik ezúttal Erkel 

Ferenc Hunyadi László című darabját mutatták be. A koncertszerű előadást szeptember 

elsején tartották a város szabadtéri színpadán. A bemutatóra mintegy háromezer ember volt 

kíváncsi. A Magyar Állami Operaház már visszatérő vendég Beregszászban. A tavaly 

hagyományteremtő szándékkal tartották meg előadásukat (Bánk bán) az amfiteátrumban 

szeptember elsején. 

 

Évnyitó ünnepség a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban 
2019. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Szent liturgia keretében tartotta meg 17. tanévnyitó ünnepségét szeptember 1-jén a Sztojka-

líceum. Az egyházi intézmény diákjai és tanulói a hozzátartozók kíséretében vonultak át a 

líceumból a helyi görögkatolikus templomba, ahol szent liturgiával kezdték meg az új tanévet. 

A szertartást Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke mutatta 

be a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület jelen lévő papjaival együtt. Az 

egyházfő szent beszédében a gazdag ifjú történetéből kiindulva arra intette a diákokat, hogy 

ne engedjenek a mobilkommunikációs eszközök csábításának, amelyek elterelik a 

figyelmüket egymásról és a tanulásról. 

 

Megkezdődött a tanév a Felsőfokú Szakképzési Intézetben 
2019. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Megkezdődött az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú 

Szakképzési Intézete (FSZI) 334 diákja és tanárai számára. Az ünnepélyes tanévnyitó 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/megkezdodott-a-tanev-a-felsofoku-szakkepzesi-intezetben/
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ökumenikus istentisztelettel kezdődött a beregszászi római katolikus templomban. Az igei 

köszöntők után a résztvevők elénekelték a magyar nemzeti himnuszt, valamint Rákóczi 

imáját, mely a szakképzési intézet himnusza is egyben.  

 

Vakációbúcsúztató a szeretetszolgálatban 
2019. szeptember 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Gyermekzsivajtól volt hangos a minap a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat 

központja, ami nem csoda, ugyanis első alkalommal vakációzáró napot szerveztek sok-sok 

gyerek számára. Mint azt Makuk János elmondta, a kollégáival összedugták a fejüket, és azon 

gondolkodtak, mivel lehetne érdekesebbé tenni a látókörükben lévő gyerekeknek a nyár 

végét. 

 

ORF Burgenland Fest magyar fellépőkkel 
2019. szeptember 3. – volksgruppen.orf.at 

Szeptember 8-án ismét szélesre tárjuk kapuinkat a nézők és hallgatók előtt. A hagyományos 

ORF Burgenland Fest egész napos színes programot ígér a család minden tagjának, az otthon 

maradók pedig 11 órától a Frühschoppen élő rádióközvetítésében követhetik az eseményeket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 2. – Kossuth Rádió 

 

Zászlót bontott az Összefogás, egy olyan politikai mozgalom a Felvidéken, amelynek célja a 

hatékony magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben. A mozgalom előkészítő 

bizottságának tagjai úgy látják, most, hogy az MKP és a Most-Híd közötti tárgyalások 

kudarccal értek véget, egyedüli esélye egy olyan listának van, amely az összefogásról szól. 

„Célunk nem az volt, hogy egy ötödik pártot hozzunk létre, hanem egy olyan mozgalmat, 

amely gyakorlatilag azoknak lehet az ernyőszervezete, akik az összefogásban gondolkodnak” 

– fogalmaztak az alapítók.  

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség államfő-választási kampányindítójának is 

tekinthető ülést tartott péntek délután Marosvásárhelyen a Szövetségi Küldöttek Tanácsa. A 

testület egyetértett abban, hogy a párt jelöltje Kelemen Hunor elnök lesz. Ugyanitt 
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https://kiszo.net/2019/09/02/vakaciobucsuztato-a-szeretetszolgalatban/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3011174/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-02_18-02-00&enddate=2019-09-02_18-40-00&ch=mr1
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újraválasztották ügyvezető elnöknek Porcsami Bálintot, a következő időszakban három fontos 

teendőjéről beszélt.  

 

Kárpátalja mintegy 100 magyar iskolájában mintegy 2000 elsős kezdte meg ma a tanévet. A 

diáklétszám évről-évre növekszik, a tanárhiány viszont még mindig súlyos probléma – 

mondta Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.  

 

A megszerzett tudást a szülőföld javára kell fordítani, mondta Illés Boglárka helyettes 

államtitkár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felsőfokú szakképzési 

intézetének tanévnyitóján, melyet a beregszászi római katolikus templomban tartottak 

ünnepélyes keretek között. A beregszászi főiskola felsőfokú szakképzési intézetében 90%-os a 

továbbtanulási arány -  ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár 

szerint az oktatási intézmény ezzel követendő példát mutat régiójában. 

 

A vajdasági iskolákban is ma kezdődött el az oktatás. A Magyar Nemzeti Tanács 

Magyarország Kormányának, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a 

támogatásával, valamint a Bethlen Gábor Alap közreműködésével idén is beiskolázási 

csomaggal ajándékozták meg az elsősöket. Magyarkanizsán pénteken tartották meg az 

évnyitót, ahol 152 kisdiák kapta meg az ajándékot.  

Szombaton  Rimaszécsen  tartotta a felvidéki magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitóját a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség. Az ünnepségen köznevelési díjban részesültek a 

nyugdíjba vonuló pedagógusok és pályakezdő tanítókat is köszöntött a pedagógus szakma.   

 

Restaurálják Nagyvárad egyik reprezentatív épületét a városházát. A műemlék ifj. Rimanóczy 

Kálmán tervei alapján épült és 1904-ben adták át. A felújítást az épület tornyával illetve 

tetőszerkezetével kezdik. A főhomlokzat fölé visszakerül az 1944-ben leégett kis torony, 

amelyet annak idején nem állítottak helyre. Megújul az épület teljes homlokzat is, és a 

tanácsterem is visszakapja régi arculatát.  

 

 


