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Nem indul közös listán az RMDSZ 
2012. szeptember 3. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Kelemen Hunor szövetségi elnök nyilatkozata szerint kizárt dolog, hogy az RMDSZ a többi 

magyar párttal közös listán induljon a közelgő parlamenti választásokon. A szövetségi 

elnök elmondta: kockázatos lenne koalícióban indulni, mivel az nagyobb választási 

küszöböt feltételezne. Az RMDSZ elnöke ugyanakkor elmondta: az, hogy az Igazság 

Napján az RMDSZ a többi magyar alakulattal együtt volt jelen, még nem jelent választási 

szövetséget, de nem zárja ki a magyar közösség érdekében való együttműködést. 

 

Meghurcolják a Mikó-tüntetés felszólalóit is? 
2012. szeptember 3. – maszol.ro, Krónika, Szabadság, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A Legfelső Bírói Tanács (CSM) alelnöke azt kérte az intézmény vizsgálati részlegétől, hogy 

ellenőrizze, nem sértik-e az igazságszolgáltatás függetlenségét a Székely Mikó Kollégium 

ügyében tartott sepsiszentgyörgyi tüntetésen elhangzott kijelentések. „A bíróság 

döntésének valamint az ügyészek munkájának kritizálása nyomásgyakorlási kísérletnek 

tekinthető az ügyben végső határozatot hozó táblabíróságra. Úgy véljük, hogy egy nem 

végleges bírósági határozatot csakis jogi úton szabad megtámadni. Mindezek fényében 

felkérjük, vizsgálják meg, hogy a sepsiszentgyörgyi tüntetések elhangzottak nem sértik-e a 

bírák függetlenségét” – áll a CSM keresetében. 

 

Ünnepélyes állampolgári eskütétel a szabadkai magyar főkonzulátuson 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Magyar Főkonzulátuson hétfőn ünnepélyes állampolgársági eskütételt 

tartottak. A rendezvény díszvendége a szabadkai születésű Illés Zoltán környezetügyért 

felelős magyar államtitkár volt. Illés Zoltán és Babity János vezetőkonzul jelenlétében 

mintegy ötvenen tettek esküt arra, hogy ezentúl hazájuknak tekintik Magyarországot, és 

hogy hű állampolgárai lesznek Magyarországnak. 

 

Rákóczi Szövetség: beiratkozási ösztöndíj felvidéki elsősöknek 
2012. szeptember 3. – MTI, bumm.sk 

Több mint 3500 felvidéki és 700 partiumi magyar iskolakezdő részesül a Rákóczi 

Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. A szövetség tájékoztatása szerint januárban és 

februárban 3582 diákot írattak be Szlovákiában magyar iskolába, ez több, mint a 2011-

ben, illetve 2010-ben magyar iskolába beíratottak száma. A felvidéki tapasztalatokra 

alapozva, a Rákóczi Szövetség programját az idén kiterjesztette Nagyvárad, Margitta és 

Belényes magyar iskolakezdőire is, tekintettel az ottani asszimilációs folyamatokra. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125939&cim=nem_indul_kozos_listan_az_rmdsz
http://maszol.ro/index.php/belfold/2219-meghurcoljak-a-miko-tuntetes-felszolaloit-is
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14003/Unnepelyes-allampolgari-eskutetel-a-szabadkai-magyar-fokonzulatuson.html
http://www.bumm.sk/72749/rakoczi-szovetseg-beiratkozasi-osztondij-felvideki-elsosoknek.html
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Minden magyar felelős minden magyarért 
2012. szeptember 4. - Csóti György - Magyar Nemzet 

Mélypontra süllyedt a nemzeti érdekérvényesítő képességünk, azonban hatvanöt éve nem 

volt olyan nemzeti elkötelezettségű kormány, mint most. Ennek legfőbb oka a 

megosztottság, mivel a magyar nemzetpolitika szekerét több irányba húzzák. A 

szomszédos országokban élő magyarságot is megilleti azonban az önrendelkezés joga, 

ehhez azonban nincs szükség többpártrendszerre, hanem a kisebbségi pártokat 

gyűjtőpártban kell egyesíteni. Azonban Magyarországon is rendet kell tenni a 

nemzetpolitikában, közösen kell meghatározni a célkitűzéseket. Most még nem késő 

megtenni ezeket a lépéseket, azonban ha nem valósul meg a nemzeti összefogás, akkor 

tovább sodródunk a herderi jóslat felé. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. szeptember 4-i számában olvasható.) 

 

A Mikó-tüntetésről írt a börtönből Adrian Năstase 
2012. szeptember 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A korrupció vádjával bebörtönzött Adrian Năstase, volt román miniszterelnök 

blogbejegyzésben kommentálta a Székely Mikó Kollégium újraállamosítása ellen rendezett 

szombati sepsiszentgyörgyi tüntetést, az igazságszolgáltatásra gyakorolt nyomásnak 

minősítve a megmozdulást. 

 

Az Európai Néppárt támogatását kéri az RMDSZ a Mikó-ügy kapcsán 
2012. szeptember 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nyugat-Európában a tulajdonok elidegenítése fel sem merülhet, sajnos azonban Délkelet-

Európában még bármi megtörténhet – jelentette ki Winkler Gyula, az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője a romániai helyzetről kialakult vita kapcsán az Európai Néppárt 

brüsszeli közgyűlésén. 

 

Nem félünk: üzeni az EMI a román hatalomnak 
2012. szeptember 3. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem félünk! – ezzel a felhívással tiltakozik az EMI a hétvégén történt rendőri túlkapás 

ellen. A fiatalokat tömörítő szervezet elnöke szerint az Igazság Napja elérte a román 

hatalom ingerküszöbét. 

 

SZNT: amit elhallgattak az Igazság Napja RMDSZ-es szervezői 
2012. szeptember 3. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni tiltakozáson 

elhangzottakat „egészítette ki” az SZNT elnöke. Szerinte ugyanis aki csak féligazságokat 

mond ki, az hazudik. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66806
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66815
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nem-felunk-uzeni-az-emi-a-roman-hatalomnak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/sznt-amit-elhallgattak-az-igazsag-napja-rmdsz-es-szervezoi
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Mikó-tüntetés: a rendőrség szerint vasrudakat rejtegettek a zászlórúdban a 
szombaton bekísért fiatalok 
2012. szeptember 3. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hat fiatalt kísért be kihallgatásra a sepsiszentgyörgyi rendőrség szombaton. A fiatalok 

zászlókkal felszerelkezve a Mikó-ügy kapcsán szervezett tüntetésre igyekeztek, amikor a 

rendőrség feltartóztatta, majd bekísérte őket. A fiatalok szerint az őket kihallgató rendőrük 

megfélemlítéssel próbálkoztak (miután nemleges választ kaptak arra a kérdésre, hogy 

félnek-e, kiabáltak velük) és indokolatlanul hosszú időre feltartóztatták őket. 

 

Kivizsgálást sürget a Néppárt az előállított fiatalok ügyében 
2012. szeptember 3. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Jogi lépések megtételét fontolgatja az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai szervezete az 

Igazság Napja alkalmából történt rendőri túlkapás miatt, ugyanis szeptember 1-jén 

Sepsiszentgyörgyön több olyan csíkszeredai fiatalt állítottak elő, akik a református Székely 

Mikó Kollégium ügyében tervezett tiltakozó nagygyűlésre igyekeztek. 

Élőláncot alkottak az olasztelekiek Markó Attila körül 
2012. szeptember 3. – maszol.ro 

Megható momentum zárta vasárnap az olaszteleki templomban tartott istentiszteletet: 

Tüzes Bölöni Ferenc református lelkész arra kérte az egybegyűlteket, hogy alkossanak élő 

láncot Markó Attila körül. Az olaszteleki származású államtitkár, a Mikó-per elítéltje a falu 

szülötteinek találkozóján vett részt. 

 

Zöld utat kapott a Felsőcsertésre tervezett ciántechnológiás aranybánya 
2012. szeptember 3. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Úgy kapta meg a Hunyad megyei Felsőcsertésre tervezett aranykitermelés a 

környezetvédelmi engedélyét, hogy a hatóságok nem követeltek semmilyen biztosítékot 

egy esetleges balesetet követő kárrendezésre – közölte hétfőn három környezetvédelmi 

szervezet. Tájékoztatásuk szerint a temesvári regionális környezetvédelmi igazgatóság 

július 5-én bólintott rá a felsőcsertési aranykitermelésre. A cég 2015-ben tervezi beindítani 

az aranykitermelést. 

 

A miniszter utánanéz a felsőcsertési engedélynek 
2012. szeptember 3. – maszol.ro 

Rovana Plumb környezetvédelmi és erdészeti miniszter – a zöldek tiltakozása nyomán – 

hétfőn felszólította a környezetvédelmi őrség és a környezetvédelmi ügynökség országos 

szerveit, vizsgálják ki, milyen körülmények között kapta meg az illetékes hatóságoktól a 

környezetvédelmi engedélyt felsőcsertési aranybánya. A minisztérium közleménye szerint 

ha kiderül, hogy a temesvári regionális ügynökség a felsőcsertési bányaprojekt 

engedélyezésénél nem tartotta be a hatályos jogszabályokat, visszavonják az engedélyt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30407
http://itthon.transindex.ro/?hir=30407
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-neppart-kivizsgalast-surget-a-rabositott-fiatalok-ugyeben
http://maszol.ro/index.php/belfold/2210-elolancot-alkottak-az-olasztelekiek-marko-attila-korul
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66813
http://maszol.ro/index.php/gazdasag/2223-a-miniszter-utananez-a-felsocsertesi-engedelynek
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Frunda: az RMDSZ megfizeti majd az árát a kormányzásnak 
2012. szeptember 3. – Krónika 

A Demokrata-Liberális Párthoz (PDL) hasonlóan az RMDSZ is megfizeti majd a 

kormányon töltött évek árát, a parlamenti választásokon pedig aggodalomra ad okot az 5 

százalékos bejutási küszöb elérése a szövetség számára – jelentette ki hétfőn Frunda 

György RMDSZ-szenátor. „Ha holnap kifognám az aranyhalat, azt kérném tőle, hogy az 

USL eredménye 48-49 százalék legyen a szavazatok visszaosztása után, ez lenne ugyanis a 

számunkra ideális helyzet” – mondta Frunda, aki szerint az USL-nek akkor is tárgyalnia 

kell majd az RMDSZ-szel, ha 50-55 százalékot szerez a választásokon, mivel a szövetség 

„nem egyszerű politikai párt, hanem a romániai magyar közösség képviselője”. 

 

Díszdoktorrá avatná Mihai Razvan Ungureanut a Pécsi Tudományegyetem 
dékánja 
2012. szeptember 3. – Erdély Ma, MTI 

A Pécsi Tudományegyetem orvostudományi karának dékánja honoris causa doktorrá 

avatná Mihai Razvan Ungureanu volt román miniszterelnököt – adta hírül a Pécsi 

Újság.hu hétfőn. Mint a hírportál beszámolójából kiderül, Miseta Attila dékán a romániai 

magyar kisebbség számára elérhető orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzés anyanyelvi 

oktatásának biztosítása érdekében kifejtett erőfeszítéseiért adományozná oda Mihai 

Razvan Ungureanunak a díszdoktori címet. 

 

Két magyar bölcsődei csoport indul Kolozsváron 
2012. szeptember 3. – transindex.ro 

Két magyar bölcsődei csoport elindítását rendelte el az önkormányzat Kolozsváron. Mivel 

a bölcsődei helyekre vonatkozó jelentkezési időszak lezárult, a magyar csoportok a román 

bölcsődei csoportokba beíratott magyar gyerekekből állnak össze. Horváth Anna, 

Kolozsvár alpolgármestere korábban úgy nyilatkozott, a magyar szülőket megkeresve 

ismertették a lehetőséget és arra ösztönözték őket, hogy válasszák a magyar bölcsődét. 

 

Kovászna megye: 9 év alatt 16 ezer fővel fogyott a magyarság 
2012. szeptember 3. – transindex.ro 

Kovászna megye már nem az ország legkevesebb lakosú megyéje: Tulcea lett a sereghajtó. 

A romák elbátortalanodtak, megyeszinten mindössze 252-en vallották meg etnikai 

hovatartozásukat. 2002-ben 164 158 magyar, 51 790 román és 5973 roma nemzetiségű 

személy élt Kovászna megyében, tavaly 154 998 magyar, 50 609 román és mindössze 252 

roma személyt számoltak össze. 

 

Porhintés helyett a törvény tiszteletben tartását kérik a szülők 
2012. szeptember 3. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A marosszentkirályi óvodások szülei levélben reagáltak Illés Ildikó főtanfelügyelő-

helyettes kijelentéseire, amelyekkel a csoportszám csökkentését magyarázta. A szülők 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66814
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125964&cim=diszdoktorra_avatna_mihai_razvan_ungureanut_a_pecsi_tudomanyegyetem_dekanja
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125964&cim=diszdoktorra_avatna_mihai_razvan_ungureanut_a_pecsi_tudomanyegyetem_dekanja
http://itthon.transindex.ro/?hir=30408
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18225
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/porhintes-helyett-a-torveny-tiszteletben-tartasat-kerik-a-szulok
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szerint csak a törvényt kellene betartaniuk, és nem porhintéssel elintézni az ügyet, illetve 

megmagyarázni, hogy miért nem lehetséges ősztől megtartani a három-három óvodai 

csoportot. 

 

Kevesebben kezdtek a nyárádszeredai főiskolán 
2012. szeptember 3. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Pénteken immár a huszadik évfolyam kezdte el a padokat koptatni a Budapesti Corvinus 

Egyetem Kertészettudományi Kar nyárádszeredai levelező tagozatán. Az új évfolyamon 

harminchat hallgató tanulhat. Ez a létszám egyike a legalacsonyabbaknak az első évesek 

körében, hiszen általában ötven fölött van a tanulmányaikat kezdők száma. Egyrészt a 

katasztrófális érettségi eredményeknek is betudható az alacsonyabb létszám, másrészt 

pedig a Sapientia EMTE-n már akkreditálták a kertészeti szakot, így nagyon sokan oda 

iratkoztak. 

 

Tanulságok 
2012. szeptember 4. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Benkő Levente a Mikó-ügy tanulságait próbálja levonni: „ha a 

Mikó-ügyben, főleg a buzăui alapfokú ítélet kimondását megelőző tárgyalásokon a 

református egyház jogi érdekképviselettel felruházott szakértők közül valakik 

elmulasztottak a bíróság rendelkezésére bocsátani bármilyen perdöntő vagy tisztázó iratot, 

információt, magyarázatot, ha valakiknek a figyelme a per során ellankadt, szedje össze 

magát. Vagy álljon félre. S a közeli-távoli jövőre nézve az sem elvetendő tanulság, hogy 

Sepsiszentgyörgyön – az utcán mindenképp! – összefogás született. Vezető politikusok: 

rajtatok a sor! Mert van az az ügy, és van az az idő, amikor két vagy több csűrben csépelni 

nem lehet”. 

 

Radičová nem indul az államfőválasztáson 
2012. szeptember 3. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Nem indul jelöltként a 2014-ben esedékes szlovákiai államfőválasztáson Iveta Radičová - 

derült ki a volt kormányfő rádiónyilatkozatából, akit eddig az államfőválasztás egyik 

lehetséges ellenzéki jelöltjeként tartottak számon. Döntését azzal indokolta, hogy a szlovák 

politikai színteret olyan közegként éli meg, amelyből hiányzik a kultúra, s arrogancia, 

gyűlölet és agresszió tölti ki. 

 

A Via Nova ICS is kiáll a Selye János Egyetemért 
2012. szeptember 3. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICs elítéli az oktatásügyi tárca Selye János Egyetemet sújtó leminősítési, 

névváltoztatási eljárását, és teljes mellszélességgel kiáll az intézmény egyetemi státuszának 

megőrzése mellett. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kevesebben-kezdtek-a-nyaradszeredai-foiskolan
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=66841
http://www.hirek.sk/belfold/20120903202424/Radicova-nem-indul-az-allamfovalasztason.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/35437-a-via-nova-ics-is-kiall-a-selye-janos-egyetemert
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Több mint 100 elsős a Vámbéry Alapiskolában 
2012. szeptember 3. – Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen három magyar nyelvű és két szlovák nyelvű önkormányzati általános 

iskola, valamint egy egyházi iskola működik. Ezekben 350 diák kezdte meg tanulmányait. 

A három magyar iskolába tavasszal 213 gyermeket írattak be, a szlovákokba 136-ot. A 

Szent János Egyház Alapiskola is magyar tanítási nyelvű, így az oda járó diákokat is 

figyelembe véve mintegy kétszer annyian kezdték tanulmányaikat magyar iskolákban, 

mint szlovákban. Miután Dunaszerdahelyen a 2011-es népszámlálási adatok szerint 

csaknem négyszer annyi magyar él, mint szlovák, elmondható, hogy továbbra is sok 

magyar szülő gyermekét íratták szlovák iskolába (ez persze nem dunaszerdahelyi, hanem 

felvidéki jelenség). 

 

Három első osztály nyílt Párkányban 
2012. szeptember 4. – Új Szó 

A Párkányi Ady Endre Alapiskolában 705, az Ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolában 263 

gyerek kezdte meg a tanévet. Az általánosan csökkenő gyereklétszám ellenére a párkányi 

magyar iskola idén is három első osztályt tudott nyitni. Ipolyságon is két első osztállyal 

kezdték a tanévet. 

 

Több száz újvidéki tiltakozott a gyűlöletgraffiti ellen 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Mintegy félezer újvidéki polgár vett részt a Gyűlölet ellen, megálljt a fasizmusnak 

elnevezésű tiltakozó megmozduláson, amelyet helybeli civil szervezetek hívtak össze 

amiatt, mert az újvidéki Bölcsészkar bejáratánál gyűlöletkeltő falfirka jelent meg, s az 

elkövetők eltávolították a Zoran Đinđić nevét viselő utcanévtáblát is. A tiltakozást szervező 

Polgári Vajdaság azt üzente, nem fogják megengedni, hogy a soviniszták veszélybe 

sodorják a többnemzetiségű város nyugalmát, s azt sem, hogy visszahozzák a kilencvenes 

évek hangulatát. 

 

Nagybecskerek: Megszólaltak az iskolacsengők, fogadták az elsősöket 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskolában az idén 41 kisdiák kezdte meg a 

tanulmányait, így az idén is három párhuzamos magyar osztályt tudtak nyitni, kettőt az 

iskola központi épületében, egyet pedig a Szervó Mihály utcai épületben. Nagybecskereken 

csak a Sonja Marinković Általános Iskolában tanulhatnak anyanyelvükön a magyar nyelvű 

gyerekek. A magyar tagozaton nyolc kisgyermek tanul, míg a szerb tagozatra négy gyereket 

írattak be.  
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35435-tobb-mint-100-elsos-a-vamberyban
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14010/Tobb-szaz-ujvideki-tiltakozott-a-gyuloletgraffiti-ellen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14009/Nagybecskerek-Megszolaltak-az-iskolacsengok--fogadtak-az-elsosoket-.html
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Ilić kirohanása Vajdaság ellen 
2012. szeptember 4. – Magyar Szó 

A szerbiai gazdaság rákfenéjének minősítette Velimir Ilić építőipari miniszter a 

Tartományi Nagyberuházási Alapot, amely szerinte több milliárd dinárral tartozik 

különféle építőipari vállalatoknak. Mint mondta, az ország többi részében az ilyen 

vállalatok az államtól előleget kaptak, és minden munkálatot kifizettek nekik az utolsó 

dinárig, ezzel szemben Vajdaságban kedvező feltételek szerint kiosztották nekik a 

munkákat, de e vállalatokat a tartomány nem fizette ki. „Egy miniszter ismerje a tényeket” 

– így reagált a miniszter kirohanására Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, aki 

szerint a Nagyberuházási Alapnak több mint 120 milliárd dinárt kellett volna kapnia az 

alkotmány szerint, amiből végül csak ötvenet kaptak meg. 

 

Vajdasági kormány: Ilić három napot kap állításainak a bizonyítására 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi kormány három napot adott Velimir Ilić szerbiai építkezési és 

városrendezési miniszternek, hogy dokumentálja a tartomány számlájára elhangzott 

vádjait, ellenkező esetben azt kell feltételezni, hogy nem mond igazat. Miroslav Vasin, a 

tartományi kormány alelnöke sajtótájékoztatón cáfolta Ilićnek azokat a vádjait, amelyek a 

Tartományi Nagyberuházási Alap és a Vajdasági Fejlesztési Bank számlájára hangzottak el, 

illetve a tartományi szervek ellenőrzésére és az illetékességek átadására vonatkoznak. 

 

Hatalomváltás lesz Zomborban: megvan az új többség 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Átszerveződtek az erőviszonyok a zombori képviselő-testületben, ami maga után vonja a 

Demokrata Párt (DS) tizenhat év utáni hatalomvesztését. Hetek óta folytak a 

megbeszélések az ellenzékiek és a hatalmat gyakorló tömbben szerepet vállalt néhány párt 

vezetői között. A Szerb Haladó Párt (SNS) kezdeményezésére közös sajtótájékoztatón 

jelentette be az újonnan formálódott többség a hírt, miszerint elegen vannak ahhoz, hogy 

átvegyék a döntéshozatali szerepet. 

 

A felújított ürményházi iskola ünnepélyes átadása 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tartományi Nagyberuházási Alap eszközeiből felújított ürményházi Dositej Obradović 

Általános Iskola megnyitóján Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke 

kijelentette, az alap még sikeresebb lehetett volna, amennyiben a köztársasági 

költségvetésből teljes egészében megkapták volna a tartományt megillető összeget. Az 

iskolában szerb, magyar és román nyelven folyik az oktatás. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2012-09-04_Ilic_kirohanasa_Vajdasag_ellen.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14008/Vajdasagi-kormany-Ilic-harom-napot-kap-allitasainak-a-bizonyitasara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14004/Hatalomvaltas-lesz-Zomborban-megvan-az-uj-tobbseg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14006/A-felujitott-urmenyhazi-iskola-unnepelyes-atadasa.html


 

 

 

 

 

 
9 

Jubileumi tanévnyitó ünnepség Zentán 
2012. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nagyszabású ünnepséggel indult el az új tanév a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában 

annak apropóján, hogy az intézmény idén ünnepli megalapításának százéves évfordulóját. 

Az ünnepség kezdetén Tandari Ferenc igazgatóhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, 

majd Sárosi Gabriella, a Stevan Sremac Általános Iskola igazgatónője mondott ünnepi 

köszöntőt. 

 

Felújított termek és tanszercsomag várta a csantavéri diákokat 
2012. szeptember 3. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács minden iskolába induló elsősnek tanszercsomagot ajándékoz, 

ezzel könnyítve a szülők dolgát. Csantavéren 54 magyar kisdiák kezdte meg az első évet. 

Idén három magyar osztályt nyitottak a településen. Az ünnepségen részt vett Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is, aki személyesen adta át a gyerekeknek a 

tanfelszerelést, labdát és tornatáskát tartalmazó csomagot. 

 

Hagyományos tanévnyitó pedagógusgyűlés a Beregszászi járásban  
2012. szeptember 3. – Kárpátalja Ma 

Augusztus végén, az új tanév közeledtével ismét megrendezték a már hagyományossá vált 

pedagógusgyűlést a Beregszászi járásban is. Orosz Ildikó elmondta, hogy az idén 70 

magyar diákot kellett elutasítaniuk a főiskolai felvételikor azért, mert az emelt szintű 

érettségin ukrán nyelvből nem sikerült elérniük a 124 pontot. 

 

Vissza az iskolapadba! 
2012. szeptember 3. – RTV Slovenija Hidak 

A nagy érvágás ugyan elmaradt a szlovén Oktatási és Sportminisztérium részéről a szorító 

gazdasági körülmények ellenére, megkímélve a kétnyelvű oktatást is. Apróbb jelek 

azonban arra figyelmeztetnek, hogy a szociális biztonság alaposan megrendült. 

 

A dobronaki iskola kapuját 11 elsős lépte át – együtt a 75 tapasztalt tanulóval 
2012. szeptember 3. – RTV Slovenija Hidak 

A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola 11 elsősét a hagyományokhoz híven a 

tapasztaltabb társaik versekkel, tánccal és énekkel köszöntötték, majd az igazgatónő is 

megosztott néhány útravaló gondolatot a jelenlévőkkel. 

 

Becsengettek 
2012. szeptember 3. – Népújság 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14007/Jubileumi-tanevnyito-unnepseg-Zentan.html
http://pannonrtv.com/web/?p=18463
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/12742-hagyomanyos-tanevnyito-es-pedagogusgyules-a-beregszaszi-jarasban
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4593
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4592
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4978:becsengettek&catid=40:online
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A Muravidéken a kétnyelvű általános iskolákban összesen 90 elsős kezdte meg az új 

tanévet – Lendván 61, Dobronakon 11, Göntérházán 10 és Pártosfalván 8 tanuló. 

 

Kétnyelvű várospecsét Felsőpulyán 
2012. szeptember 3. – Volksgruppen 

Kétnyelvű lesz Felsőpulya városi pecsétje. „A Felső- és Középpulyán élő magyar 

népcsoport megbecsülésének jeleként fogadjuk ezt a gesztust, ami hűen tükrözi városunk 

múltját” - mondta Kulman Sándor, a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke. 

 

Becsöngettek Burgenlandban 
2012. szeptember 3. – Volksgruppen 

A magyaroktatás az utóbbi évek során egyre elterjedtebb lett Burgenlandban. Több iskola 

szabadon választott tantárgyként kínálja a nyelvtanulás lehetőségét, de például Őriszigeten 

24, Alsóőrött pedig 28 általános iskolás tanulja a magyart kötelező tárgyként. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/170329/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/170337/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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