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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: taneszköz csomaggal segíti a magyar állam a horvátországi magyar 
tannyelvű iskolák diákjait 
2016. augusztus 31. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, Magyar Szó, Vajdaság.ma 

Másfél millió forint értékben taneszköz csomaggal és egyszeri pénzbeli támogatással segíti a 

magyar állam a horvátországi magyar tannyelvű általános iskolákba és magyar nyelvű 

középiskolákba iratkozó diákokat - közölte Potápi Árpád, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az MTI-vel telefonon. Az államtitkár a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fórumának szervezésében (HMPF) Eszéken részt vett a tancsomag 

átadó ünnepségen, ahol a diákokkal és szüleikkel is találkozott. Potápi Árpád elmondta, hogy 

összesen 71 csomagot adtak át az általános iskola elsős és ötödikes, valamint a középiskola 

elsős diákjainak, továbbá a szülőket minden iskolás gyerek után egyszeri pénzbeli 

támogatásban is részesítették, 14 ezer forint értékben. 

 

December 11-én lesznek a parlamenti választások Romániában 
2016. augusztus 31. – MTI, Krónika, maszol.ro 

December 11-én tartják meg a parlamenti választásokat – döntötte el szerdai ülésén a 

kormány. A kabinetnek két dátum – december 4. és december 11. – közül kellett választania. 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) előbbit, a liberálisok az utóbbi dátumot támogatták. Végül 

azért döntöttek 11-e mellett, mert 4-e túlságosan közel van a december elsejei román nemzeti 

ünnep időszakához, amely hosszú hétvége lesz, így fennállt a lehetősége, hogy az emberek 

inkább az üdülést vagy a kirándulást választják a vasárnapi szavazás helyett.  

 

Már a héten megérkezhetnek az első levélszavazatok 
2016. augusztus 31. – Krónika 

Már a héten megérkezhetnek az első levélszavazatok a Nemzeti Választási Irodához (NVI) – 

mondta Pálffy Ilona, az NVI elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Pálffy Ilona 

elmondta: jelenleg 8 millió 7 ezer 779, magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár és 

264 810 határon túli szerepel a névjegyzékben. Pálffy Ilona jelezte: 40 ezer olyan levélcsomag 

van, amelyeket személyesen kívánnak átvenni a határon túli választópolgárok a 12 kijelölt 

külképviselet egyikén. Ide hamarosan ugyancsak eljuttatják a levélcsomagokat a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium segítségével. 

 

Vajdasági központi tanévnyitó ünnepség 
2016. augusztus 31. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Megtartották Bácsfeketehegyen és Kishegyesen a vajdasági központi tanévnyitó rendezvényt, 

amelyen ünnepélyesen kiosztották a Magyar Nemzeti Tanács által biztosított 

tanszercsomagokat. Az eseményen több magyarországi és vajdasági közéleti személyiség is 

megjelent. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, idén mintegy 15 fővel 
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csökkent a magyar ajkú elsősök száma Vajdaságban, azonban több önkormányzatban biztató 

növekedés tapasztalható. „A magyar kormány az oktatás terén a továbbiakban is elhivatottan 

támogatja a vajdasági magyar közösséget” – emelte ki Pirityiné Szabó Judit, a magyar 

nemzetpolitikai államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője. 

 

Feljelentés a brassói magyargyűlölő felirat ügyében 
2016. augusztus 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Rendőrségi feljelentést tett Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei elnöke a Cenk alatti 

város egyik épületén megjelent magyarellenes feliratok miatt. A szövetség szerdai közleménye 

szerint a brassói Hermányi út 50. szám alatti, kiadásra és eladásra bocsátott irodaépület 

falára ismeretlenek előbb azt a szöveget festették, hogy „Urăm rasa ungurească" (Gyűlöljük a 

magyar fajt). „A feliratot később fehérrel lemeszelték. Ezt követően újabb felirat jelent meg, 

amelynek részét képezte a „Mi továbbra is gyűlöljük a magyarokat!" mondat is" – állapítja 

meg a hírlevél. Kovács Attila, az RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke augusztus 25-

én panaszt tett a megyei rendőr-főkapitányságon a magyarellenes feliratok ügyében. 

 

Lemondott a vásárhelyi Unirea gimnázium vezetősége 
2016. augusztus 31. – Krónika 

Lemondott a marosvásárhelyi Unirea-gimnázium vezetősége, Andreea Năznean igazgató és 

Maria Motorga aligazgató, akik néhány hónapja kirobbantották a középiskola és a 

tanintézettel közös ingatlant bérlő Római Katolikus Teológiai Gimnázium közötti 

terembérlésre vonatkozó konfliktust. 

 

Várják a diákokat az új csíkszeredai kollégiumba 
2016. augusztus 31. – Krónika, szekelyhon.ro 

Százötven középiskolást tudnak elszállásolni Csíkszereda új kollégiumában, amely a Márton 

Áron Tehetséggondozó Központ nevet veszi fel. A magyarországi támogatásból megépített 

vadonatúj létesítményt – amelyen már az utolsó simításokat végzik –, illetve az ezzel 

egyszerre felhúzott sportlelátót a tanév első napján, szeptember 12-én avatják fel. Ráduly 

Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott: a városi 

labdarúgópálya mellett felépített ingatlan Erdély egyik legkorszerűbb középiskolás 

kollégiuma lesz. 

 

Túljelentkezés a csíkszeredai bölcsődében 
2016. augusztus 31. – Krónika 

Túljelentkezés miatt több mint harminc gyereknek nem jutott hely ősztől a csíkszeredai 

bölcsődében. A hatvanhárom férőhelyes csíkszeredai kisdedóvó a szeptember 12-én kezdődő 

új tanévre 37 üres helyet hirdetett meg, a többi helyre a tavalyi tanévből írathatták vissza a 

gyerekeiket a szüleik. 
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Maros megyei küzdelem a jelöltségért  
2016. augusztus 31. – Krónika 

Előválasztás biztosan nem lesz, a képviselő- és szenátorjelölt-listák befutó helyeiért azonban 

komoly küzdelem várható Maros megyében. Markó Béla és Borbély László visszavonulása 

után többek között Soós Zoltán és Vass Levente is megméretkezik. 

 

Hegedüs Csilla: nem elég a partvonalról bekiabálni 
2016. augusztus 31. – transindex.ro 

Vasárnap, a Facebook-oldalán jelentette be Hegedüs Csilla műemlékvédelmi szakember, volt 

kulturális államtitkár (és rövid ideig miniszter is), hogy indulni szándékozik az RMDSZ 

színeiben a decemberi parlamenti választásokon. A Transindex ennek okairól kérdezte. 

 

Cseke Attila a Bihar megyei RMDSZ új elnöke 
2016. augusztus 31. – maszol.ro 

Új elnököt választott a Bihar megyei RMDSZ: a megyei küldöttek elsöprő többsége szavazott 

bizalmat Cseke Attilának, akit a közelmúltban lemondott Kiss Sándor helyett választottak a 

szervezet élére. „Kötelességemnek éreztem, hogy felvegyem a kesztyűt, hogy felvállaljam ezt a 

közszolgálatot. Kell valaki, aki képviseli a helyi magyarság érdekeit. Nagy és szép feladat ez.” 

– idézete Cseke Attila elhunyt édesapjának, Cseke Sándor egykori margittai 

alpolgármesternek szavait egy 1996-ban megjelent interjúból. 

 

Bihar megye: Cseke Attila, Biró Rozália és Szabó Ödön indulna a választásokon  
2016. augusztus 31. – maszol.ro 

Biró Rozália szenátor valamint Cseke Attila és Szabó Ödön képviselők jelezték, hogy 

indulnának a december 11-i parlamenti választáson Bihar megyében – tájékoztatta a Maszolt 

Szabó József, a megyei RMDSZ helyi és körzeti szervezetekért felelős ügyvezető alelnöke. A 

jelöltek sorrendjéről szeptember 14-én dönt majd a Bihar megyei RMDSZ küldöttgyűlése, 

titkos szavazással.  

 

Markó Béla: nem látok okot arra, hogy újabb mandátumot vállaljak 
2016. augusztus 31. – MTI, maszol.ro 

„Csak akkor vállalnék új mandátumot, ha úgy látom, hogy feltétlenül szükség van rám a 

parlamenti frakcióban. De ebben a pillanatban szerintem megvan az esély arra, hogy erős, 

sokszínű képviseletünk legyen Bukarestben” – jelentette ki szerdán a Maszolnak Markó Béla 

szenátor. A politikust azért kerestük meg, mert az alapszabályzat befutó helyet biztosít a volt 

szövetségi elnöknek az RMDSZ parlamenti jelöltlistáin. Azt kérdeztük meg tőle, hogy élni 

kíván-e ezzel a lehetőséggel. 
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Mese a székely terrorizmusról 
2016. szeptember 1. – Beke Mihály András – Heti Válasz 

Az év végéig regnáló bukaresti kormány igyekezett visszafogni a magyarellenes 

megnyilvánulásokat, melyek olykor, ha a politikai érdek úgy kívánja parancsszóra fékezhetők. 

Helyi szinten azonban a hatóságok módszeresen figyelmen kívül hagyják a kisebbségeket 

védő törvényeket. Az RMDSZ áprilisi árnyékjelentése a magyarellenes megnyilvánulásokat 

egybegyűjtve megállapítja: Románia nem tartja be vállalásait, visszalépés tapasztalható a 

kisebbségi jogok alkalmazása terén, a magyarok biztonságérzete gyengült. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. szeptember 1-i számában olvasható.) 

 

Kiska kinevezte közlekedésügyi miniszternek Érsek Árpádot 
2016. augusztus 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska köztársasági elnök a közlekedésügyi, építésügyi és régiófejlesztési tárca 

miniszterévé nevezte ki szerda délután Érsek Árpádot, valamint hivatalosan is visszavonta 

funkciójából az eddigi minisztert, Roman Brecelyt. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke hétfőn 

mutatta be pártja miniszterjelöltjét Andrej Kiska államfőnek. Érsek Árpád ebből az 

alkalomból azt mondta: legfőbb feladatának annak a projektnek az előkészítését tartja, 

amelyek alapján megépülnének vagy korszerűsödnének és megújulnának azok az utak, 

amelyek egész Szlovákia számára fontosak. 

 

Szerkezetépítési munkák miatt szeptember 6-tól lezárják a medvei hidat 
2016. augusztus 31. – hirek.sk 

Javítási munkálatok miatt lezárják a gépkocsiforgalom elől a medvei hidat. Az eredeti tervek 

szerint erre nyáron került volna sor, ám a közbeszerzési eljárás elhúzódott, így szeptember 6-

tól zárják le a Csallóközt Magyarországgal összekötő hidat. 

 

MKP: az anyanyelvi órák száma miatt további módosításra szorul a kerettanterv 
2016. augusztus 31. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az általános iskolák alsó tagozatán még mindig kevesebb óraszámban tanítják az 

anyanyelvet, mint a szlovák iskolákban a szlovák nyelvet, és ez elfogadhatatlan – mondta a 

Magyar Közösség Pártja oktatási alelnöke mai pozsonyi sajtótájékoztatóján. Kiss Beáta úgy 

véli, a magyar óraszámok növelése érdekében további módosításra szorul a kerettanterv. 

Emellett azonban még mindig megoldatlan a kisiskolák finanszírozása, mint ahogy a 

középiskolákban a kötelező osztálylétszám megszabása is elfogadhatatlan. 

 

Holnap írják alá az új koalíciós szerződést 
2016. augusztus 31. – Új Szó 

Szeptember elsején tíz órakor a pozsonyi várban írja alá az új koalíciós szerződést a maradék 

három kormánypárt. A ceremóniát követően Robert Fico, Andrej Danko és Bugár Béla 

nyilatkozatot tesz közzé. A kormány átalakítása azért vált szükségessé, mert a Sieťből további 
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öt képviselő távozott, átléptek a Híd frakciójába, így a pártnak mindössze két parlamenti 

képviselője maradt. 

 

Bárdos: a felvidéki magyarok is részt vesznek a kvótareferendumon 
2016. augusztus 31. – MTI, hirek.sk 

A felvidéki magyarok részt vesznek a kötelező betelepítési kvótáról szóló októberi 

népszavazáson - közölte Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című 

műsorában szerdán. Bárdos Gyula jónak nevezte, hogy a külhoni magyarok is voksolhatnak. 

A Csemadok elnöke úgy fogalmazott: legitim, hogy ilyen fontos, Európa és azon belül Közép-

Európa jövőjét meghatározó kérdésben a legilletékesebbek, a polgárok nyilvánítsanak 

véleményt. Ha valaki "fél a legdemokratikusabb intézménytől", akkor a nép hangját akarja 

semmibe venni, ami elfogadhatatlan - hangoztatta. 

 

Zenta: Díszpolgári címet adományoznak dr. Bálint Béla akadémikusnak 
2016. augusztus 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zenta község önkormányzata a községnapi rendezvénysorozat keretében díszpolgári címet 

adományoz dr. Bálint Béla akadémikusnak, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia 

levelező tagjának. Minderről mai, sorrendben hatodik ülésén döntött a községi képviselő-

testület. A községi képviselő-testület egyhangú szavazással és tapssal fogadta el azt a 

határozatot, amellyel dr. Bálint Béla akadémikusnak, a Szerb Tudományos és Művészeti 

Akadémia levelező tagjának ítélte oda a díszpolgári címet, annak ellenére, hogy a határozat 

meghozatalát hosszas vita előzte meg, amely azonban korántsem a díjazott személyére 

irányult, sokkal inkább a jelölés körülményeire. 

 

MNT-csomag a magyarkanizsai elsősöknek 
2016. augusztus 31. – Pannon RTV 

Magyarkanizsa Község három általános iskolájában összesen 182 magyar ajkú gyermek kezdi 

meg holnap az első osztályt. A Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskola Ady Endre épületébe 

íratott 40 elsős szerda délelőtt kapta meg a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagját. A 

gyerekeket és szüleiket iskolai csengőszóval invitálták be az épületbe, ahol a másodikosok 

alkalmi műsorral köszöntötték új iskolatársaikat. A műsort követően az elsősök 

megismerkedtek tanító nénijükkel, majd szüleikkel együtt elvonultak abba a tanterembe, 

amely egy évig a második otthonuk lesz. 

 

Ünnepélyesen fogadták az elsősöket a Jovan Mikić Általános Iskolában 
2016. augusztus 31. – Pannon RTV 

Szerda délelőtt ünnepélyes keretek között köszöntötték az elsősöket a szabadkai Jovan Mikić 

Általános Iskolában. Idén ebben a tanintézménybe 31 magyar ajkú elsős iratkozott, akik egy 

nappal a hivatalos iskolakezdés előtt átvehették a Magyar Nemzeti Tanács által összeállított 

tanszercsomagot. A Jovan Mikić Általános Iskolában az idén két magyar tannyelvű tagozat is 
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nyílt. Iván édesanyja, Krizsán Zita is ennek az intézménynek volt korábban a diákja, ezért 

szerette volna, ha fia is ide járna. Az MNT által összeállított csomagot nagy segítségnek tartja. 

 

Pedagógushiánnyal küzdenek a magyar iskolák 
2016. augusztus 31. – Kárpátalja 

Szeptember 1-jén megkezdődött az új tanév, ugyanakkor a kárpátaljai magyar tannyelvű 

iskolákból pedagógushiányról szóló hírek érkeznek. Arról, hogy hová tűntek a magyar 

tanárok, Orosz Ildikót, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát kérdezte a Kárpátalja hetilap riportere. 

Orosz Ildikó elmondta: A KMPSZ tanév végi felmérése alapján a magyar iskolákban 158 

pedagógusállás volt betöltetlen. A leggyakrabban alsós tanárokat és óvodapedagógusokat, 

valamint magyar szakos tanárokat keresnek az iskolák. 

 

Magyar nyelvű továbbképzések a pedagógusoknak 
2016. augusztus 31. – Kárpátalja 

Márciusban összevonták az addig Ungváron, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző 

Intézetben működő nemzetiségi kabinetet az intézet beregszászi kihelyezett tagozatával, 

beregszászi székhellyel. Ennek az összevonásnak az értelmében a beregszászi tagozat átveszi a 

magyar, szlovák és román tannyelvű iskolák és óvodák módszertani munkájának az 

irányítását. A változtatás értelmében ezentúl a nemzetiségi intézményekben dolgozó 

pedagógusok részére Beregszászban lesznek a továbbképzések, a magyar pedagógusok 

számára minden esetben az oktatás nyelvén, azaz magyarul. A változásokról Gabóda Bélát, a 

Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Kihelyezett Tagozatának igazgatóját 

kérdezte a Kárpátalja munkatársa. 

 

Lövöldözés volt a kárpátaljai Aknaszlatinán, négyen megsebesültek 
2016. augusztus 31. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátinfo, index.hu, vs.hu 

Lövöldözés tört ki két bűnözői csoport tagjai között kedd éjjel a kárpátaljai Aknaszlatina egyik 

benzinkútjánál, az incidensben négyen megsebesültek - adták hírül szerdán kárpátaljai 

hírportálok. A Mukachevo.net munkácsi hírportál jelentése szerint munkácsi és técsői 

bűnbandák tűztek össze. Előzőleg megbeszélt találkozójukon összevitatkoztak egymással, 

majd tüzet nyitottak egymásra. Meg nem erősített jelentések szerint tízen voltak. Halina 

Szernyivka, a Kárpátalja megyei rendőrség sajtószóvivője a munkácsi hírportálnak 

nyilatkozva elmondta, az 5-10 percig tartó összetűzés úgy kezdődött az Aknaszlatina és 

Alsóapsa közötti töltőállomáson, hogy a munkácsi banda egyik embere baseball ütőt vett elő, 

mire a másik társaság fegyvert rántott. A helyszínen a nyomozók 25 töltényhüvelyt, fejszét és 

botokat találtak. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/08/31/pedagogushiannyal-kuzdenek-magyar-iskolak
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/31/magyar-nyelvu-tovabbkepzesek-pedagogusoknak
http://magyaridok.hu/kulfold/lovoldozes-volt-karpataljai-aknaszlatinan-negyen-megsebesultek-961624/
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Kárpátaljai kormányzó: cigarettacsempészek vitája fajult lövöldözéssé 
Aknaszlatinán 
2016. augusztus 31. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-román határon át folyó cigarettacsempészet körüli vita fajult lövöldözéssé munkácsi 

és Técső környéki bűnözők között szerdára virradóra az Aknaszlatina melletti Alsóapsán - 

közölte Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója Moskal.in.ua című internetes 

honlapján. Azt írta: a munkácsi lakosok - köztük "büntetett előéletűek" - csoportja akart vitás 

kérdéseket rendezni técsői járási illetőkkel, akik cigarettát csempésznek Ukrajnából a 

zöldhatáron át Romániába. Megjegyezte, a két csoport között először heves szóváltás alakult 

ki, majd az oldalt álló egyik helyi illető külföldi gyártmányú automata lőfegyvert vett elő az 

autójából, és vaktában tüzelni kezdett, több mint 20 lövést adva le. A lövöldözésben négy, 22 

és 36 év közötti férfi sebesült meg, az egyik súlyosan. 

 

Hét szobrot avattak hat településen – II. Kárpátaljai Nemzetközi Szobrásztábor 
2016. augusztus 31. – Kárpátalja 

Mint arról korábban már beszámoltunk, a Pro Arte–Munkács Társadalmi Egyesület 

másodszor szervezte meg nemzetközi kőszobrásztáborát, ezúttal a Kaszonyi Termálfürdő 

területén. A táborban öt országból hét elismert alkotó dolgozott 15 napon át, majd végül 

elkészült munkáikat felajánlották a környező településeknek. Augusztus 28-án, vasárnap hét 

szobrot avattak fel ünnepélyesen hat különböző helyszínen. Matl Péter munkácsi 

szobrászművész elmondta: „..A Beregszászi járás falvait céloztuk ezzel a két művészteleppel. 

(...) Nem a várost, hanem a falut célozzuk meg, olyan községeket, amelyeknek különben nem 

lenne pénzük megvásárolni köztéri szobrokat.” 

 

A múlt tanévhez képest idén jobb a tankönyvhelyzet 
2016. augusztus 31. – Varga Béla – Kárpátalja 

Ukrajnában az ország 1991-es függetlenné válása óta állandósult probléma az iskolák 

tankönyvekkel való hiányos ellátása. A nemzetiségi, köztük a kárpátaljai magyar tannyelvű 

oktatási intézményeket mindig fokozottan sújtotta a tankönyvhiány a szükséges kiadványok 

fordításának és megjelentetésének elégtelen állami finanszírozása következtében. Az idén 

ugyanakkor a tavalyinál viszonylag jobb a helyzet a magyar nyelvű tankönyvek készítése 

terén. 

 

Új kihívások előtt áll a pedagógia 
2016. augusztus 31. - Népújság 

Tanévkezdő szakmai napot tartott a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség hétfőn a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában, 

amelynek témája egy nagyon is aktuális kérdést, a motivációt érintette. A bevezető szakasz 

után, melyben Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke és Vida Törnar Judit, a 

Muravidéki Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, az előbbi a 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-szerint-cigarettacsempeszek-vitaja-fajult-lovoldozesse-aknaszlatinan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/moszkal-szerint-cigarettacsempeszek-vitaja-fajult-lovoldozesse-aknaszlatinan/
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/31/het-szobrot-avattak-hat-telepulesen
http://karpataljalap.net/?q=2016/08/31/mult-tanevhez-kepest-iden-jobb-tankonyvhelyzet
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1411-%C3%BAj-kih%C3%ADv%C3%A1sok-el%C5%91tt-%C3%A1ll-a-pedag%C3%B3gia.html
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politika és a pedagógus-társadalom közötti kompromisszumkeresés fontosságára hívta fel a 

figyelmet, utóbbi pedig a használható ötletekkel való gazdagodás lehetőségére a pedagógiai 

munkában. 

 

Kevesebb az elsős, Pártosfalván nő a magyarországi kisdiákok száma 
2016. augusztus 31. - Népújság 

Elkezdődött a 2015/2016-os tanév. A muravidéki kétnyelvű általános iskolák 771 tanulóval 

kezdik a tanévet, a kétnyelvű középiskolának 229 diákja van. A kétnyelvű területen összesen 

86 kisdiák lépi át először az iskola küszöbét, ami 14 százalékkal kevesebb, mint az elmúlt 

évben. A párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatás hivatalosan is bekerült a kétnyelvű 

általános iskola oktatási rendszerébe, az idén a szülők 20 százaléka döntött mellette. 

 

A kulturális főváros cím esélyt jelenthet a fiataloknak 
2016. augusztus 31. - Népújság 

Lendván a Bográcsfeszt előtti napon – idén a Vinárium Fesztivál keretében – már 

hagyományosan nemzetközi szakmai konferenciára kerül sor. Idén arról folyt az eszmecsere, 

milyen esélyeket jelenthet az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) cím elnyerése a fiataloknak, 

miként lehetne ezt a korosztályt bevonni a város pályázatába. 

 

Pulyai magyarok jártak Komáromban 
2016. augusztus 31. - Volksgruppen 

Komáromba és Komárnóban kirándultak múlt szombaton a Középburgenlandi Magyar 

Kultúregyesület tagjai. Az egyesület minden évben szervez buszos kirándulást a közép-

burgenlandi magyaroknak, melynek során testközelből ismerhetik meg a magyar történelmet. 

 

Jubiláló testvérvárosok 
2016. augusztus 31. - Volksgruppen 

Idén ünnepli testvérvárosi szerződéskötésének 25. jubileumát Felsőőr és a vasi Szombathely 

városa. Az évfordulóról több alkalommal is megemlékeztek már. Múlt szombaton a Savaria 

Karneválon lépett fel a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület kórusa, jövő szombaton pedig 

Szombathelyen vesznek részt kórustalálkozón a két város csoportjai. 
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1410-kevesebb-az-els%C5%91s,-p%C3%A1rtosfalv%C3%A1n-n%C5%91-a-magyarorsz%C3%A1gi-kisdi%C3%A1kok-sz%C3%A1ma.html
http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1408-a-kultur%C3%A1lis-f%C5%91v%C3%A1ros-c%C3%ADm-es%C3%A9lyt-jelenthet-a-fiataloknak.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2793936/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2794081/
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Népszavazás 2016! 
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót. 

 

 

  

http://www.nemzetiregiszter.hu/nepszavazas-2016
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

Színt kell vallania a román kormánynak. A tét: világörökség lesz-e a csíksomlyói 

búcsú 

Megszoktuk már, hogy a román kormány vagy a parlament olyan javaslatokat, határozatokat 

fogad el, amelyek egyértelműen sértik a magyar kisebbség érdekeit. Ez történhet a 

Csíksomlyói pünkösdi búcsú UNESCO-kulturális örökségi listára való felkerülésével is. 

Kelemen Hunor kulturális minisztersége idején terjesztették fel, amit a most regnáló 

miniszter már nem tekint kötelező érvényűnek. Korodi Attila, csíki parlamenti képviselő 

írásbeli választ kér a kormánytól ebben a kérdésben, és felhívja a figyelmet a készülő 

településhálózati kategóriák új törvénytervezetére. Oláh-Gál Elvira beszélgetett a 

képviselővel. 

Kovács Péter: Ha sokan mennek el szavazni a Székelyföldön, az a szórványban 

élők jelöltjeit is bejuttathatja a parlamentbe 

Ha sokan mennek el szavazni a Székelyföldön, az a szórványban élők jelöltjeit is bejuttathatja 

a parlamentbe a decemberi romániai választásokon. Az új választási törvény alapján sokat 

nyomhat a latban a visszaosztás.  Éppen ezért az egyik kulcsszó a szolidaritás - mondja 

Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. 

Magyar-magyar párbeszédet szorgalmaz a Magyar Közösség Pártja 

Magyar-magyar párbeszédet szorgalmaz a Magyar Közösség Pártja az oktatásügy 

problémáinak megoldása és a stratégiai célok lefektetése érdekében. Kiss Beáta, az MKP 

oktatási alelnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a szaktárca nem vette figyelembe a magyar 

szakértők javaslatát a kerettantervek módosításakor.  

Az MNT idén is megszervezte a Vajdaságban magyar nyelven tanuló elsős 

kisdiákok ajándék tanszercsomagjának kiosztását 

A szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács 

beiskolázási programjának részeként idén is megszervezte a Vajdaságban magyar nyelven 

tanuló elsős kisdiákok ajándék tanszercsomagjának kiosztását. Az első csomagokat a 

tanévnyitó ünnepség keretében ma adták át Bácsfeketehegyen és Kishegyesen.  

Két kisdiák indul a nagybecskereki magyar tagozat első osztályában 

Erzsébetlak Nagybecskerek város egyik falusi helyi közössége, amelynek a legutóbbi 

népszámlálási adatok szerint 1370 lakosa van. Négy nemzet, és még legalább 10 nemzetiség él 

itt egyetértésben. Közülük 475 a magyar ajkú lakosok száma. Két kisdiák indul a magyar 

tagozaton első osztályban. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-31_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-31_18:30:00&ch=mr1
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Drasztikus a tankönyvhiány Kárpátalja magyar iskoláiban 

A bácsfeketehegyi tanévnyitó és az erzsébetlaki hírek után Kárpátalja, ahol az utóbbi időkben 

alig volt egy olyan iskolaév, ami ne tankönyhiánnyal kezdődött volna. Sajnos ez idén sincs 

másként, drasztikus a tankönyvhiány a magyar tannyelvű iskoláiban. A tanév kezdetére 

ugyan több 8. osztályos tankönyv is elkészült, a tankönyvellátás továbbra is bizonytalan. 

Negyedik alkalommal szervezték meg a Tornyai Tájháztalálkozót 

A parasztlakodalmak bemutatása és vőfélytalálkozó volt a témája a negyedik alkalommal 

megrendezett Tornyai Tájháztalálkozónak. A magyar határ menti, Arad megyei faluban a 

környékbeli alföldi telpülések hagyományőrzőit látták vendégül, és a helyi jellegzetes 

lakodalmas menüt szolgálták fel nekik. A fogások közt az egykori vőfélyek mesélték el, hol, 

milyen szokás szerint zajlott a lakodalom. Abban azonban mindenki megegyezett, hogy 

egykor a vőfélyen múlt a lagzi sikere, a násznép jókedve. 

 


