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Nyomtatott és online sajtó  
 

A magyar és a horvát nép szorosan összetartozik 
2016. szeptember 1. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Nemzet, 

Orientpress 

A magyar és a horvát nép szorosan összetartozik - hangoztatta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes a Horvát Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitóján. Semjén Zsolt 

rámutatott: a horvátokat és a magyarságot nem csupán a közös múlt, hanem 800 év 

államközössége köti össze. Felidézte a két ország közös múltját, történelmét, és kitért többek 

között arra, hogy a 20. század vérzivataros tragédiái beláthatatlan veszteségeket okoztak az 

akkorra már közjogilag kettévált két ország népének.  A 90-es évek délszláv háborúiban újra 

egymásra talált a két nemzet, majd Antall József és kormánya az elsők között ismerte el 

Horvátország függetlenségét. A diákokhoz fordulva azt mondta: a jövő bennük teljesedik ki, 

ők adják tovább a magyar és a horvát nyelvet, ápolják a két nemzet hagyományait. Rájuk vár 

a hídépítés folytatása, "az időutazás, ami lépcsőt emel a jövőnek" - mondta. 

 

A gulágra hurcoltak életét bemutató vándorkiállítást mutattak be a fővárosban 
2016. szeptember 1. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 címmel mutatták be a gulágra hurcoltak életét 

bemutató vándorkiállítást a budapesti Magyarság Házában. Rétvári Bence, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára megnyitójában emlékeztetett, a 

kormány két éve azt a célt határozta meg, hogy minden olyan településen megemlékezzen 

valamilyen formában a gulágra hurcoltakról, ahonnan a kényszermunkatáborokba 

szállították az embereket. Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója köszöntőjében 

elmondta, a kiállítást több mint húsz külhoni és több mint tíz magyarországi helyszínen 

mutatják be a következő hónapokban. 

 

Főügyészség: Malina Hedvig a hibás 
2016. szeptember 1. – Új Szó 

A szlovák Főügyészség nem érzi magát felelősnek azért, hogy hét évig húzta a Malina Hedvig-

ügy kivizsgálását. A legfelsőbb vádhatóság 2007 szeptemberétől 2014 márciusáig vizsgálta 

Hedvig megtámadásának körülményeit. Hedvig élt törvény adta jogával és arra hivatkozva, 

hogy a rendőrségen mindent elmondott, nem jelent meg a kihallgatásokon. A Főügyészség 

most erre hivatkozva azt állítja, „a vádlott minden műveletben részt vehetett volna és teljes 

mértékben élhetett volna a védelemhez való jogával”. Érvelése szerint azért húzódott olyan 

sokáig a vizsgálat, mert gyakran hetekig vártak a vádlott reakciójára és ügyvédje is 

beadványokkal árasztotta el a vádhatóságot. A Főügyészség azt állítja, már nem nyilatkozhat 

a vizsgálatról, és arról sem, miért nem tartalmazza a vádirat, hogy konkrétan melyik 

állításával követte el Hedvig a hamis tanúzás bűncselekményét, mert az ügy már egy másik 
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állam hatáskörébe tartozik. Az állítás azonban nem igaz, mert Magyarországra még csak a 

kérelem érkezett meg, az ottani Legfőbb Ügyészség nem döntött arról, átveszi-e az ügyet.  

 

Exhumálták Márton Áron püspök földi maradványait 
2016. szeptember 1. – MTI, Transindex.ro, Maszol.ro, Krónika, Erdély.ma, Székelyhon.ro, 

Transindex.ro 

Exhumálták Márton Áron erdélyi római katolikus püspök földi maradványait csütörtökön a 

gyulafehérvári püspöki székesegyház altemplomában - tájékoztatta az MTI-t Potyó Ferenc 

érseki helynök. Az exhumáló bizottság 17 tagját Jakubinyi György gyulafehérvári érsek kérte 

fel a feladatra. Amint a helynök elmondta: a püspök maradványait tartalmazó fa koporsót 

kivették a kripta eddig elfalazott cellájából, és egy érckoporsóba helyezték. Hozzátette: a 

székesegyház déli mellékkápolnájába szarkofág alakú kőkoporsót készítenek, és ebbe kerül 

majd a püspök maradványait tartalmazó érckoporsó. 

 

  

Ponta: Romániának szüksége van egy nacionalista pártra 
2016. szeptember 1. – MTI, Maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

Victor Ponta szerint Romániának szüksége van egy nacionalista politikai alakulatra, de ő 

maga nem akar belépni a Bogdan Diaconu vezette Egységes Románia Pártba (PRU) - 

jelentette csütörtökön a Maszol.ro hírportál a volt szociáldemokrata kormányfő egyik 

televíziós nyilatkozatát ismertetve. Ponta arra reagált, hogy Diaconu felajánlotta számára a 

pártelnöki tisztséget a PRU élén. Az utóbbi héten a Szociáldemokrata Párt (PSD) több, 

Pontával szoros kapcsolatban lévő politikusa is átiratkozott a magyarellenességéről elhíresült 

független képviselő, Bogdan Diaconu pártjába, amely immár annyi törvényhozót tudhat 

soraiban, hogy saját frakciót akar alakítani a most kezdődött őszi parlamenti ülésszakban. 

 

Lemondott a korrupcióval gyanúsított Petre Tobă belügyminiszter 
2016. szeptember 1. - MTI, Maszol.ro, Krónika, Transindex.ro, Magyar Hírlap 

Petre Tobă belügyminiszter elleni bűnvádi eljárás indításához kéri Klaus Johannis államfő 

hozzájárulását a korrupcióellenes ügyészség (DNA). Az intézmény közleménye szerint a DNA 

bűnpártolással vádolja Tobát. A miniszter lemondott tisztségéről. A DNA csütörtöki 

közleményében azt állítja: a DIPI pénzén például babaházat, homokozót, csúszdát, 

kártyacsomagokat, íjat, röplabdát, futópadot, elektromos sütőt, bőrkötésű könyveket 

vásároltak, illetve ünnepi vacsorák költségeit fedezték, a beszerzésről készült jelentéseket 

pedig titkosították.  

 

Antal Árpád: szuperközségekkel ideologizálnák meg a későbbi összevonásokat 
2016. szeptember 1. – Maszol.ro 

Optimalizálni kell a romániai közigazgatási rendszert, de az államnak nem szabad kizárólag 

pénzügyi szempontok alapján átalakítania az adminisztrációt – véli Antal Árpád. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43684
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69107-antal-arpad-szuperkozsegekkel-ideologizalnak-meg-a-kes-bbi-osszevonasokat
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Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján a települések besorolását 

módosító törvénytervezet kapcsán rámutatott, hogy az elmúlt években több kormány 

próbálkozott már a közigazgatási átszervezéssel, egyrészt a megyék közigazgatási régiókba 

való összevonását szorgalmazták, másrészt pedig a községek összevonásával próbálkoztak. 

 

December 11-én lesznek a parlamenti választások 
2016. szeptember 1. – Kolozsvar.ro, Erdéyl.ma 

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 – számol 

be Balogh Levente a kronika.ro-n 

 

Kovács Péter: a szövetség jelöltjeit elkötelezettség kell hogy jellemezze 
2016. szeptember 1. – Maszol.ro, Transindex.ro 

Azok vállalhatnak mandátumot az RMDSZ színeiben, akik az RMDSZ alapelveinek 

megfelelően prioritásként kezelik a közösség gyarapodását, kiállnak a magyar emberekért 

Bukarestben is – nyilatkozta csütörtökön Kovács Péter az RMDSZ jelöltállítási kritériumairól.  

Az RMDSZ ügyvezető elnöke úgy fogalmazott: olyan személyek jelölését támogatják, akik 

hosszú évek óta a szakmában és a közéletben is eredményeket mutattak fel. A jelöltek 

kiválasztásában fontos szempont a szakmaiság, mivel a parlamenti munka jelentős része a 

szakbizottságokban zajlik, ahol támogatni és sok esetben védeni kell a a magyar közösség 

javát szolgáló törvénykezdeményezéseket. 

 

Soós Zoltán is indulna képviselőnek – ezúttal nem tartanak előválasztást 
2016. szeptember 1. – Székelyhon.ro 

A szenátor és képviselőjelöltek kiválasztásában is szorgalmazta az előválasztások 

megszervezését Brassai Zsombor, a Maros megyei RMDSZ elnöke, de végül Területi Állandó 

Tanács a rangsoroló jelölőgyűlés megszervezése mellett döntött. Bár hivatalosan Maros 

megyében még egyetlen jelöltet sem iktattak, egyre többen jelentik be, hogy Bukarestbe 

szeretnének „a közösségért dolgozni”. 

 

Felújítást kértek, meg is kapták 
2016.09. szeptember 1. – Székelyhon.ro 

Három csíkszeredai lakástulajdonosi egyesület nevében fordult szerkesztőségünkhöz Mihaela 

Țâlea egyesületi elnök, hogy elmondja, a lakók értékelik a polgármesteri hivatal segítségét, 

amelynek nyomán a Decemberi Forradalom utcának a Nagyrét utcához közeli részén út- és 

járdafelújítást végeztek. 

 

A szülői pótágyak növelését kéri a gyerekkórházban a Kolozs Megyei RMDSZ 
2016. szeptember 1. – Transindex.ro 
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Az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosainak kezdeményezésére az Octavian Goga Megyei 

Könyvtár 10.000 lejt kap beruházásokra, a Habadoc-Búza útszakasz befejezésére 160.000 lejt 

utalnak ki - döntött szerdai ülésén a Kolozs Megyei Tanács. Az RMDSZ frakció emellett a 

szülőknek járó pótágyak számának növelését kérte a Megyei Sürgősségi Gyerekkórház 

vezetőségétől, mivel 500 betegágyra mindössze 65 pótággyal rendelkezik a kórház. 

 

Cseke Attila az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének új elnöke 
2016. szeptember 1. – Transindex.ro 

Rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésen választották meg Cseke Attila parlamenti képviselőt az 

RMDSZ Bihar Megyei Szervezete új elnökévé. Miután Kiss Sándor július végén bejelentette 

lemondását a megyei szervezet éléről, illetve a kijelölt határidőig egyedül Cseke Attila 

jelentkezett az elnöki tisztségre, augusztus 31-én, szerdán a nagyváradi Filharmónia 

nagytermében rendkívüli tisztújító küldöttgyűlést tartottak. 

 

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt eljárást indítanak Gabriel Oprea 
ellen 
2016. szeptember 1. - Transindex.ro, Maszol.ro 

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt is bűnvádi eljárást indítanak Gabriel Oprea volt 

miniszterelnök-helyettes, volt belügyminiszter ellen a rendőri felvezetését biztosító motoros 

rendőr halálának ügyében. 

 

Ingyen utaztatnák a marosvásárhelyieket 
2016. szeptember 1. - Krónika 

A meglévő járműpark mihamarabbi cseréjére kell jelentős pénzösszeget fordítani, és nincs 

értelme elektromos autóbuszokat vásárolni Marosvásárhelyen – nyilatkozta Tatár Béla. A 

helyi tömegközlekedési vállalat igazgatója szerint jelenleg az utazóközönség hetven százaléka 

valamilyen kedvezményben részesül, s csupán harminc százalékuk fizeti meg a szolgáltatás 

árát. 

 

Véget ért a négyes koalíció, innentől kezdve hivatalosan is három párt fog 
kormányozni 
2016. szeptember 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A pozsonyi várban Bugár Béla, Andre Danko és Robert Fico pártelnökök aláírták az új 

koalíciós szerződést. Azért kellett nem egész hat hónap után új szerződést kötni, mert a #Sieť- 

ből többen átléptek a Híd frakciójába és az új koalíciós szerződést az új erőviszonyokhoz 

igazították. Andrej Danko, az SNS és a szlovák parlament elnöke méltatta a kormánykoalíció 

tevékenységét, és örömét fejezte ki, hogy olyan politikusokkal dolgozhat együtt, mint Robert 

Fico és Bugár Béla.  „Köszönetet mondok istennek azért a tapasztalatért, hogy a kormányban 

együtt lehetek a nemzeti kisebbség elnökével, a magyarok jelképével, azzal az emberrel, aki 

minden problémát képes mosolyogva megoldani“ – mondta az SNS elnöke Bugár Béláról. 

Fe
lv

id
é

k
  

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=43682
http://itthon.transindex.ro/?hir=43681
http://itthon.transindex.ro/?hir=43681
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ingyen-utaztatnak-a-marosvasarhelyieket
http://felvidek.ma/2016/09/alairta-az-uj-koalicios-szerzodest-a-harom-szlovakiai-kormanypart/
http://felvidek.ma/2016/09/alairta-az-uj-koalicios-szerzodest-a-harom-szlovakiai-kormanypart/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 2. 
5 

Bugár szerint a jelenlegi kormánykoalíció kialakítása az „egyetlen lehetséges helyes döntés 

volt”.  

 

Új magyar főkonzul Kassán 
2016. szeptember 1. – Felvidék Ma 

Haraszti Attila személyében tapasztalt kisebbségi szakértő foglalta el szeptember elsejével a 

kassai magyar főkonzulátus vezető pozícióját. Az új főkonzul csak ebbéli pozíciójában új a 

Felvidéken, hiszen még az egykori Határon Túli Magyarok Hivatalából lehet sokak számára 

ismerős a neve, ahol éppen felvidéki referensként kezdte el munkáját. A kisebbségi 

problémakör ismerete mellett immár tizenöt éves közigazgatási gyakorlata is teljes 

mértékben feljogosítja arra, hogy a kelet-szlovákiai missziót vezesse. 

 

Kassa és Miskolc magyar nemzeti értékei 
2016. szeptember 1. – Felvidék Ma 

Augusztus végén a Csemadok kassai székházában könyvbemutatóra került sor. Kolár Péter, a 

Csemadok Kassai Választmánya elnöke és Papp Ferenc, Miskolc Megyei Jogú Város kulturális 

főtanácsosa mutatta be a címben jelzett kiadványt. A kiadvány könyvritkaságként kapott 

nyilvánosságot, hiszen csupán 300 példányban jelent meg.  

 

Exportra fel! – Határokon átívelő lehetőségek 
2016. szeptember 1. – Felvidék Ma 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház június 22-én nyitotta meg Ipolyságon az új irodáját. Az 

utóbbi három hónap eseménydúsan telt nemcsak az iroda, hanem az egész hálózat életében. 

Eddig a Kárpát-medencei régióban 20 iroda nyílt meg, s az év végéig további kettő nyílik, 

amelyeknek célja a határmenti kis- és középvállalkozások partnerkapcsolatainak bővítése és 

külpiacra segítése. 

 

Mit várunk az új minisztertől? 
2016. szeptember 1. – Felvidék Ma 

Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke nagy esélyt lát abban, hogy Szlovákia 

történetében először a közlekedési tárca élére magyar nemzetiségű ember kerülhetett. Egyben 

felteszi a kérdést: vajon Érsek Árpád milyen mértékben tud élni a felkínált lehetőséggel? 

 

 

Szabadka Város napja 
2016. szeptember 1. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Csütörtökön volt Szabadka Város napja. 1779. szeptember elsején Mária Terézia nyilvánította 

szabad királyi várossá a települést. A városnapi díszülésen a polgármester és a VKT elnöke is 

a Szabadkára váró fejlesztésekről és az együttműködésről beszélt. Átadták a díszpolgári címet 

és a Pro Urbe-díjakat is. A Városi Képviselő-testület díszülésén Bunford Tivadar, a VKT V
a
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elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszédében többek között a Szabadkán várható 

beruházásokról és fejlesztésekről beszélt. Pro Urbe díjban Živorad Đurić kriminalisztikai 

szakjogász, sportoló, jótékonysági munkás, dr. Kata Dulić növényvédelmi szakmérnök és Bíró 

Lívia közgazdász részesültek. 

  

A dolgozók tulajdonába került a Szabadkai Rádió 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Hosszan tartó magánosítási eljárás fejeződött be augusztus 31-én, amikor a cégjegyzék 

hivatalosan is közzétette egy új gazdasági alany bejegyzését, ez pedig a Radio Subotica – 

Szabadkai Rádió Kft., amely nyolc egykori dolgozó és az állam tulajdonában működik tovább 

– derül ki a rádió által kiadott közleményből. Mint írják, az új gazdasági társaság biztosítja a 

rádió ügyviteli folytonosságát, ugyanis az alapítói okirat szerint átveszi a korábbi közvállalat 

minden jogát és kötelezettségét. Ljubiša Stepanović a Szabadkai Rádió igazgatója a 

VajdaságMának elmondta, az ügyviteli folytonosságot biztosítani tudják, viszont a 

szerkesztéspolitikáról ebben a pillanatban még korai lenne bármit is mondani. 

  

Benépesült a muzslyai Emmausz Fiúkollégium 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A 2016/2017-es tanévben 68 diák igényelte a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumban az ellátást, 

közülük 19-en most kezdték meg a középiskolai tanulmányaikat. Vajdaság minden területéről 

érkeztek a fiúk, de főleg a szórványvidékekről, Székelykevétől egészen Törökkanizsáig. A 

tanulók a nagybecskereki középiskolák egyikében folytatják tanulmányaikat, főleg magyar 

nyelvű tagozatokon. 

  

A Zenta községbeli elsősöket is megajándékozták 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács a beiskolázási csomagjával, Zenta község önkormányzata pedig 

közlekedésbiztonsági csomaggal ajándékozta meg a Zenta községbeli elsős kisdiákokat az 

iskolakezdés alkalmából. Az intézmény nevében Urbán Zsuzsanna, a Stevan Sremac Általános 

Iskola igazgatónője, a zentai önkormányzat nevében Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, 

a Magyar Nemzeti Tanács nevében pedig Perpauer Attila, az MNT Oktatási Bizottságának 

elnöke kedves szavakkal, a harmadikos diákok pedig alkalmi műsorral köszöntöttek. 

  

Kisdiákok fogadása a bánsági iskolákban 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

Erzsébetlakon attól eltekintve, hogy a múlt tanév végén azt rebesgették, hogy nem lesz 

magyar ajkú kisdiák, két nebuló társult az összevont tagozatra járó, idősebb társaikhoz. 

Madarász Gyula adta át nekik az MNT beiskolázási csomagját, ugyanakkor a város 

önkormányzatának ajándékát, az iskolatáskákat is átvehették a tanulók. A nagybecskereki 

Sonja Marinković Általános Iskolában az idén 22 kis elsős kezdte meg a tanulmányait, 

közülük 14-en a városi iskola tanulóiként, nyolcan pedig a szentmihályi kihelyezett tagozaton 

V
a

jd
a

sá
g

  



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 2. 
7 

tanulnak, ők is megkapták az ajándékokat, amelyet Madarász Gyula és Vass Tibor adott át. Az 

idén Lukácsfalván nem volt magyar ajkú iskolaköteles gyermek.  

  

Tanévkezdés Zomborban 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

Nyugat-Bácska székvárosában, Zomborban egyetlen magyar elsős sem indult ma iskolába, 

amire még soha nem volt példa. A környező falvakban is mind kevesebben vannak, ami 

köztudottan a munkanélküliség miatti elvándorlás következménye. A városhoz tartozó falusi 

iskolákban is mindössze 32 magyar elsős kezdte meg ma a pad koptatását. Örvendetes kivétel 

Nemesmilitics, ahol a számbeliséget illetően javulást jegyeznek. A Testvériség-egység 

Általános Iskolában tíz magyar elsős vonult a tanterembe az idei tanév első becsengetésére. 

  

Ada: Az önkormányzat és az MNT is megajándékozta az elsősöket 
2016. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

Ada község területén idén összesen 127 kisdiák indult első osztályba, akik közül 70-en az adai 

Cseh Károly Általános Iskola, 57-en pedig a moholi Novak Radonić Általános Iskola 

tanulóiként kezdték meg tanulmányaikat. Az elsős kisdiákokat az iskolakezdés alkalmából a 

község önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács is megajándékozta. Az önkormányzat 

nevében Búcsú Attila, a községi képviselő-testület elnöke és Civrić Vesna, a Duga Civil 

Szervezet elnöke nyújtották át nekik az önkormányzat által biztosított tornazsákokat, 

valamint az önkormányzat és a BKG – Belmil Team vállalat által felajánlott korszerű 

iskolatáskákat, az MNT nevében pedig Krizsán Vilmos, az MNT tagja adta át nekik a tanács 

beiskolázási csomagját. 

  

Idén több a kisdiák Tornyoson 
2016. szeptember 1. – Pannon RTV 

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában a tavalyi tizenegy helyett idén húsz kisdiák 

iratkozott be első osztályba. Őket ma délután alkalmi műsorral és különféle ajándékokkal 

fogadtak az iskolakezdés alkalmából. Zenta Község önkormányzata idén is 

közlekedésbiztonsági csomaggal lepte meg a kisdiákokat. Zenta Község területén összesen 

százhetvenhét magyar anyanyelvű és harminc szerb anyanyelvű diák iratkozott be az 

általános iskola első osztályába. 

  

A tanévkezdés első napján a magyarkanizsai iskolába látogatott tartományi 
oktatási titkár 
2016. szeptember 1. – Pannon RTV 

Kávai Szabolcsnak, Magyarkanizsa Község Tanácsának oktatási megbízottja meghívására a 

tanévkezdés első napján a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolába látogatott Nyilas Mihály 

tartományi oktatási titkár. A tartományi oktatási titkár vendéglátójával és az iskola 

igazgatónőjével két osztályt is meglátogatott, ahol röviden elbeszélgetett a másodikos és 

ötödikes gyerekekkel valamint a pedagógusokkal. Megtekintette a patinás épületet, majd 
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ellátogatott az intézmény Ady Endre nevét viselő iskolájába, ahol hosszabb beszélgetést 

folytatott a tanintézmény vezetőivel. A magyarkanizsai iskola két helybeli, valamint 

martonosi, adorjáni és velebiti épületében az új iskolaévet 67 tagozaton 1007 diák kezdte 

meg. 

  

Az újvidéki elsősök is megkapták az MNT beiskolázási csomagját 
2016. szeptember 1. – Pannon RTV 

Újvidéken és környékén négy általános iskolában osztott beiskolázási csomagokat a Magyar 

Nemzeti Tanács. A József Attila Általános Iskolában az MNT Kulturális Bizottságának két 

tagja adta át az ajándékokat az elsősöknek. Újvidék községben 33 magyar ajkú kisdiák kezdi 

koptatni az iskolapadot. A József Attila Általános Iskolában pedig kilencen indulnak első 

osztályba. 

 

Magyarországi támogatásból készült tornatermet adtak át a roma iskolában 
Beregszászon 
2016. szeptember 1. – MTI, Magyar Idők, Webrádió 

A Szerencsejáték Zrt. adományából a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Magyarország 

beregszászi konzulátusa közreműködésével kialakított tornatermet adtak át a magyar 

tannyelvű roma általános iskolában csütörtökön Beregszászon. A tanévnyitóval egybekötött 

átadási ünnepségen Kudron Ágnes, a 7. számú Általános Iskola igazgatója köszönetet 

mondott a magyarországi támogatóknak a tanintézetnek nyújtott sokrétű támogatásért. Mint 

hangsúlyozta, a tanintézetbe járó közel 350, nagyobbrészt hátrányos szociális helyzetű 

beregszászi gyermeknek igen nagy szüksége volt a tornateremre, mert eddig legtöbbször a 

szabad ég alatt tartották a testnevelési foglalkozásokat.  

 

Lezárult az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ pályázata, 
elkezdődött a hiánypótlási időszak 
2016. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Már hónapok óta pályázási lázban ég megyénk magyar közössége. „2016 a külhoni fiatal 

magyar vállalkozók éve” kiírásával kezdődött az idei magyarországi tematikus év, melyre 

rengetegen pályáztak. Az említett tender az egész Kárpát-medencét érintette, melynek 

keretösszege 525 millió forint volt. Tegnap, augusztus 31-én zárták az online regisztrációt az 

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett 

pályázatoknál, melyek keretösszege két milliárd forint. Az említett alapítvány a magyar állam 

Kárpátaljára irányuló gazdaságfejlesztési programjának helyi lebonyolító szerve, melyet a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hozott létre. 

A karpatalja.ma szerkesztőségünk felkereste a beregszászi, munkácsi, ungvári és nagyszőlősi 

irodákat, hogy megtudja a pályázóktól miért is jelentkeztek, mire számítanak és mi a 

véleményük a pályázatról. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/magyarorszagi-tamogatasbol-keszult-tornatermet-adtak-roma-iskolaban-beregszaszon-965008/
http://magyaridok.hu/kulfold/magyarorszagi-tamogatasbol-keszult-tornatermet-adtak-roma-iskolaban-beregszaszon-965008/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/lezarult-az-egan-ede-karpataljai-gazdasagfejlesztesi-kozpont-palyazata-elkezdodott-a-hianypotlasi-idoszak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/lezarult-az-egan-ede-karpataljai-gazdasagfejlesztesi-kozpont-palyazata-elkezdodott-a-hianypotlasi-idoszak/
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„Itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem!” – Évnyitó ünnepség a Dayka 
Gábor Középiskolában 
2016. szeptember 1. – karpatlaja.ma 

Az ország valamennyi iskolájában, közte az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Magyar 

Tannyelvű Középiskolában is megtartották a tanévnyitót. Az ünnepségen részt vett Szabó 

János, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja; Cap István, Ungvár 

alpolgármestere; Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője; Kulin 

Zoltán, a városi tanács képviselője, a tanintézmény egykori tanulója; Jurij Zaharov, az Ukrán 

Olimpiai Bizottság megyei kirendeltségének felelős titkára. 

 

Tanévnyitó a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban 
2016. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséget tartott a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 

Gimnázium. Elsőként – a hagyományokhoz híven – az intézmény elsősei vonultak át a 

székelykapun, jelképezve, hogy a gimnáziumba lépve egy új korszak kezdődik életükben. Ezt 

követően Szabó Árpád iskolaigazgató tartott ünnepi beszédet. Köszöntőjéből megtudhattuk, 

hogy a gimnázium tagja az európai uniós Tehetségpont hálózatnak, s kárpátaljai 

viszonylatban is előkelő helyen áll azon intézmények listáján, melyek a legkiemelkedőbb 

eredményeket érik el. 

 

„De nehéz az iskolatáska” – Tanévnyitó a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési 
Központban 
2016. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Az állami és nemzeti himnuszunk felcsendülésével jelezték a Tiszakeresztúri Oktatási-

Nevelési Központban a 2016–2017-es tanév kezdetét szeptember 1-jén. A tanév 

megkezdésével tizenkét elsős kisdiák lépte át az iskola küszöbét, akik közül mindössze heten 

helyiek, öten a környező településekről érkeztek. Noha az intézmény kicsinek mondható, 

mégis jelentős helyet foglal el a kárpátaljai iskolák között. Jelenleg az intézmény 81 

iskolásnak és 24 óvodásnak ad helyet. 

 

„Én biztosan a HMDK jelöltjeire fogok szavazni a szeptember 11-ei 
választáson!” 
2016. szeptember 1. – Huncro.hr 

Szeptember 11-én előrehozott parlamenti választások lesznek hazánkban. Ismét az urnák elé 

kell járulnunk. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Jankovics Róbertet és dr. 

Szántó Tibort tartja a legmegfelelőbbnek arra a feladatra, hogy a horvát száborban az 

összmagyarság érdekeit képviseljék. Megkérdeztünk néhány személyt, hogy ők miért ezt a 

„párost” támogatják majd voksukkal. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/itt-vagyok-faragj-az-evek-soran-embert-belolem-evnyito-unnepseg-a-dayka-gabor-kozepiskolaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/itt-vagyok-faragj-az-evek-soran-embert-belolem-evnyito-unnepseg-a-dayka-gabor-kozepiskolaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-a-beregszaszi-bethlen-gabor-magyar-gimnaziumban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/de-nehez-az-iskolataska-tanevnyito-a-tiszakereszturi-oktatasi-nevelesi-kozpontban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/de-nehez-az-iskolataska-tanevnyito-a-tiszakereszturi-oktatasi-nevelesi-kozpontban/
http://www.kepesujsag.com/en-biztosan-hmdk-jeloltjeire-fogok-szavazni-szeptember-11-ei-valasztason/
http://www.kepesujsag.com/en-biztosan-hmdk-jeloltjeire-fogok-szavazni-szeptember-11-ei-valasztason/
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Nagyszerű produkciók a 9. Várdaróci Néptáncfesztiválon 
2016. szeptember 1. – Huncro.hr 

Kilenc évvel ezelőtt rendezte meg első néptáncfesztiválját a Várdaróc Magyar 

Kultúregyesület, mely mára a település legnagyobb kulturális eseményévé vált. Idén 17 

tánccsoport mutatkozott be, a kultúrműsort a pécsi Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház 

Szenior Csoportja zárta nagyszerű produkciójával. 

 

 

Értéktárban az Őrvidék jellegzetességei 
2016. szeptember 1. - Volksgruppen 

A burgenlandi magyarok lakta négy település, Felsőpulya/Oberpullendorf, Felsőőr/Oberwart, 

Alsóőr/Unterwart és Őrisziget/Siget in der Wart kulturális jellegzetességeiről készült az 

Őrvidék értékei határtalanul című kiadvány és tabló-kiállítás, melyet szerdán mutattak be 

Őriszigten. 

 

 
  

Ő
rv

id
é

k
  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

  

http://www.kepesujsag.com/nagyszeru-produkciok-9-vardaroci-neptancfesztivalon/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2794293/
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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. szeptember 1. – Kossuth Rádió 

 

Pásztor István: A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési programmal 

egy rendszer épül 

A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési programmal egy rendszer épül - 

hangsúlyozza Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A Prosperitati Alapítvány 

pályázatai egymásra épülnek, a cél a termelői kapacitások fejlesztése mellett a helybeli 

feldolgozás biztosítása, illetve az árunak a piackeresés. 

 

Méltó megemlékezés vagy maszatolás Újvidéken? Feszültség van a 

választásokon együttműködő VMP és a VMSZ között 

Méltó megemlékezés vagy maszatolás Újvidéken? Feszültség van a választásokon 

együttműködő Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség között, 

mert utóbbi újvidéki szervezete olyan emléktáblát állíttatna a partizánok által 1944-45-ben 

kivégzett áldozatok emlékére, amelyen a magyarokat meg se említenék.  Ráadásul évek óta 

megvan a terve egy magyar emlékműnek, amelyet Makovecz Imre ajánlott fel a 

délvidékieknek. 

 

Pedagógushiány a kárpátaljai magyar iskolákban 

A kárpátaljai magyar iskolákban tanárhiány lépett fel, sok pedagógus az ukrajnai válság miatt 

kivándorolt. Jó hír viszont, hogy nőtt a magyar elsősök száma, sok ukrán szülő is magyar 

iskolába íratta gyermekét. Nyáron még közel 160 pedagógusi állás volt betöltetlen. A 

rendkívül alacsony tanári fizetések miatt sokan külföldön, főleg Magyarországon keresnek 

munkát. A Határok nélkül munkatársának riportja az ungvári Dayka Gábor Középiskolában 

készült. 

 

Felkészülten várja a diákokat a muzslyi Emmausz fiúkollégium 

A Bánság szerbiai részében, Muzslyán, az Emmausz fiúkollégium felkészülten várja a 

diákokat, akik a vidék mindegyik szórványközösségéből érkeznek, és a nagybecskereki 

középiskolák valamelyikében folytatják tanulmányaikat. Az intézmény vezetőjével készült a 

Határok nélkül tudósítójának interjúja, még a csütörtöki évnyitó előtt. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-01_18:30:00&ch=mr1
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Egy Erdélyből Kanadába menekült asszony emléket akart állítani édesanyjának 

és minden magyar anyának, aki a II.világháború után hősiesen helytállt 

családjáért 

Egy Erdélyből Kanadába menekült asszony: Pethő Bleier Erzsébet emléket akart állítani 

édesanyjának és minden magyar anyának, aki a II.világháború után hősiesen helytállt 

családjáért - meghalt vagy elhurcolt férje helyett. Az emlékmű elkészítésére az ugyancsak 

Erdélyben született Józsa Judit kerámiaszobrászt kérte fel. Az elkészült, a négy gyermekét  

védelmező anyát ábrázoló szobor - a megrendelő adományaként - a Duna Palota halljába 

került. Az avatóünnepségen készült a Határok nélkül munkatársának riportja. 

 

Péntektől vasárnapig tartják a Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokat 

Péntektől vasárnapig tartják a Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokat. Ez immár a negyedik 

rendezvény, és célja, hogy a vidék szórványban élő magyar közösségei bemutathassák, amire 

büszkék: művelődési életüket, értékeiket, hagyományaikat.  

 

Falunap a Temes megyei Végváron 

Ha nem is ennyire nagyszabású, de annál hangulatosabb a Temes megyei Végvár egyik 

legnagyobb ünnepe, a falunap. Ilyenkor sok vendég is együtt ünnepel a helybeliekkel, 

testvértelepülések küldöttségei, rokonok, barátok látogatnak a Bánság egyik legmagyarabb 

falujába. 

 


