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Nyomtatott és online sajtó 
 

Pályázat kárpátaljai magyar újságírók támogatására 
2016. október 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata, Magyar 

Nemzet, Vajdaság Ma, OrientPress,  

A nyomtatott, illetve elektronikus médiában dolgozó kárpátaljai magyar újságírók és a 

tevékenységüket segítők támogatására hirdet pályázatot a nemzetpolitikai államtitkárság - 

közölte Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár keddi budapesti 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kiemelte, létérdek, hogy a kárpátaljai magyarságot 

érintő híreket a sajtó publikálja és eljuttassa az ott élő emberekhez. Kitért arra, hogy az 

elmúlt időszakban a kormány határozottan kiállt a kárpátaljai magyarság mellett, és 

lehetőségeihez mérten anyagilag is próbálja segíteni a nehéz helyzetbe került nemzettársait. 

Például kiegészítő támogatásban részesülnek a pedagógusok, óvoda- és zenepedagógusok, a 

munkájukat segítő oktatási szakemberek, illetve egészségügyi dolgozók, egyházi 

személyek,valamint külön támogatják az óvodai és kisiskolai gyermekétkeztetést. Grezsa 

István kormánybiztos elmondta: a médiában dolgozók április 1. és október 31. között 

megjelent anyagokkal pályázhatnak. 

 

MKP: Súlyos visszalépés a bírósági nyelvhasználat terén 
2016. október 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Szlovákia megsértette egyik fontos nemzetközi kötelezettségvállalását azzal, hogy a polgári 

bírósági eljárásokban az írásos bizonyítékok szlovák nyelvre fordításának költségeit az állam 

helyett immár a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárnak kell majd viselnie – mutattak rá a 

Magyar Közösség Pártja jogi szakértői, Kőrösi Ildikó önkormányzati és közigazgatási alelnök, 

valamint Horony Ákos és Nagy Dávid jogászok. Nyelvi jogaink kapcsán az MKP  figyelmezteti 

az állami szervek képviselőit – különösen az igazságügyi minisztert –, hogy a  szlovákiai 

nemzeti kisebbségek tagjai ugyanúgy adót fizetnek az államnak, mint bármelyik más polgár, 

így a fordítások költségeit bőven megfizetik. Az MKP felháborítónak tartja, hogy olyan 

kisebbségellenes lépésre került sor, amilyenre legutóbb a Fico-Slota-Mečiar-kormány idején 

volt példa. 

 

Parlamenti választások: pénteken dönt a néppárt 
2016. október 4. – Krónika, Bihari Napló, hirado.hu, MTI 

Pénteken dönt a közelgő parlamenti választásokon való indulásról az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) – jelentette be keddi nagyváradi sajtótájékoztatóján Szilágyi Zsolt, az alakulat 

országos elnöke. A Krónika értesülései szerint az tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek, 

hogy az EMNP független jelöltekkel vesz részt a megmérettetésen, erről azonban a néppárt 

országos választmányának kell döntést hoznia. A vasárnapi kvótareferendum kapcsán 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/palyazat-karpataljai-magyar-ujsagirok-tamogatasara
http://www.hirek.sk/belfold/20161004131925/MKP-Sulyos-visszalepes-a-birosagi-nyelvhasznalat-teren.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/parlamenti-valasztasok-penteken-dont-a-neppart
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Szilágyi Zsolt kijelentette: míg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a néppárt 

kivette a részét a népszavazást megelőző kampányból és a regisztrációs munkából, a 

legnagyobb mozgósító erővel rendelkező RMDSZ „cserben hagyta a kvótanépszavazást és az 

erdélyi magyarokat”. Az EMNP elnöke szerint zavart és közönyt váltott ki az emberekből, 

hogy az RMDSZ vezetői nem nyilatkoztak egyértelműen és a kellő időben a 

kvótanépszavazásról. 

 

Korond elvesztette a feliratpert 
2016. október 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Elvesztette a Dan Tanasă által a Községháza felirat miatt indított pert Korond 

önkormányzata. A Hargita megyei község vezetősége 30 napot kapott arra, hogy eltávolítsa a 

kerámiabetűket. „Tanácstalan vagyok. A törvény olyasmire kényszerít, ami nem állt 

szándékunkban" – nyilatkozta az ítéletről Katona Mihály polgármester. Tamás Csabát, az 

önkormányzat által megbízott ügyvédet nem lepte meg az ítélet. Elmondta, eddig csak olyan 

esetekben sikerült kedvező ítéletet elérni, amikor a felperes – Dan Tanasă egyesülete – jogi 

hibát követett el, például elmulasztotta a bélyegilleték kifizetését. „Egyelőre nem tudjuk, 

hogyan tovább" – mondta Katona Mihály. Hozzátette, sokan szeretnék, hogy folytassák a jogi 

harcot, de a községvezetésnek más fontos dologgal is kell foglalkoznia, mint például a 

település fejlődése. Egy felirat, bár fontos, nem élvez elsőbbséget a település égető 

problémáival szemben, vélte az elöljáró. 

 

Sógor az EP-ben: Románia továbbra is üldözi a közösségek 
szimbólumhasználatát 
2016. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, MTI 

Romániában az állam továbbra is üldözi a közösségek szimbólumhasználatát – mondta Sógor 

Csaba hétfő este a strasbourgi plénumban felszólalásában. Az RMDSZ-es képviselő elmondta: 

legutóbb mindezt az Egyesült Államok bukaresti nagykövete is megtapasztalhatta, amikor 

olyan fotó jelent meg róla a médiában, amelyen helyi önkormányzati vezetők társaságában 

egy székely zászlót tartott. Az erdélyi képviselő kitért arra is, hogy nem minden közösségi 

szimbólum okoz ekkora felzúdulást Romániában, sok tájegységnek megvan a saját zászlaja, 

amelyet szabadon használhat. Elmondta: csupán a többségében magyarok által lakott 

Székelyföld zászlója ellen tiltakoznak a román hatóságok. 

 

SZÁT-döntés: háborgás Maros megyében, örülnek Szebenben 
2016. október 4. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A Maros megyei szenátorjelölt-lista második helyéről „kigolyózott” Jakab Istvánt még senki 

nem értesítette a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hétvégi döntéséről és annak indoklásáról. 

A vállalhatatlannak minősített szakpolitikus helyét Császár Károlynak ajánlották fel, akit a 

biztos befutó képviselőházi lista harmadik helyéről mozdítottak ki Biró Zsolt, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnökének kedvéért. 
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Többen is feljelentették a magyarellenes román műsorvezetőt 
2016. október 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kolozsvári szervezetének elnöke is 

feljelentette a B1 hírtelevíziót az Országos Audiovizuális Tanácsnál egy vasárnapi műsor 

magyarellenes uszításai miatt. A vasárnap esti műsorban Radu Banciu műsorvezető a 

magyarországi kvótanépszavazás kapcsán arról értekezett, hogy a magyar is migránsnép, 

amelynek nincs mit keresnie Európában. „Orbán úr, tudja meg, hogy Romániának is jobb 

lenne magyarok nélkül” – idézte az MTI Banciut, aki így folytatta: „Az arabok Szíriában és 

Palesztinában, önök Magyarországon, mi itt, rendben?” A műsorvezető azt a nézetét is 

kifejtette, hogy a romániai magyarok „ha annyira magyarnak tartják magukat és annyira 

románellenesek, menjenek Magyarországra”. 

 

Először szerveznek magyar turisztikai konferenciát Szebenben 
2016. október 4. – Krónika 

Október 19–20. között első ízben szervezi meg a Nagyszebeni Magyar Turisztikai 

Konferenciát a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ – tájékoztattak az esemény szervezői. 

Mint a szervezők rámutatnak, a konferencia célja Nagyszeben turisztikai nevezetességeinek 

bemutatása, szabadidős ajánlatainak kiemelése, turisztikai infrastruktúrájának 

megismertetése, valamint a magyar turisztikai struktúrák és a nagyszebeni turisztikai 

szolgáltatók közötti kapcsolatteremtés, egy gyümölcsöző együttműködés reményében. A 

rendezvényt az ASTRA Szabadtéri Múzeum Multikulturális Pavilonjában tartják meg. 

 

Katasztrofálisan alacsony részvételt jósol a parlamenti választásokon egy PNL-
nek készült felmérés 
2016. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Egy, a PNL által megrendelt, és még Vasile Blaga korábbi társelnök lemondása előtt készült 

felmérés szerint "katasztrofálisan" alacsony lesz a részvétel a parlamenti választásokon 

december 11-én: mindössze 29 százalék megy el szavazni. A kedden belsőleg ismertetett 

felmérés a PSD-t 38, a PNL-t 30 százalékra mérte. A Mentsétek meg Bukarestet Szövetségből 

(Uniunea Salvati Bucurestiul) országosan kiterjedt USR (Uniunea Salvati Romania) 9 

százalékot szerezne - úgy, hogy még nem is biztos, hogy indulhat a választásokon, eddig még 

nem gyűjtötte össze az induláshoz szükséges aláírásokat. Az ALDE 5,5, az RMDSZ 5, a PMP 4 

százalékot szerezne a felmérés szerint. 

 

Közel 30 ezer erdélyi magyar honosításában segített egy év alatt az Eurotrans 
Alapítvány 
2016. október 4. – transindex.ro, maszol.ro, Magyar Idők 

Az Eurotrans Alapítvány tavaly szeptembertől kezdődően, egy év alatt, közel 30000 erdélyi 

magyar embernek segített a kettős állampolgárság megszerzésében – közölte az alapítvány, 

hozzátéve: a továbbiakban is folytatják az ingyenes honosítási kampányukat Románia 17 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/eloszor-szerveznek-magyar-turisztikai-konferenciat-szebenben
http://itthon.transindex.ro/?hir=43966
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megyéjében. Az Alapítvány által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek, 

beleértve a fényképkészítést és a fordítás költségeit is. 

 

Több ezer állás: légy magyar rendőr a településeden, nem kell hozzá 
rendőriskola 
2016. október 4. – maszol.ro 

Több ezer rendőri állást hirdetett meg a Román Rendőrség, olyanok jelentkezését is várják, 

akik nem végeztek rendőriskolát, vagy bármilyen ilyen irányú képzést. Székelyföldön - 

akárcsak más erdélyi régióban - kis településeken is vannak betöltetlen állások, itt tehát az 

alkalom - hívta fel a figyelmet Ádám Gábor, az Etnokulturális Kisebbségek 

Forrásközpontjának vezetője. Hozzátette, az országos rendőrállománynak mindössze 

töredéke, 1,25 százaléka tartozik valamely nemzeti kisebbséghez, most lehetőség van arra, 

hogy ezen javítsunk. Romániában a 2011-es népszámlálás adatai szerint az ország 

lakosságának 6,5 százaléka vallotta magát magyarnak. 

 

Kiosztották az idei Márki Sándor-díjakat 
2016. október 4. – Nyugati Jelen 

Az iskolakezdés után valamivel megtartott ünnepség, a Márki Sándor-díjak kiosztása mindig 

különleges esemény az Arad megyei magyar pedagógusok számára: ekkor adják át ugyanis a 

pedagógusok munkáját jutalmazó díjakat. S „a nemzet napszámosainak”, ha nem is várják el, 

mert nem ezért végzik rendkívül fontos, nehéz, gyakorta áldozatokat követelő munkájukat, 

azért jól esik a „hivatalos” elismerés. 

 

Visszavonták a tanügyi törvény figyelmen kívül hagyására biztató határozatot 
2016. október 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

Lezárult a jelentkezés az iskolaigazgatók és aligazgatók versenyvizsgájára. A tanfelügyelőség 

közben visszavonta azt a határozatát, amelyet az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

diszkriminatívnak minősített a magyar iskolavezetőkkel szemben.  

 

Nem vonják össze az iskolákat Nyárádszeredában – legalábbis idén 
2016. október 4. – szekelyhon.ro 

Felfüggesztette a Maros megyei törvényszék a tanfelügyelőség azon határozatát, amellyel 

összevonta volna a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskolát és a Bocskai István 

Gimnáziumot. A döntésnek azonban nem örülnek túlságosan a városban: igazságot, és nem 

részrehajlást vártak volna. 

 

Új orvosi szakkollégium Marosvásárhelyen 
2016. október 4. – szekelyhon.ro 

Gecse Dániel Orvosi Kollégium és Szakkollégium névvel új intézmény nyitotta meg kapuit 

Marosvásárhelyen, az Erdő utca 7B szám alatt. A Bod Péter Diakóniai Központ épületében 

létrejött egészségügyi szakkollégium célja hozzájárulni, elősegíteni a magyar szakemberek 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/70599-tobb-ezer-allas-legy-magyar-rend-r-a-telepuleseden-nem-kell-hozza-rend-riskola
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/70599-tobb-ezer-allas-legy-magyar-rend-r-a-telepuleseden-nem-kell-hozza-rend-riskola
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kiosztottak_az_idei_marki_sandor_dijakat.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/visszavontak-a-tanugyi-torveny-figyelmen-kivul-hagyasara-biztato-hatarozatot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-vonjak-ossze-az-iskolakat-nyaradszeredaban-a-legalabbis-iden
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-orvosi-szakkollegium-marosvasarhelyen
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szülőföldön maradását. A szamosújvári szórványkollégium, a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégium és a magyarlapádi szórványkollégium létrehozása, illetve felújítása után a magyar 

kormány 477 millió forintos hozzájárulásával a magyarságot szolgáló intézménnyel 

gazdagodott Marosvásárhely is – ismertette Grezsa István, a Miniszterelnökség határon 

átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztos. „A kollégiumban lakó mintegy 

100 diák kötődik a MOGYÉ-hoz, márpedig Magyarország támogatja az önálló magyar orvos- 

és gyógyszerészképzés ügyét. A legjobb otthon élni. A magyarul tudó és gyógyító orvosok 

közösségünk aranytartalékai, az Erdélyből elvándorlók pedig dupla veszteséget jelentenek” – 

fogalmazott. 

 

Évről évre csökken a diáklétszám Háromszéken 
2016. október 4. – szekelyhon.ro, Krónika 

A 2016/2017-es új tanévben 780 fővel csökkent Háromszéken a diáklétszám az előző évhez 

képest – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő. 

Mint rámutatott: a tanulók száma évről évre csökken, az oktatási minisztérium viszont idén is 

jóváhagyta a javasolt pedagógusi létszámot, és a bérekhez szükséges keretet is biztosítja. Az 

előző tanévben 54 tanügyi állásra nem volt meg a pénzügyi keret, így a kiadásokat 

költségvetés-kiegészítéssel fedezték, szeptembertől azonban már nem áll fenn a probléma. 

Kiss Imre hozzátette: januártól újratárgyalják a keretet, akkor még lehetnek módosítások. 

 

Tisztújítás a Diákhálózat Hallgatói Parlamentjének ülésén 
2016. október 4. – hirek.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Diákhálózat a hétvége folyamán Rakottyás-majoron tartotta XXVI. Hallgatói Parlamentjét. 

Az idén 25 éves szervezet őszi rendes ülésén ünnepélyes tisztújításra is sor került. A hétvége 

folyamán az elnökség, illetve a programkoordinátorok beszámoltak féléves munkájukról és a 

jövőre vonatkozó terveikről. Megvitatásra kerültek a Diákhálózat programjai, valamint 

közszemlére kerültek a Diákhálózat tagszervezeteinek elmúlt fél éves beszámolói is. Kotiers 

Róza, a Diákhálózat elnökének beszámolójában helyet kapott a szeptember 21-én ünnepélyes 

keretek közt megnyitott Pozsonyi Magyar Szakkollégium is. Az elnök a szakkollégium 

bemutatása mellett köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az intézmény 

létrehozásában. 

 

Lajčák is nyilatkozott az érvénytelen magyar népszavazásról 
2016. október 4. – bumm.sk 

Függetlenül a magyar kvótareferendum eredményétől, tudatosítani kell, hogy a migráció 

valóban az unió egészét érintő közös kihívás, s az arra adható helyes válaszok kereséséből, 

mint ahogy a válság kezeléséből is, minden egyes tagországnak ki kell vennie a maga részét – 

nyilatkozta Miroslav Lajčák külügyminiszter. 
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Bugár: elvakultság, hogy Orbánék győzelemként adják el a vereséget 
2016. október 4. – Új Szó 

„Teljes politikai dezorientáció és elvakultság, hogy a magyar kormány győzelemként adta el a 

vereséget” - állítja a magyarországi kvótareferendum eredményére utalva Bugár Béla, a Híd 

elnöke. Bugár a kvótareferendummal kapcsolatban úgy fogalmazott: azt már a tavasszal 

Szlovákiában tartott parlamenti választások után látni lehetett, hogy a politikai konfrontációt 

majdnem a tökéletességig lehet fokozni, de - mint vélekedett – „az a szint, amelyet 

Magyarországon értek el a hétvégi népszavazásnál, még mindig elképzelhetetlen itt 

Szlovákiában”. 

 

A Keleti Partnerségről értekeztek Kassán 
2016. október 4. – Felvidék Ma 

A Keleti Partnerségről tartott nagyszabású konferenciát a Határon Átnyúló Kezdeményezések 

Közép-európai Segítő Szolgálata Kassán. A szakértői szervezet, mely 2009 óta foglalkozik a 

határon átnyúló tevékenységek kérdéskörével, a közelmúltban nyitotta meg kassai irodáját, 

hogy a területi együttműködésekben érintettek számára szakmai támogatást nyújthasson. 

 

Madách Imrére emlékeznek Alsósztregován és Csesztvén 
2016. október 4. – MTI, hirek.sk 

Madách Imrére emlékeznek halálának 152. évfordulója alkalmából Alsósztregován és a 

Nógrád megyei Csesztvén, Magyarország egyetlen Madách-emlékhelyén pénteken és 

szombaton. A megemlékezést közösen szervezi a Szlovák Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai 

Magyar Kultúra Múzeuma és Csesztve község önkormányzata. 

 

Együttműködés az oktatásért 
2016. október 4. – Felvidék Ma 

Beszéljünk iskoláink jövőjéről címmel indított párbeszédet a Tandem, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala és a magyariskola.sk portál. A pozsonyi Duna utcai alapiskolában és 

gimnáziumban, majd a Csemadok pozsonyi székházában október 3-án megtartották az első 

beszélgetéseket. A párbeszédet egy szlovák program alapján indították el – mondta el a fórum 

elején Urbán Péter, a Tandem munkatársa. A kérdés az volt, mit várunk el a jövő iskolájától. 

Vajon milyennek képzeljük el a 2041-es iskolarendszert? Egy tesztet is kitöltöttek a 

résztvevők, melyben arra keresték a választ a párbeszéd irányítói, hogy milyen lesz 25 év 

múlva világunk és benne az oktatás. A tanulókkal szintén arról beszélgettek, milyennek 

képzelik el a jövőt, milyen lesz 25 év múlva egy iskola. 

 

A változásra várva 
2016. október 4. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség aktívan kivette részét a vasárnap megtartott kvótanépszavazás 

kampányából, történészek, egyházi és közéleti személyek bevonásával heteken át 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/10/04/bugar-elvakultsag-hogy-orbanek-gyozelemkent-adjak-el-a-vereseget
http://felvidek.ma/2016/10/a-keleti-partnersegrol-ertekeztek-kassan/
http://www.hirek.sk/kultura/20161004124702/Madach-Imrere-emlekeznek-Alsosztregovan-es-Csesztven.html
http://felvidek.ma/2016/10/egyuttmukodes-az-oktatasert/
http://www.magyarszo.com/hu/3176/kozelet_politika/153926/A-v%C3%A1ltoz%C3%A1sra-v%C3%A1rva.htm
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rendezvényeket szerveztek Vajdaság szinte minden szegletében, amelyeken a referendum 

miértjéről és a migránsválsággal kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták a lakosságot. Pásztor 

István, a VMSZ elnöke egy nappal a népszavazást követően vegyes érzelmekkel értékelte az 

eredményeket. Amikor referendumot tartanak, akkor az ember mindenekelőtt abban 

érdekelt, hogy a népszavazás sikeres, azaz érvényes legyen, mondta Pásztor lapunknak 

nyilatkozva, majd hozzátette, hogy ilyen vonatkozásban részben az elégedetlenség érzése 

ébred fel az emberben, azért, mert a magyarországi választópolgárok jelentős része nem 

tartotta fontosnak kinyilvánítani véleményét saját sorsának alakulásáról. 

 

Konzuli fogadónap Törökbecsén 
2016. október 4. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott ma Törökbecsén Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A településen eddig több mint kétezren kérelmezték a magyar 

állampolgárságot. Törökbecsén 55-en adták át honosítási kérelmüket, ami jóval kevesebb a 

szokásos számnál mondta el Ilia László, a VMSZ törökbecsei elnöke. 

 

Újvidék: Több jelentős projektum kivitelezéséről írt alá megállapodást a város 
és a tartomány 
2016. október 4. – Vajdaság Ma 

Újvidék és a tartomány több fontos projektum megvalósítását tervezi, köztük több jelentős 

létesítmény kiépítését a székvárosban, s erről Igor Mirović és Miloš Vučević írtak alá 

szándéknyilatkozatot. „Újvidéken az elkövetkező három-négy évben 5-6 olyan jelentős 

objektum lesz, amelyek a város új szimbólumaivá válnak majd, egyszerűen szólva valaminek 

utánunk is fenn kell maradnia‟, jelentette ki Igor Mirović tartományi kormányfő, mielőtt 

Miloš Vučević polgármesterrel aláírták a tartomány és Újvidék város együttműködéséről 

szóló szándéknyilatkozatot. 

 

Ötödször szervezett nagycsaládos hétvégét a KMNE 
2016. október 4. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén ötödik alkalommal szervezte meg 

tagcsaládjai számára őszi nagycsaládos hétvégéjét. Már hagyománnyá vált, hogy ezt a 

programot az egyesület Beregszentmiklóson, a Vodohraj Hotelben tartja, ahol festői 

környezetben pihenhetnek a résztvevők. A rendezvény célja, hogy a családok közösen 

töltsenek el egy élményekkel teli hétvégét, erősítsék családjukat, valamint 

megismerkedhessenek, találkozhassanak más nagycsaládokkal, barátságokat kössenek. 

 

Folytatódik a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tehetséggondozó programja 
2016. október 4. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melyben Kárpátalja általános- és középiskolásai vehetnek részt évről évre 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=292619
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20679/Ujvidek-Tobb-jelentos-projektum-kivitelezeserol-irt-ala-megallapodast-a-varos-es-a-tartomany.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20679/Ujvidek-Tobb-jelentos-projektum-kivitelezeserol-irt-ala-megallapodast-a-varos-es-a-tartomany.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/otodszor-szervezett-nagycsalados-hetveget-a-kmne/
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/04/folytatodik-genius-jotekonysagi-alapitvany-tehetseggondozo-programja
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különböző tantárgyakból. A program minden tanév őszén zajlik 8 Tehetségpontban. Ebben a 

tanévben októberben újra kezdetét veszi a tehetséggondozás a következő központokkal: 

Ungvár, Nagydobrony, Bátyú, Munkács, Beregszász, Mezővári, Tiszaújlak és Aknaszlatina. 

 

A nemzetiség finanszírozása 2017-ben marad az idei szinten 
2016. október 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dr. Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő olyan időszerű nemzetiségi 

jellegű kérdésekről tartott sajtótájékoztatót, mint például a 2017-es költségvetés, az általános 

nemzetiségi törvény és a felsőoktatási törvény részbeni módosítása. 

 

A kultúra szerepe a gyerekek és a fiatalok mindennapjaiban 
2016. október 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

A kultúra szerepe a gyerekek és a fiatalok mindennapjaiban címmel szervezett tanácskozást 

Lendván az Oktatási Intézet az Oktatási és Sportminisztériummal, valamint a Művelődési 

Minisztériummal. 

 

Magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek 
2016. október 4. - Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület fő profilja a hagyományok és a kultúra megőrzése, 

továbbadása mellett a magyar nyelv ápolása, oktatása, minden korosztály számára. 

Szeptembertől már beindult a legtöbb - diákoknak, óvodásoknak szóló - tanfolyam, október 

közepétől a felnőtteknek indítanak oktatást alapfokú 2 szinten. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174429758
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174429740
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 4. – Kossuth Rádió  

Sérül a szlovákiai bíróságokon a nemzeti kisebbségek anyanyelv-használati joga 

2016. július 1-jén a polgári bírósági eljárást szabályozó törvénykönyvet három új váltotta fel. 

Az új törvénykönyvek súlyos visszalépést jelentenek a magyar nyelvhasználatot illetően, 

sértik Szlovákia nemzetközi kötelezettségvállalásait, s ezzel összességében az első Fico-

kormány korszakát idézik - közölte a Magyar Közösség Pártja. Az érdekvédelmi szervezet 

sajtótájékoztatóján elhangzottakat foglalta össze a Határok nélkül pozsonyi tudósítója. 

Otthon, egymás közt: Hétfő este tartotta tanévnyitó ünnepségét a MOGYE 

magyar tagozata 

Tegnap este tartotta tanévnyitó ünnepségét a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

egyetem magyar tagozata, köztük több mint 240 elsőéves hallgató. A vártemplomi 

ünnepséget megelőzően felavatták a Gecse Dániel Orvosi Szakkollégium felújított épületét. A 

bentlakásos intézmény tavaly indult, és idén már közel száz lakója van. Az épületet az Erdélyi 

Református Egyházkerület adta át, a magyar kormány pedig közel 500 millió forinttal járult 

hozzá felújításához. Interjú Szabó Béla professzorra, Grezsa István kormánybiztossal és Kató 

Béla erdélyi református püspökkel. 

A moldvai magyar oktatás lassan beépül a romániai oktatási rendszerbe 

A moldvai magyar oktatás lassan beépül a romániai oktatási rendszerbe, de nem 

problémamentesen. Ahol lehet, ott próbálják akadályozni. Interjú az oktatási program 

koordinátorával, Márton Attilával. 

Kárpátaljai magyar újságírók támogatására írt ki pályázatot a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság 

Kárpátaljai magyar újságírók támogatására írt ki pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság. 

Potápi Árpád János államtitkár és Grezsa István kormánybiztos sajtótájékoztatóján Lánczi 

Ágnes járt. Elsőként az államtitkárt halljuk. 

A múlt héten nyitották meg az Aradi Magyar Napok keretében a Kölcsey Képtár 

8. kiállítását 

A múlt héten nyitották meg az Aradi Magyar Napok keretében a Kölcsey Képtár 8. kiállítását. 

A Kölcsey Egyesület szervezésében ezúttal Steinhübel Zoltán aradi képzőművészlépett a 

közönség elé A természet jelképei című egyéni tárlatával. Kerámia és porcelán 

kisplasztikákat, kézi készítésű papírnyomatokat csodálhat meg a közönség október 

hetedikéig.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-04_18:30:00&ch=mr1
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Zentán tartották meg a Feszty-körkép Alapítvány Hazatérés című történelmi 

vetélkedősorozatának délvidéki rendezvényét 

A múlt hét végén a bácskai városban, Zentán tartották meg a Feszty-körkép Alapítvány 

Hazatérés című történelmi vetélkedősorozatának délvidéki rendezvényét. A győztes az 

ungvári diákcsapat lett, második helyen a helybeli Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 

Kollégium csapata végzett, a harmadik helyet pedig az ópusztaszeriek érdemelték ki. 

 


