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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nagyszelmencen tartották a felvidéki és a kárpátaljai magyar iskolák közös 
tanévnyitóját 
2017. szeptember 2. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Körkép, Új Szó 

A szlovák-ukrán határ szimbolikus településén, Nagyszelmencen tartották a felvidéki és a 

kárpátaljai magyar iskolák közös tanévnyitóját. Az ünnepség szimbolikus értékű volt és az 

első alkalommal szervezett közös tanévnyitót hagyományteremtő szándékkal hívták életre. A 

közös tanévnyitón részt vettek a szlovákiai és kárpátaljai magyarság politikai és pedagógus 

szervezeteinek képviselői, valamint a szlovák kormány képviselői. „Az hogy itt a végeken az 

asszimiláció és számtalan egyéb gazdasági ok folytán az elfogyás veszélye fenyeget bennünket, 

az csak azt jelentheti, hogy erőt kell merítenünk ebből a múltunkból, hiszen a 

magyarságunknak bizonyára kell hogy küldetése legyen a Kárpát-medencében, hogy ha 

sikerült a germán és a szláv tenger között magyarként megmaradnunk. Én azt hiszem, hogy a 

21. században minden negatív előjel ellenére a demográfiai elfogyás, az elvándorlása a 

fiataloknak gazdasági okból, mindezek ellenére semmi sem akadályoz bennünket abban, hogy 

a világba szakadt 15 millió magyarból egy nemzeti közösséget tudjunk szervezni” – mondta a 

község görögkatolikus templomában megtartott ünnepségen Grezsa István. 

 

Szilágyi Péter: szilárd magyarságtudatot adó versenyképes oktatást kell 
biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt 
2017. szeptember 3. – MTI, Híradó.hu, 888.hu, Magyar Idők, Webrádió, Felvidék.ma, 

Vajdaság.ma, Gondola.hu 

Ahhoz, hogy a magyar közösségek továbbra is megmaradjanak, megújuljanak, ma is olyan 

magyar oktatást kell biztosítanunk az anyaországban és a külhonban egyaránt, amely felveszi 

a versenyt a szomszédos államok iskoláinak színvonalával, és a diákoknak szilárd 

magyarságtudatot ad - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára a kárpátaljai református líceumok vasárnap Mezővároban 

tartott tanévnyitó istentiszteletén. Szilágyi Péter a Beregszászhoz közeli település református 

templomában tartott ünnepségen hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar közösségeknek igen 

súlyos viharokat kellett kiállniuk. Az, hogy még mindig egyben van a kárpátaljai magyarság 

"hajója", annak köszönhető, hogy az itt élő magyarok "megragadták az evezőlapátokat, a nagy 

ellenszélben még erősebben kezdtek evezni" - tette hozzá. A helyettes államtitkár kifejezte "az 

anyaország köszönetét a Kárpátaljai Református Egyháznak (KRE), hogy biztos támasza és 

megtartója tudott és tud lenni a kárpátaljai magyarságnak". 

 

Új óvodák épülnek a magyar református közösség számára Szatmárnémetiben 
2017. szeptember 1. – MTI, Maszol, Krónika 
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A magyar kormány támogatásával három új óvodát építenek, illetve újítanak fel a magyar 

református közösség számára Szatmárnémetiben. A város Szamosnegyedében fekvő Árva 

Bethlen Kata Református Óvoda és Napközi új épületének pénteki alapkőletételi ünnepségén 

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa beszédében elmondta, a kabinet a 17 milliárd forint értékű 

óvodafejlesztési program keretében több mint 65 óvodát szeretne felépíteni a Kárpát-

medence magyarlakta területein. 

 

Utcára hív az egyház a vásárhelyi katolikus iskoláért 
2017. szeptember 2. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium melletti kiállásra szólít szombaton 

közzétett felhívásában Jakubinyi György érsek, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány 

elnöke. Szerdán 18 órától a Maros megyei prefektúra előtt tüntetnek az iskola helyzetének 

megoldásáért. „A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum körül az utóbbi egy 

évben és különösen az utóbbi napokban kialakult események mindannyiunk számára 

ismeretesek lehetnek. Az iskola helyzete még most, a gyerekek iskolába indulása előtt egy 

héttel is tisztázatlan, az illetékes intézmények a szülőket továbbra is teljes bizonytalanságban 

tartják” - mutat rá a szombaton közzétett felhívásában az egyházi elöljáró. Hozzáteszi, hogy az 

iskola igazgatójának, dr. Tamási Zsoltnak felügyeletét, vádemelés nélkül, ismételten 

meghosszabbították.  

 

A kárpátaljai magyarok védelmét kérik az ukrán vezetőktől 
2017. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo 

Közös levélben fordultak pénteken kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak az 

ukrán állam vezetőihez, azt kérve, hogy a közoktatási törvény szeptemberben tervezett 

módosítása során messzemenően vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, és továbbra is 

garantálják a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelvű oktatásra 

vonatkozó jogait. A levelet aláíró szervezetek leszögezték: aggodalommal figyelik az 

Ukrajnában zajló törvényalkotási folyamatot, mert a közoktatásról szóló törvény 

módosításánál olyan passzusok is bekerültek a Legfelsőbb Tanácshoz benyújtott, s ott 

bizottsági szinten támogatott javaslatok közé, amelyek nagymértékben szűkítenék a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználati jogait, ezen belül az anyanyelven történő oktatás jogát. 

 

Az Unirea Főgimnáziumot is veszélyezteti a katolikus iskola megszűnése 
2017. szeptember 1. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Marosvásárhely legrangosabb román nyelvű iskolájának, az Unirea Főgimnáziumnak a 

működését is fenyegeti a Római Katolikus Gimnázium küszöbön álló megszüntetése. Egy 

szerződés értelmében ugyanis az iskola addig használhatja a római katolikus egyház épületét, 

amíg működik a katolikus iskola. Holló László, a Római Katolikus Státus igazgatója az MTI-
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nek nyilatkozva elmondta, ha az egyház bejelentené, hogy a szerződést felbontottnak tekinti, 

a bejelentés azonnali következménye az lenne, hogy a város nem tudná már törvényesen 

fizetni az iskolák számláit a közüzemi szolgáltatók felé, és az iskolaépületek minden bizonnyal 

hónapokon belül áram és víz nélkül maradnának. Rendkívül kellemetlen, hogy egyáltalán 

ilyesmiről kell gondolkodnunk, de amennyiben az iskolánkat megszüntetik, a szerződés 

feltételeit nem tartották be” - fogalmazott Holló László.  

 

Megbírságolták a fogyasztóvédők a székelyudvarhelyi Kauflandot 
2017. szeptember 1. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Az elárusítók hiányos román nyelvtudása miatt tízezer lejes bírságot rótt ki a 

fogyasztóvédelmi hatóság a Kaufland áruházlánc székelyudvarhelyi áruházára - közölte 

pénteken az Agerpres hírügynökség. A fogyasztóvédelmi felügyelők azt követően szálltak ki 

székelyudvarhelyi ellenőrzésre, hogy a román média tág teret szentelt csütörtökön este egy 

magyarul nem beszélő román vásárló állítólagos hátrányos székelyudvarhelyi 

megkülönböztetésének. Az esetről telefonnal készített videofelvételen az áruház büféjében 

kiszolgáló fiatal nő látszik, aki értetlenül viszonyul román vásárlóhoz. Utóbbi nagy hangon 

gyalázkodással vádolja az elárusítót. 

 

„Az RMDSZ-nek nem lesz hozzáférése a pénzforrásokhoz” 
2017. szeptember 1. – Bihari Napló 

Szokatlanul éles és nyílt ellenségeskedésbe torkollott a csütörtök délutáni nagyváradi helyi 

tanácsülés, ami azzal kezdődött, hogy a testület RMDSZ-frakciója javaslatokat fűzött ahhoz a 

határozat-tervezethez, amely Románia nemzeti ünnepének jövő évi, száz éves évfordulójára 

elkészítendő szoborcsoport elkészítésére vonatkozik. Kirei Melinda tanácsos felvetette: 

amennyiben figuratív elemei lesznek a szoborcsoportnak, akkor az egyik alak ábrázolja Szent 

Lászlót, illetve a szoborkompozíción valahol valamilyen formában fel kellene tüntetni a 

Gyulafehérvári Nyilatkozatban elfogadott hat alapelvet. Erre reagálva Ilie Bolojan 

polgármester visszafojtott méreggel a hangában megjegyezte: „bizonyos esetekben nem 

ártana, ha a helyi tanácsosok illendőséget tanúsítanának, amikor javaslatokat fogalmaznak 

meg”. Válaszában Kirei Melinda elmondta, hogy nem tartja illetlennek a javaslatot, hiszen 

Szent László alapította Nagyváradot, és az ő történelmi tette nélkül amúgy nem lehetne 

ünnepelni semmit itt. 

 

A csíkszeredai román újságíró, akit 20 év alatt mindig kiszolgáltak Székelyföldön 
2017. szeptember 1. – maszol.ro 

„Húsz éve élek Székelyföldön, de még soha nem tagadták meg a kiszolgálásomat, mert román 

vagyok” – írta pénteken Facebook-oldalára az Agerpres hírügynökség Hargita megyei 

tudósítója. Gina Ștefan a székelyudvarhelyi Kauflandnál történtekre reagált, és józanságra 

intett. A Csíkszeredában élő román újságíró az általánosítás veszélyeire hívja fel 

bejegyzésében a figyelmet. Különösen annak veszélyére, amikor egyének cselekedete alapján 

megbélyegeznek egy egész közösséget. 
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Megvan a „beavatkozási” rendelet, de ez nem oldja meg a medvekérdést 
Székelyföldön 
2017. szeptember 1. – maszol.ro 

Aláírta a környezetvédelmi miniszter a gondokat okozó (emberre támadó vagy gazdaságokat 

tönkretevő) nagytestű ragadozók kilövését lehetővé tevő beavatkozási rendeletet. Kovászna 

megye önkormányzatának elnöke, Tamás Sándor szintén úgy véli, hogy a rendelet nem jelent 

megoldást a medvegondokra. Szerinte a jogszabályt ki kellene egészíteni egy újabb cikkelyel, 

amely engedélyezi a vadásztársaságoknak, hogy 5000 eurós keretig értékesíthessék a kilőtt 

medvét. A tanácselnök magyarázata szerint hiába lesz engedélye a kilövési keretre, ha a 

vadászok nem tudják értékesíteni a medvét, akkor nem lesz, aki kilője a károkat okozó 

nagyvadat. A vadásztársaságok ugyanis magánjogi személyek, nem lehet kényszeríteni őket 

erre. 

 

Cáfol a Kaufland: manipuláció volt a miccskérős kisvideó 
2017. szeptember 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem azért nem szolgálták ki a székelyudvarhelyi Kauflandban miccset vásárolni szándékozó 

férfit, mert románul szólította meg az eladót, hanem azért, mert nyitás előtt próbált vásárolni 

– tudatta az áruházlánc a belső ellenőrzése előzetes eredményeit. Az áruházlánc a térfigyelő 

kamerák felvételeinek a tanulmányozása alapján megállapította: a férfi előbb fél órával a 

nyitás előtt akart vásárolni, ekkor az eladó közölte vele, hogy csak nyitás után tudja 

kiszolgálni. A közzétett filmecske a harmadik sikertelen kísérletét mutatja, amely 13 perccel a 

nyitás előtt történt. Az áruház közleménye szerint, bár a férfinek a tudomására hozták, hogy 

nyitás előtt nem szolgálják ki, ellenben ennek ellenére 16 perc alatt háromszor próbálkozott. 

 

Meleşcanu: illegális Verespatak UNESCO-pályázata 
2017. szeptember 2. – Krónika, maszol.ro 

„Illegálisan” nyújtották be Verespatak UNESCO-pályázatát, mert azt se Dacian Cioloş akkori 

miniszterelnök, se a kormány nem hagyta jóvá - jelentette ki szombaton Teodor Meleşcanu 

külügyminiszter. „Tudomásukra akarom hozni, hogy a dossziét illegálisan nyújtották be. Sem 

Cioloş kormányfő, sem Románia kormánya nem hagyta jóvá, hanem egyik miniszter küldte 

be. Tehát procedurális hiányosságok vannak. Alapjában véve azonban azt kell szemügyre 

vennünk, mit kell megvédeni Verespatak környékén. Én ott születtem, ismerem az ottani 

gondokat, és azt is tudom, hogy az ottani emberek mindig is a bányászatból éltek. A térségben 

nincs más álláslehetőség. Tehát azt hiszem, az örökség-megőrzést túlzások nélkül kell 

megoldani, úgy, hogy közben aknázzuk ki a rendelkezésünkre álló forrásokat is” - idézte 

Meleşcanut az Agerpres hírügynökség. 

 

Prioritások: még idén ősszel szavaztatna a család fogalmáról a román 
kormánypárt 
2017. szeptember 2. – Krónika 
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Még idén ősszel meg szeretnénk rendezni a család meghatározására vonatkozó 

alkotmánymódosítási népszavazást – közölte szombaton Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) elnöke a politikai alakulat Országos Végrehajtó Bizottságának ülésén. A PSD 

ugyanakkor prioritásként kezeli a prevenciós törvényt, a Szuverén Fejlesztési és Befektetési 

Alapra vonatkozó törvényt, az igazságügyi törvényeket, a nyugdíjtörvényt és az elektromos 

áramra, földgázra vonatkozó jogszabály elfogadását is, írta az Agerpres. Fontosnak tartják 

ugyanakkor a mezőgazdasági és erdőterületek eladását szabályozó új törvényt is, mert „nem 

nézhetjük tétlenül, ami Romániában történik, hogy földjeinket idegenek vásárolják fel” - 

fogalmazott a párt vezetője. Az állami költségvetés törvénytervezete októberben kerül a 

parlament elé. Prioritást élvez a párt szerint a közigazgatási törvénykönyv, a helyi adókat 

szabályozó jogszabály és a lobbitörvény is, tette hozzá Dragnea. 

 

Kaufland-botrány: a magyarok ellen hergelt a fogyasztóvédelmi vezető 
2017. szeptember 2. – maszol.ro 

Cáfolta a Kaufland Románia, hogy a fogyasztóvédelmi ellenőröket sem szolgálták ki a 

székelyudvarhelyi üzletükben, mert románul szólaltak meg. Ezek szerint a fogyasztóvédelmi 

hatóság brassói regionális vezetője, Sorin Susanu félretájékoztatta közvéleményt. Az 

áruházlánc cáfolta Sorin Susanunak azt a kijelentését is, miszerint a székelyudvarhelyi 

üzletüket 2015-ben is megbírságolták, mert a termékeiket kizárólag magyar nyelvű 

szórólapokon és reklámújságban hirdették, hátrányos megkülönböztetésben részesítve ezzel a 

román vásárlókat. „Ilyen bírság nem létezik” – szögezi le állásfoglalásában a Kaufland. 

 

Ezért nem tudnak románul a székelyudvarhelyi Kaufland alkalmazottjai? 
2017. szeptember 3. – maszol.ro 

„Azért nem tudott a székelyudvarhelyi Kaufland-botrány középpontjában lévő elárusító 

magyarul, mert diszkrimináció lenne megkövetelni alkalmazáskor a román nyelv ismeretét”. 

Állítólag ezt nyilatkozta a fogyasztóvédelem ellenőreinek az üzlet vezetője, amikor arról 

kérdezték, hogy miért nem ismerik az alkalmazottak az ország hivatalos nyelvét. Azért 

állítólag, mert erről a hatóság brassói regionális vezetője számolt be a newsbv.ro portálnak, és 

Sorin Susanu már korábban is félretájékoztatta a Kaufland-botrány kapcsán a közvéleményt. 

 

Farkas Iván: Elért eredményekre alapozó választási kampányra készülünk 
2017. szeptember 2. – Felvidék Ma 

„Mivel Nyitra megyében a Híd kormánykoalíciót másoló hármas koalícióban indul, s közös 

elnökjelöltjük Milan Belica, nyilván a párt belső struktúráiban kiadják az utasítást, hogy 

választóik arra az elnökjelöltre szavazzanak, aki a kezdetektől, megszakítás nélkül, 16 éve 

Nyitra megye elnöki székében ül. Még véletlenül sem az egyetlen magyar nemzetiségű 

elnökjelöltre. A Híd választói majd nyilván eldöntik, elfogadják-e az utasítást, vagy nem” – 

mondta Farkas Iván, az MKP alelnöke, a párt Nyitra megyei elnökjelöltje. 
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Bugár: Szlovákia válaszúthoz érkezett 
2017. szeptember 2. – bumm.sk, Új Szó 

25 év telt el a Szlovák Köztársaság Alkotmányának elfogadása óta, s most Szlovákia ismét 

válaszúthoz érkezett - mondta Bugár Béla, a Híd elnöke, aki támogatja, hogy Szlovákia 

elinduljon az Európai Unió magja felé vezető úton. Nem ért egyet az EU-val szembeni 

gyanakvó és barátságtalan hozzáállással, amely elmondása alapján néhány szomszédos állam 

politikai képviselőin tükröződik, de akár a hazai politikai színtéren is látható. „Ez az 

ésszerűtlenség, a geopolitikai rövidlátás és azon fenyegetések meg nem értésének 

megnyilvánulása, amellyel Európa, és különösképpen a közép-európai régió és Szlovákia 

szembesül” - jelentette ki.  

 

Zimenová: A nem szlovák anyanyelvűeknek más módszertan szerint kellene 
tanulniuk szlovákul 
2017. szeptember 3. – Körkép, hirek.sk, Felvidék Ma  

A nem szlovák anyanyelvű alapiskolás diákoknak az eddigiektől eltérő módon kellene tanítani 

a szlovák nyelvet. Zuzana Zimenová független parlamenti képviselő ennek érdekében már be 

is nyújtott egy törvényjavaslatot. Zimenová szerint a nem szlovák anyanyelvűek számára 

lehetővé kellene tenni, hogy olyan módszertan szerint tanuljanak szlovákul, amely figyelembe 

veszi az idegennyelv-oktatás releváns elemeit. 

 

Szabadka: Átadták a Pro Urbe díjakat és felvonták a város lobogóját 
2017. szeptember 1. – Vajdaság.ma 

Kisebb botrányoktól és kellemetlenségektől sem volt mentes Szabadka városi rangra 

emelésének 283. évfordulója, amelyen fellépett a Budapest Bár és megtartották az első 

félmaratont is a városban. Az öt napig tartó városnapi rendezvénysorozat egyik emblematikus 

eleme a Városháza előtti zászlófelvonás, amely a fokozott rendőri jelenlét ellenére is 

füttykoncertbe torkollt Bogdan Laban szabadkai polgármester napokban a nyilvánosság elé 

került hangfelvétele miatt, amelyen az hallható, amint a városatya egy fiatal párttársát 

szidalmazza keresetlen szavakkal. 

 

Magyarkanizsa községben növekedett a magyar elsősök száma 
2017. szeptember 1. – Vajdaság.ma 

Ma reggel a magyarkanizsai község általános iskoláiban zökkenők nélkül kezdődött meg az új 

iskolaév. Egyedül az oromhegyesi diákoknak indult másképp a 2017/18-as iskolaév, mivel 

mint ismeretes, az elmúlt tanév végén bekövetkezett csőtörés miatt az iskola épülete 

megroggyant és használhatatlanná vált. 

 

Zenta: Százhatvan kisdiák indult első osztályba 
2017. szeptember 1. – Vajdaság.ma 
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http://www.bumm.sk/belfold/2017/09/02/bugar-szlovakia-valaszuthoz-erkezett
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/09/03/zimenova-a-nem-szlovak-anyanyelvueknek-mas-modszertan-szerint-kellene-tanulniuk-szlovakul
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/09/03/zimenova-a-nem-szlovak-anyanyelvueknek-mas-modszertan-szerint-kellene-tanulniuk-szlovakul
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21721/Szabadka-Atadtak-a-Pro-Urbe-dijakat-es-felvontak-a-varos-lobogojat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21715/Magyarkanizsa-kozsegben-novekedett-a-magyar-elsosok-szama.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21716/Zenta-Szazhatvan-kisdiak-indult-elso-osztalyba.html
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Összesen százhatvan kisdiák kezdte meg az általános iskolai tanulmányait ma délelőtt 

Zentán, a helyi Stevan Sremac Általános Iskola épületeiben, amelyek közül a Thurzó Lajos 

munkaegységbe Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is ellátogatott, aki a Magyar 

Nemzeti Tanács, a zentai önkormányzat és az általános iskola illetékeseivel együtt 

köszöntötte az elsősöket. 

 

Nagybecskereki község: Negyvenöt magyar kisdiák 
2017. szeptember 1. – Vajdaság.ma 

Az erzsébetlaki Testvériség-Egység Általános Iskolában három kisiskolás iratkozott be, a 

nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában 13 kis elsős diák tanul, a szentmihályi 

kihelyezett tagozaton öt, míg a lukácsfalvi tagozatban két kisgyerek részére kezdődött meg a 

diákélet. Muzslyán az idén csak két tagozat nyílt, a Szervó Mihály Általános Iskola központi 

épületében 14, míg a Szervó Mihály utcai tanintézménybe 8 elsőst fogadtak. 

 

Topolya: A tanév első napján a Mezőgazdasági Iskolába látogatott Nyilas Mihály 
2017. szeptember 1. – Vajdaság.ma 

A topolyai Mezőgazdasági Iskola tanévnyitóján az intézménybe látogatott Nyilas Mihály 

tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, aki bejelentette, hogy 

hamarosan javításokat végeznek az épületen, mégpedig a tetőszerkezet felújítására kerülhet 

sor. A jelenlévőket Tóth Tibor igazgató köszöntötte. 

 

Kis létszámú magyar nyelvű középiskolai szakok megnyitását engedélyezte a 
minisztérium 
2017. szeptember 1. – Pannon RTV 

Az oktatási minisztérium jóváhagyta a kis létszámú magyar középiskolai szakok megnyitását 

– nyilatkozta Vicsek Annamária. A tárca államtitkára kiemelte, erre azt követően nyílt 

lehetőség, hogy a napokban befejeződtek a pót záróvizsgák, és a diákok beiratkoztak a 

fennmaradt szabad férőhelyekre. 

 

November végéig lehet pályázni a Prosperitati Alapítvány új kiírásaira 
2017. szeptember 1. – Pannon RTV 

A negyedik körben vállalkozások fejlesztésére, föld- és házvásárlásra jelentkezhetnek. 

Csantavéren ennek kapcsán Családi Délutánt szerveztek, amelyen bemutatták az Alapítvány 

pályázatain nyert eszközöket. 

 

Életbe lépett a társulási megállapodás az EU és Ukrajna között 
2017. szeptember 1. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, karpatalja.ma 

Teljeskörűen életbe lépett az Európai Unió és Ukrajna által kötött társulási megállapodás, 

amely az átfogó szabadkereskedelmi megállapodással (DCFTA) kiegészülve előmozdítja a 

mélyebb politikai és az erősebb gazdasági kapcsolatokat, valamint a közös európai értékek 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21718/Nagybecskereki-kozseg-Negyvenot-magyar-kisdiak-.html
Topolya:%20A%20tanév%20első%20napján%20a%20Mezőgazdasági%20Iskolába%20látogatott%20Nyilas%20Mihály
http://pannonrtv.com/web2/?p=354457
http://pannonrtv.com/web2/?p=354457
http://pannonrtv.com/web2/?p=354365
http://magyaridok.hu/kulfold/eletbe-lepett-tarsulasi-megallapodas-az-eu-es-ukrajna-kozott-2159542/
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tiszteletben tartását – közölte az Európai Bizottság pénteken. A társulási megállapodás 

értelmében Ukrajna strukturális reformok végrehajtására vállal kötelezettséget a demokrácia, 

az emberi jogok, a jogállamiság, a felelős kormányzás, a kereskedelem és a fenntartható 

fejlődés területén. Megerősíti együttműködését a környezetvédelem, a társadalmi fejlődés és 

a védelem, a közlekedés, a fogyasztóvédelem, az esélyegyenlőség, az oktatás, az ifjúság és a 

kultúra területein. 

 

Kárpátalja kormányzója: háromezerrel nőtt a magánvállalkozások száma a 
magyarországi támogatásoknak köszönhetően 
2017. szeptember 1. – MTI, mandiner.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Mintegy háromezerrel nőtt a magánvállalkozások száma Kárpátalján a magyarországi 

gazdaságfejlesztési támogatásoknak köszönhetően, az év eleje óta a Beregszászi járásban 

mintegy 400 vállalkozást jegyeztek be - közölte pénteken Hennagyij Moszkal, Kárpátalja 

kormányzója. Az ukrajnai megye vezetője Moskal.in.ua című hivatalos honlapján azt írta, a 

Beregszászi járásban az idén 371 természetes és 25 jogi személyt jegyeztek be vállalkozóként, 

közülük 160-at júliusban és augusztusban. A Beregszász környéki új vállalkozások abszolút 

többsége az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által a helyi lakosok számára a 

magyar kormány gazdaságfejlesztési programja keretében nyújtott támogatásoknak 

köszönhetően jött létre - emlékeztetett a kormányzó.  

 

Emléktáblát avattak és rózsatövet ültettek Ortutay Zsuzsanna tiszteletére 
2017. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Ortutay Zsuzsanna, beregszászi szobrász és keramikus művésznő tiszteletére avattak 

emléktáblát, valamint ültettek rózsatövet augusztus 30-án, Beregszász Budapest parkjában. A 

megemlékezés kezdeményezője a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága volt, amely 

hagyományosan minden évben így állít emléket valamely kiemelkedő beregszászi hölgynek. 

Hasonló módon emlékeztek meg Fedák Sári színművésznőről, Horváth Anna szobrász és 

keramikusról, valamint Gulácsy Mária, világbajnok és olimpiai ezüstérmes tőrvívóról. 

 

Több az elsős a magyar iskolákban 
2017. szeptember 1. – Kárpáti Igaz Szó 

Tegnap megszólalt az órákra hívó első csengő Kárpátalja 665 általános és középiskolájában. 

Az idén 160 514 tanuló ült be az iskolapadba, közülük 17 517 gyermek most kezdi az 

ismerkedést a betűk és számok világával. 8081-en pedig az érettségire készülődnek. Mint 

arról Hanna Szopkova, a megyei oktatási és tudományos főosztály vezetője informálta a 

médiát: az oktatási minisztérium  hosszú idő óta először adta ki időben a pedagógusok 

munkáját segítő módszertani és egyéb anyagokat. A főosztályvezető szerint majdnem  az 

összes tankönyv megérkezett a megyébe, és folyamatosan szállítják ki  az iskolákba. Ezt Varga 

Béla, a Szvit Kiadó ungvári magyar  szerkesztőségének vezetője is alátámasztotta. Kifejtette, a 

magyar tannyelvű iskolák számára minden betervezett tankönyv elkészült. 
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Tanévnyitó ünnepség a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskolában 
2017. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Gyerekhangoktól volt zajos a beregszászi általános iskola udvara szeptember elsején. Fring 

Erzsébet, igazgatóhelyettes és Nagy Zsuzsanna, osztályfőnök vezetésével 25 kisdiák 

sorakozott fel, akik izgatottan várták az iskolát. Az igazgatóhelyettes köszöntését követően 

elhangzott az ukrán és magyar himnusz, mialatt hagyományokhoz híven az iskola tanulói 

vonultak a nemzeti lobogókkal. 

 

Tanévkezdés a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában 
2017. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Nyolcvanhárom elsős gyerek számára szólalt meg az első csengő a Beregszászi 4. Számú 

Kossuth Lajos Középiskolában szeptember 1-jén. Az ünnepség kezdetén az elsős kisdiákok 

átvonultak a Tudás Kapuja alatt, majd felcsendült az ukrán és a magyar himnusz. Az 

ünnepélyes tanévnyitón Micik Julianna, az iskola igazgatója köszöntötte az új tanévnek 

nekivágó 650 diákot. 

 

Tanévnyitó ünnepség a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban 
2017. szeptember 1. – karpatalja.ma 

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban (BMG) is megtartották szeptember 1-

jén az ünnepi tanévnyitó ünnepséget. Idén 53 elsős számára nyitott kaput a gimnázium. A 

hagyományokhoz híven, az ünnepség elején az intézmény elsősei átvonultak a székelykapu 

alatt, annak jelképeként, hogy a gimnáziumba lépve egy új korszak kezdődik az életükben. 

Szabó Árpád, BMG igazgatója köszöntötte a diákokat, vendégeket és megtartotta ünnepi 

beszédét, hangsúlyozva azt, hogy az életben nagy szükség van olyan példaképekre, akikre 

felnézhetünk és követhetünk. 

 

Tanévnyitó ünnepség a beregszászi Felsőfokú Szakképzési Intézetben 
2017. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Idén először önálló tanévkezdő ünnepséget rendeztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében (FSZI), melynek a beregszászi római 

katolikus templom adott otthont. A rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ahol 

a római- és görögkatolikus, valamint a református egyház képviselői tolmácsolták Isten 

üzenetét a jelenlévőknek. Köszöntötte a megjelenteket Soós Katalin, az FSZI igazgatója. 

 

Idén is lesz Szent Margit Program 
2017. szeptember 1. – karpatalja.ma 

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet idén is elindítja a kárpátaljai magyar általános iskolai 

gyermekeket támogató Szent Margit Programot. A programban részt vevő pártfogók 

vállalják, hogy egy tanéven, azaz tíz hónapon keresztül fix 10 euróval támogatják egy gyermek 

tanulmányait. Ezzel hozzájárulnak a 6‒15 év között tanulók iskola teljesítményének 
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javulásához, valamint hitbeli életük és a magyar közösségi életben való szerepvállalásuk 

erősödéséhez. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 1. – Kossuth Rádió 

 

A délbánáti magyar elsősök tanévnyitó ünnepségén vett részt Potápi Árpád 

János államtitkár 

A magyar kormány eltökélt szándéka, hogy minden külhoni magyar gyermek magyar oktatási 

intézményben tanuljon - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

Székelykevén, a délbánáti magyar elsősök tanévnyitó ünnepségén.  

 

Hónapok óta folyik a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum 

kálváriája 

Hosszú hónapok óta folyik a marosvásárhelyi római katolikus teológiai líceum kálváriája, ami 

lehet, hogy most az utolsó felvonásához érkezett. Székely Szilárd, az iskola megbízott 

igazgatója arról számolt be, hogy tudomása szerint a megyei tanfelügyelőség kész azonnal 

elrendelni az iskola megszüntetését, osztályainak szétosztását. A  marosvásárhelyi katolikus 

iskola szülői közössége egy héten át tüntetett a város főterén, a prefektusi hivatal épülete 

előtt, az iskola  megmaradásáért, jogi helyzetének mielőbbi rendezéséért. Demonstrációjuk 

nem vezetett eredményre. A tegnap délutáni tiltakozó tüntetésen jelen voltak RMDSZ-es 

politikusok is.  

 

Kárpátalján a tanév levélírással kezdődött 

Kárpátalján a tanév  levélírással kezdődött. Nem, nem a diákok első házi feladata volt, hanem 

a kárpátaljai magyar szervezetek és a történelmi egyházak fordultak közös levélben az ukrán 

állam vezetőihez, azt kérve, hogy a közoktatási törvény szeptemberben tervezett módosítása 

során vegyék figyelembe a kisebbségek jogait, és továbbra is garantálják a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználati, azon belül az anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogokat.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-01_18:30:00&ch=mr1
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A szatmárnémeti Árva Bethlen Kata Református óvoda alapkőletételén vett 

részt Grezsa István kormánybiztos 

Szatmárnémetiben az Árva Bethlen Kata Református óvoda jelenleg 20 gyermeket tud 

fogadni, de a magyar kormány segítségével egy év múlva akár 40-50 gyermek is befogadhat 

majd az intézmény. A mai alapkő letételen készült a Határok nélkül riporterének 

összeállítása, melyben először Grezsa István kormánybiztost halljuk. 

 

Újabb támadások és újabb ígéretek a székelyföldi medvetámadások ügyében 

Újabb támadások és újabb ígéretek a székelyföldi medvetámadások ügyében. A helyi elöljárók 

szerint a túlszaporodás és a vadászati tilalom miatt már az emberi életeket veszélyezteti a 

nagyvad, miközben a környezetvédelmi tárca - nem tudni miért, de halogatja a kilövési, vagy 

saját megfogalmazása szerint - eltávolítási engedély kibocsátását.  

 

A premontrei szerzetesrend 800 éve telepedett meg a felvidéki Jászón 

A premontrei szerzetesrend 800 éve telepedett meg a felvidéki Jászón. A ma is látható 

hatalmas rendházuk 1740-től épült 26 éven át. A szebb napokat látott barokk épületben 

egykor 100 szerzetes lakott, és gimnázium működött. Ma az idős apáton kívül 1 novicius éli 

mindennapjait. A műemlék épület igen rossz állapotban van, ám a szlovák kormány nem 

mutat egyenlőre hajlandóságot a rendbetételére. 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 2. – Kossuth Rádió 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a napokban készítik elő 

Nagyszalontán az Arany-hagyaték dokumentálását 

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai a napokban készítik elő Nagyszalontán az 

Arany-hagyaték dokumentálását: kéziratokat, levelezéseket és a költőhöz köthető egyéb 

iratokat. Az eredeti anyagok restaurálását Budapesten, az OSZK-ban végzik majd. Az Arany 

Múzeum berendezését pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak tervei alapján 

készítik el. 

 

Újszentesen az elmúlt hétvégén tartották meg a falunapokat 

A Temesvár melletti Újszentesen az elmúlt hétvégén tartották meg a falunapokat. A 

képzőművészeti tárlatnyitó mellett a háziasszonyok tánccsoportja megható módon ünnepelte 

fennállásának 10 szül. Vasárnap a helyiek és környékbeliek mellett a magyarországi és 

szerbiai testvér települések képviselői mutattak be színes műsort a község központjában. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-09-02_18:30:00&ch=mr1
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Beszélgetés Wurst Erzsébettel a diaszpórában élő magyarság oktatási 

helyzetéről 

Beszélgetés Wurst Erzsébettel, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetségének kulturális felelősével. Wurst Erzsébetet először a diaszpórában élők oktatási 

helyzetéről kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Ismét megrendezik a Tranzit – Fesztivál a határon című színházfesztivált 

A Szatmárnémeti Északi Színház magyar és román tagozata ismét megrendezi az utóbbi nyolc 

évben kényszerpihenőre kárhoztatott színházi fesztiválját. A Tranzit – Fesztivál a határon 

szeptember 14-e és 24-e között várja az érdeklődőket. 

 

Fohász a hazáért címmel nagyszabású gálakoncertet adott a hétvégén 

Beregszászon a kárpátaljai Credo verséneklő együttes 

Fohász a hazáért címmel nagyszabású gálakoncertet adott a hétvégén Beregszászon a 

kárpátaljai Credo verséneklő együttes, amely a rendszerváltozás után alakult első magyar 

verséneklő együttes a magyarok által lakott ukrajnai megyében. 

 

Határok nélkül 

2017. szeptember 3. – Kossuth Rádió 

 

Beszélgetés Ambrus Irénnel, a rozsnyói Református Egyházközség 

Alapiskolájának alsó tagozatos módszertani csoportvezetőjével 

A rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájába a környező magyarlakta falvakból jár be 

a tanulók zöme. A 2017/2018-as  tanévben 58 alsó és 102 felső tagozatos diák kezdi el 

tanulmányait. Ambrus Irén az alsó tagozatos módszertani csoport vezetője azt mondja, 

minden tanulás alapja a szövegértés, ezért egy olyan programot vezetnek be, amely nagy 

hangsúlyt fektet az olvasásra nevelésre. 

 

Tőzsér Kinga: egy könyves üzletnek ma már kulturális térnek is kell lennie 

A csíkszeredai Tőzsér-család meséskönyveket keresett három gyerekének. Mivel a kínálat 

nem volt megfelelő, inkább saját kiadásba fogtak. A Gutenberg kiadó pedig sorra nyeri a szép 

könyv díjakat itt, Magyarországon is. A könyveket azonban el is kell juttatni az olvasókhoz, de 

egy könyves üzletnek ma már kulturális térnek is kell lennie - mondja Tőzsér Kinga. 
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Nemrég a reformátor Szegedi Kis Istvánnak szobrot állított a temesvár-

belvárosi református egyházközség 

Nemrég a reformátor Szegedi Kis Istvánnak szobrot állított a temesvár-belvárosi református 

egyházközség. A gyülekezet szándéka az volt, hogy a reformáció emlékévében egy olyan 

személyiségnek állítsanak emléket, aki nem csak a vallás és a hit terén, hanem az 

anyanyelvhasználat, az oktatás és az irodalom terén is hozzájárult a város szellemiségének 

fejlődéséhez. Emellett teljesülni látszik a gyülekezet azon törekvése is, hogy a Mária-téri 

református templom és közvetlen környéke kis magyar sziget legyen a bánsági nagyváros 

központjában - mondta el Fazakas Csaba lelkipásztor. 

 

Interjú Beszédes Mária torontálvásárhelyi lelkésznővel 

Szegedi Kiss István reformátori munkássága után igen hamar kialakultak a református 

gyülekezetek Bánátban is, Bácskában is. Olykor több száz kilométerről érzetek a hívek, hogy 

egy-egy gyülekezetet benépesítsenek. Így Torontálvásárhelyre is, ahol az óriási templomot 

azért még mindig meg tudja tölteni a magyar gyülekezet. Beszédes Mária lelkésznőt hallják. 

 

Kárpátaljai gyűjtéseiről mesél Gál Adél néprajzkutató 

Egy-egy gyülekezet kántora, ha egy kis íráskészséggel is rendelkezik, már nemcsak az 

énekeskönyvből diktálja az énekeket mondjuk egy temetésen, hanem személyre szabott 

szöveggel búcsúztatja az elhunytat. Vagy ha maga nem is gyarapítja ezeket a szövegeket, 

lemásolja a régi szövegeket, amelyeket gondosan őriz. Az írásbeliségnek ezt a formáját kutatja 

a kárpátaljai néprajzkutató Gál Adél, aki előbb a mai gyűjtésekről beszél. 

 

Kárpát Expressz 

2017. szeptember 3. – M1 

 

Megkezdődtek a felújítási munkálatok a gyimesbükki Rákóczi-várnál 

Idén utoljára látogatnak turisták a gyimesbükki Rákóczi-vár romjaihoz. Hamarosan lezárják 

az ezeréves határ melletti műemléket, mert gyakorlatilag újjáépítik a kétszintes torony-

blokkot. A felújítási munkálatok már elkezdődtek. 

 

14. alkalommal rendeztek népművészeti fesztivált a felvidéki Pereden 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-09-03-i-adas-4/
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Népi kirakósjátékkal ismerkednek a kicsik a felvidéki Pereden az immár 14. alkalommal 

megrendezett népművészezi fesztiválon. A rendezvényen, melynek célja a magyar identitás 

erősítése, a falu apraja-nagyja összegyűlt. 

 

Székelyföld legjobb pálinkáját főzik Oroszhegyen 

Az udvarhelyszéki Oroszhegyen alig van porta, ahol ne lenne gyümölcsöskert. A szilva hazája 

ez a falu, ahol – nemcsak a helyiek szerint – Udvarhelyszék legjobb pálinkáját főzik.  

 

8. Lekvárfőző Fesztivál Mezőgecsében 

Csábító szilvaillat borítja be a kárpátaljai Mezőgecse határát a Nyolcadik Lekvárfőző 

Fesztiválon. Egymás után sorakoznak a rézüstök, amelyekben kora reggel óta fő a kimagozott 

szilva. A környéken van bőven ebből a különleges gyümölcsből. 

 

Térkép 

2017. szeptember 2. - Duna 

 

Egy csíkszeredai futócsapat azért indult el egy versenyen, hogy segíthessen egy lábát nemrég 

elveszítő székelyföldi fiatalemberen. Az amatőr futók ugyanis futásukért pénzt kapnak, amivel 

szeretnének hozzájárulni egy profi protézis megvásárlásához. Két év múlva pedig Kercsó is 

rajthoz áll, sőt azt tervezi, hogy körbe kerekezi Európát, hogy ezzel is segítsen sortársainak. 

 

Az első lépéseket segíti a legalább két gyermeket nevelő fiatal családokat Kárpátalján a Pro 

Agricultura Carpathica Alapítvány. A szociális programmal életképes családi gazdaságok 

beindításában nyújtanak segítséget a szerényebb körülmények között élőknek a 

mezőgazdaság területén, mivel a kárpátaljai magyarság jelentős része falvakban él, ahol a fő 

megélhetési forrást a földművelés jelenti. 

 

Vannak akik azt mondják, hogy a családi vállalkozások prosperálnak igazán, ahol mindenki 

teljes erőbedobással veszi ki a részét a munkából. Így van ezzel az a vajdasági család is, amely 

olajok sajtolásával foglalkozik. A családfő a magvakat termeszti, egyik lánya a sajtolást végzi, 

az édesanya pedig a vevőkkel tartja a kapcsolatot. A zentai család az alapján kerül 

bemutatásra, hogy 2017-et a külhoni magyar családi vállalkozások évének hirdette meg a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság. 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-09-02-i-adas/
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A Reformáció 500. évfordulója alkalmából 500 hársfát ültettek el Szatmár megyében, a 

magyar reformáció bölcsőjében, ahol az első református zsinatot tartották 1545-ben. Az 

emlékezés és megújulás erdejét Vetés település református templomának kertjében hozzák 

létre, közösségi összefogásból a fákat közösen ültetik el és minden fára egy kis plakettet 

helyeznek el, amelyen üzenetet lehet hagyni az utókor számára. 

 

A Felvidék legkeletibb térségében népszerűsíti a citerázást, a több mint 20 éve alakult Fabodo 

zenekar, ahogyan ők fogalmaznak nem hagyományt ápolnak, hanem hagyományt 

teremtenek. Számos rendezvényre viszik el a népzenét, két éve citera tábort is szerveznek, 

azért, hogy a környéken alkalmat adjanak a hangszer megszólaltatására és megkedvelésére. 

 

Öt kontinens 

2017. szeptember 2. - Duna World 

 

Nagy sikerrel mutatták be Budapesten a Hungarian Nights című zenés összművészeti 

produkciót, mely a színház és a néptánc eszközeivel teremti meg az egyensúlyt országok, 

kultúrák, művészetek között.  A Crystal Theatre és a Liget Táncegyüttes résztvevői az 

amerikai fellépés után érkeztek a magyar fővárosba. 

 

Életem nagy részét a népem szolgálatában töltöttem el. Nem készülök nyugdíjba menni.  Még 

sok tennivaló vár rám, és Istenben bízva szeretném jól felhasználni a hátralévő időmet – 

vallja Kántor Pál Kanadában élő esperes. Aki a magyar közösség összetartásáért dolgozott 

bárhová is szólította az élet. Megszervezte például Buffaloban a Kossuth Park kiépítését, ahol 

egyházi és egy kultúrközpontot hoztak létre. Tíz esztendőn át irányított magyar iskolát 

Amerikában. Dél-Ontarioi egyórás magyar rádió programját vezette 17 és fél évig. Igét 

hirdetett 55 amerikai és kanadai magyar gyülekezetben. Nemrégiben pedig szülőfaluja, 

Tiszakarád díszpolgárává választották. Sőt Kántor Pálról nevezték el a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei település Művelődési Házát is. 

 

Idén is folytatódik a Mikes Kelemen Program, amelynek célja, hogy megmentse a 

megsemmisüléstől a diaszpórában élő magyarok könyveit és dokumentumait és haza 

szállítsa. 

 

Arany Jánosra emlékeztek a hétvégén Buenos Airesben. A Hungaria Clubban kilencedik 

alkalommal jöttek össze az irodalmi kávéház résztvevői. Az irodalmi szalon tagjai egymásnak 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-09-02-i-adas/
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adnak elő, olvasnak fel, szavalnak irodalmi műveket. Idén az Arany János emlékév 

tiszteletére a költő életművéből olvastak fel részleteket és játékos vetélkedőt rendeztek. 

 

Kulturális előadások, nótázás az esti tábortűz mellett. Idén is jó hangulatban töltöttek el 

néhány napot az Itt-Ott találkozó résztvevői. A baráti közösség immár 41. alkalommal 

szervezte meg a találkozót, amely idén is szép számban vonzott magyar és nem magyar 

érdeklődőt. 

 

Nagy múltra tekint vissza a Norvég-Magyar Egyesület, amely 1937-ben Hubai Jenő világhírű 

fia és norvég felesége hozták létre a szervezetet. 1956-ot követően érkezett egy nagyobb 

hullám, a hidegháború azonban passzív időszaknak számított a szervezet életében. Az utóbbi 

néhány évben a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében virágzásnak indult a szerveződés. 

 
 


