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Nyomtatott és online sajtó  
 

Tanszercsomagot kaptak a délvidéki magyar elsősök 
2018. augusztus 31. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Echo TV, Pannon RTV, 

Vajdaság.ma, feol.hu, veol.hu, kemma.hu, zaol.hu, baon.hu, vaol.hu, sonline.hu, Webrádió  

A magyar nyelvű oktatás megmaradásának és fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken, a vajdasági magyar elsős 

kisdiákok tanévkezdő délvidéki központi ünnepségén Bácskossuthfalván és Csantavéren.  Az 

államtitkár az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az ünnepség keretében átadták a 

nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával biztosított iskolakezdési csomagokat az első 

osztályba induló vajdasági magyar kisiskolásoknak, valamint 12-13 ezer forint értékben 

egyszeri pénzbeli támogatást is nyújtottak számukra. Kiemelte: a magyar kormány és a 

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) támogatásával nyolcadik éve osztanak 

tanszercsomagot az elsős diákoknak. A tanulók kiegészítő taneszközöket, például 

rajzfelszerelést kapnak. 

 

Potápi: a legfontosabb, hogy a magyar szülők magyar iskolába és óvodába 
írassák a gyermekeiket 
2018. augusztus 31. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Echo TV, pestisrcok.hu, hirado.hu, 

fidesz.hu, karpataljalap.net, Szabolcs Online, Pannon RTV 

Az a legfontosabb, hogy a magyar szülők magyar iskolába és óvodába írassák gyermekeiket - 

mondta az MTI-nek telefonon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

pénteken Eszéken, miután ünnepélyesen átadta a magyar nyelvű oktatásban részt vevő 

horvátországi tanulók beiskolázási csomagjait. Horvátországban 47 gyerek részesült 24 ezer 

600 forintnyi egyszeri pénzügyi támogatásban, s kapott korosztálytól függő beiskolázási 

csomagot, amelyben kiegészítő taneszközök voltak - mondta el az államtitkár. A 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumával (HMPF) közösen az elsős kisdiákoknak, az 

ötödik osztályosoknak és az elsős középiskolásoknak osztottak ki 12-13 ezer forint értékű 

csomagot. Potápi Árpád János kiemelte: Horvátországban nagyon rossz a demográfiai 

helyzet, ez a magyarok lakta településekre is vonatkozik, s a magyar családok megerősítésével 

szeretnék ezt megfordítani. 

 

Nyolcezer kézfogás a magyar iskolaválasztásért 
2018. augusztus 31. – MTI, Magyar Idők, HírTv, Szóljon, Felvidék Ma, Körkép, Erdély Ma, 

Krónika, pannonrtv.com, karpataljalap.net, Nyugati Jelen 

A szeptemberi iskolakezdést követően 350 helyszínen mintegy 8000 határon túli, gyermekét 

magyar iskolába írató családnak fejezi ki elismerését ösztöndíjával a Rákóczi Szövetség. Az 

ösztöndíjak átadása szeptember 1-jén Nagymegyeren, a szlovákiai magyar iskolák országos 

tanévnyitó ünnepségen veszi kezdetét. A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szolgáló 

Beiratkozási Programja 2004 óta zajlik annak érdekében, hogy minél több külhoni magyar 
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család merje vállalni gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar 

közösségek megmaradását is. 

 

Közös tanévnyitót tartottak a Kárpát-medencei református iskolák 
2018. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Ma7.sk, maszol.ro  

A rendszeres kegyesség a református közoktatási intézmények sajátja, amely áthatja az 

intézményeket, ebben rejlik egyháziasságuk - jelentette ki a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspöke a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek szombati 

közös tanévnyitóján, Székesfehérváron. A Széchenyi úti református templomban tartott 

tanévnyitó istentiszteleten Steinbach József azt mondta, hogy intézményeikben figyelnek 

Isten igéjére, a tanórákon, minden egyes tantárgy esetében megjelenik, akár 

természettudományok, akár bölcseletek tárgyalása közben. "Iskoláinkat ez a lelkiség 

határozza meg, ez a szív fundamentuma, a szívdobogás, a mennyei többlet, és e többlet nélkül 

nincs értelme az oktatásnak" - fogalmazott hozzátéve: intézményeikben a tanárok felelőssége 

az adott tárgyat továbbadni úgy, hogy Isten üzenete benne legyen, hiszen a diákságnak, a 

következő generációknak ez lesz a legfontosabb ajándék.” 

 

Hivatalosan is kinevezték a marosvásárhelyi katolikus gimnázium igazgatójává 
Tamási Zsoltot 
2018. augusztus 31. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A román oktatásügyi minisztérium hat hónapra kinevezte a marosvásárhelyi II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Gimnázium ideiglenes vezetőtanácsát és igazgatóját, a tisztséget 

ismét Tamási Zsolt tölti be – közölte pénteken hírlevelében a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség. A szövetség azt is közölte, hogy a csütörtökön publikált miniszteri rendelet 

értelmében Tamási Zsolt igazgatói minőségében megtehette a tanév beindításához szükséges 

első adminisztratív lépést: beszerezte az iskola adószámát. Péntek délután megtartotta első 

gyűlését az iskola vezetőtanácsa, a következő napokban megkötik a tanárokkal a 

munkaszerződéseket, és elkezdik a diákok átiratkozási kéréseinek jóváhagyását. 

 

KKM: a magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos 
2018. augusztus 31. – MTI, gondola.hu, karpatalja.ma  

 A magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos, és nyilvánvaló, hogy ehhez magyar 

költségvetési forrásra van szükség, amit Magyarország biztosít - közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium pénteken az MTI-vel. Arra reagáltak, hogy Pavlo Klimkin 

külügyminiszter pénteken, miután beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, 

a Twitteren közölte: Magyarország megváltoztatja a Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztosi tisztség Kijev által kifogásolt 

megnevezését. Klimkin azt írta: "a reggelt magyar kollégámmal, Szijjártó Péterrel folytatott 

megbeszéléssel kezdtem. A magyarok meghallottak bennünket, és megváltoztatják a 

Kárpátaljáért felelős biztosi megnevezést. Minden más kérdést illetően pedig konstruktívan 

dolgozunk tovább". További részletekbe nem bocsátkozott. 
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A cél barátokat szerezni és közösséget építeni 
2018. szeptember 2. – Teol.hu 

A kismegyeháza udvarán írta alá ünnepélyes keretek között Hargita és Tolna között a 

testvérmegyei megállapodást Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke és Borboly Csaba, 

Hargita megye tanácsának elnöke. Borboly Csaba, a hargitai megyei tanács elnöke éppen a 

déli harangszó idején kezdte beszédét, amelyben Illyés Gyulát idézte, aki azt írta, hogy 

nemzeti, aki jogot véd, nacionalista, aki jogot sért. Később arról beszélt, hogy olyannak 

képzeli el a testvérmegyei kapcsolatot, mint az igazi testvérekét.  

 

Szaktanárokra bíznák az elemi románoktatást: az elképzelés szerint 
könnyebben megtanulnák az állam nyelvét a magyar kisiskolások 
2018. augusztus 31. – Krónika 

Aggályosnak tartják a Krónika által megkérdezett szakemberek azt a kormányrendeletet, 

amelynek értelmében a kisebbségek nyelvén zajló elemi oktatásban a román nyelv- és 

irodalomórákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, román szakos tanárok tartják majd. 

 

Eltávolították a magyar zászlót az RMDSZ bihari szervezetének székházáról 
Nagyváradon 
2018. augusztus 31. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének pénteki közleménye szerint a magyar zászlót 

csütörtökön éjszaka vették le a helyéről, az elkövetők kitörték a tartórúdjából. Az alakulat 

közölte, hogy megdöbbenve és felháborodással értesült a történtekről. Az RMDSZ közölte azt 

is, hogy a Fekete Sas-palotában működő székháznál történt rongálás után a tettesek 

hátrahagyták a széket, amelyet vélhetően felhasználtak az akció során. A magyar zászló mellé 

Románia, az Európai Unió és az RMDSZ zászlaja volt kitűzve, az ismeretlen tettes azonban a 

többi zászlóhoz nem nyúlt hozzá. Az alakulatnak a közleményhez mellékelt fényképfelvétele 

szerint a magyar zászlót a székház bejáratának közelében hagyták az elkövetők, reggelre 

azonban az RMDSZ szerint a zászlónak nyoma veszett. A RMDSZ Bihar megyei szervezete 

közölte, a történtekről értesítette az illetékes hatóságokat, gyors és hatékony kivizsgálást 

kérve. 

 

Román szaktanárok az elemi oktatásban: de lesz egyáltalán elég tanár?  
2018. augusztus 31. – transindex.ro 

Kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben az a kormányrendelet amely a előírja, hogy az 

elemi osztályokban szakképesítéssel rendelkező tanárok oktathatják a román nyelvet. A 

rendeletben nem szerepel, hogy az intézkedésnek mikortól kell érvénybe lépnie. Az 
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kormányrendelet elfogadására Valentin Popa miniszter szerint azért volt szükség, mert sok 

panasz érkezett az oktatási tárcához a magyar diákok hiányos román nyelvtudása miatt. 

Tímár Ágnes, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum igazgatója a Transindexnek 

elmondta, ez az intézkedés meglehetősen hátrányos helyzetet teremt, ugyanakkor elsősorban 

nyelvi akadályt lát ennek a megvalósításában. Másrészt problémát jelent az is, hogy a román 

nyelvet oktató tanároknak nincs képesítésük ahhoz, hogy az elemi osztályokban 

taníthassanak.  

 

Borboly sürgős meghallgatást kért az oktatási minisztertől  
2018. szeptember 1. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Káoszt okozhat a román nyelv tanításában, ha érvénybe lép a 2018/9-es számú rendelet a 

tanügyi törvény módosítására vonatkozóan. A tervezet értelmében a törvény 263-as 

cikkelyének 7-es bekezdése kiegészül egy újabb bekezdéssel, amely szerint az elemi 

iskolákban a tanító nem, csak román szakos tanár oktathatja a nem román anyanyelvű 

diákoknak a román nyelvet - áll a Hargita Megye Tanácsa által kibocsátott közleményben. Ez 

nem jelent megoldást a román nyelv oktatására, sőt, további problémákat von maga után, 

hiszen ezt lefödni, alkalmazásokra és ezekhez anyagi fedezetre lenne szükség - szögezik le.  

 

A gazdasági jólét összefügg a kisebbségi jogokkal Vincze Loránt szerint 
2018. szeptember 2. – maszol.ro 

Számos európai példa mutatja, hogy a kisebbségi kérdés rendezése kéz a kézben jár a 

gazdasági fellendüléssel, véli Vincze Loránt, a FUEN elnöke, aki vasárnap Marosvásárhelyen, 

a Vásárhelyi Forgatagon vett részt a MIET beszélgetésén. „Romániában a rendszerváltást 

követő évtizedben úgy tűnt, hogy a gazdasági jólét nélkül a többség és az állam nem tesz 

jelentős gesztusokat a kisebbség fele, de azóta látnunk kell, hogy a magyar kártyát a gazdaság 

állapotától függetlenül kijátsszák. Számos európai példa van arra, hogy a kisebbségi kérdés 

rendezésével nem kell feltétlenül megvárni a gazdasági fellendülést, sőt, Dél-Tirol is a 

kisebbség-többség viszony rendezését követően vált Európa egyik legfejlettebb régiójává” – 

fogalmazott Vincze Loránt, aki Szerbia példáját is felhozta, amely okult a közelmúlt 

történelméből, és vállalta a vajdasági kulturális autonómiát. 

 

Rákóczi Szövetség: a magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni 
2018. szeptember 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

A magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni, mert az a gyermek, amelyik 

magyarul kezdi tanulmányait, jó eséllyel évtizedek múlva is magyar ember lesz - jelentette ki 

Csáky Csongor. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) tanévnyitó ünnepségén mondott beszédet, szombaton 

Nagymegyeren. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szent Miklós 

plébániatemplomban, amelyen részt vett a felvidéki magyar közélet és politikai 

érdekképviselet számos ismert képviselője. A Rákóczi Szövetség elnöke 57 kiselsősnek adta át 
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a szervezet által 2004 óta minden évben kiosztott ösztöndíjat, amelyet azok az iskolakezdő 

gyerekek kapnak meg egyes külhoni területeken, akiket magyar iskolába írattak a szüleik.  

 

Óvodafejlesztés: Csallóközben ezeket az óvodákat újították fel a tanévkezdésre 
2018. augusztus 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Augusztus 30-án Albáron, Nyárasdon és Csallóközkürtön átadták a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében felújított óvodákat. A nyárasdi óvoda udvarán szülők és 

nagyszülők, az óvoda alkalmazottai, a polgármester, az önkormányzati képviselők és 

népviseletbe öltözött óvodások várták a vendégeket. Bacsó László, Nyárasd polgármestere 

ünnepi beszédében elmondta, hogy egy önkormányzat életében nem mindennapos, hogy egy 

ekkora volumenű beruházás átadásra kerül, ezért mindenkit, aki akár csak egy kicsivel is, de 

hozzásegített ennek létrejöttéhez, köszönet illet. 

 

Átadták a felújított gömöralmágyi óvodát 
2018. augusztus 31. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Augusztus 31-én ünnepélyes keretek között átadták a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program keretében felújított gömöralmágyi óvodát. Az intézmény a program első ütemében 

vett részt, és mintegy 165 ezer euróból újult meg. Az ünnepségen részt vett Horváth Éva, a 

BGA Komárom pályázati referense, Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja, 

Nagyszombat megye alelnöke, valamint polgármesterek, önkormányzati képviselők, 

pedagógusok, szülők, gyermekek. 

 

Magyar Fórum néven bontott zászlót Simon Zsolt Komáromban 
2018. szeptember 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A volt mezőgazdasági miniszter szombaton, a komáromi Tiszti pavilon épületében 

sajtótájékoztatót tartott új pártja megalakulásáról. Simon Zsolt sajtótájékoztatón mutatta be 

jövőbeli pártjának előkészítő bizottságát, a párt leendő tagjait. Bejelentette, hogy elkezdte a 

pártalapításhoz szükséges aláírások gyűjtését. A pártot még az idén szeretnék bejegyezni, de 

első komoly megmérettetésnek a parlamenti választásokon való részvételt jelölték meg. Azt, 

hogy Simon új párt alapítását fontolgatja, már a Most-Híd érdekházassága miatti kilépésekor 

borítékolható volt, ennek ellenére a pártalapításról először nagy nyilvánosság előtt csak idén 

júliusban beszélt. 

 

Megnyitja kapuit a lévai református gimnázium új kollégiuma 
2018. szeptember 2. – Ma7.sk  

Jól felszerelve, építő erőkkel kezdi meg az idei tanévet a lévai Czeglédi Péter Református 

Gimnázium. Szeptember harmadikán a régóta megálmodott kollégium is megnyitja kapuit, 

amely harminc diáknak tud otthont adni a tanulmányok végzésének ideje alatt. Új 

kollégiummal büszkélkedve nyitja meg a tanévet a lévai Czeglédi Péter Református 

Gimnázium. Az intézmény vezetője Kiss Beáta elmondta a ma7-nek, a kollégium kiépítésének 

gondolatával már évek óta foglalkoznak, mert a református gimnázium, amely egyrészt a lévai 

magyarságot másrészt a keresztyén szellemiséget igyekszik szolgálni, azon diákokat is 
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szeretettel várja, akik esetleg nagyobb távolságról, de ezek miatt az értékek miatt szívesen 

lennének az iskola tanulói. Befogadásukhoz pedig elengedhetetlenül szükséges a kollégium. 

 

Magyarnak lenni hivatásunk 
2018. szeptember 2. – Ma7.sk  

A Petőfi Baráti Társulás 2001-ben hiánypótló szándékkal alakult meg Királyfiakarcsán. 

Abban az időben elenyésző volt a kulturális, hagyományőrző rendezvények száma a 

községben. Erdős Péter, a társulás elnöke egy kulturális csoportról szóló újságcikk elolvasása 

után döntött úgy, hogy létrehoz egy közösséget, amely kezdeményezője és szervezője lesz a 

Karcsák kulturális életének. 

 

Hetvennyolc gyermeket várnak az épülő komáromi Csillag Óvodába és 
Bölcsődébe 
2018. szeptember 2. – Ma7.sk  

Egyre látványosabb formát ölt a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programja keretében épülő komáromi Csillag Óvoda és Bölcsőde. A 21. századi igényeket 

minden tekintetben kielégítő, református intézmény legkorábban a 2018/19-es tanév 

közepén, legkésőbb pedig a 2019/20-as tanév elején nyílik meg a Szövetkezet utcában. A 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében, illetve 2017-ben hagyta 

jóvá a magyar kormány. Ez a Trianon óta, a határon túli magyar óvodai és bölcsődei 

rendszert célzó legnagyobb befektetésnek számít. Két ütemében az elcsatolt területeknek 38,5 

milliárd forint támogatást nyújt az anyaország. A program keretében a Felvidéken közel 140 

intézményt újítottak - újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek. 

 

Varga Miklós: Szent István stabil államot alapított 
2018. szeptember 2. – Felvidék Ma 

Sokat kellett rá várni, de augusztus 29-én, Diósförgepatonyban a határon túli magyarság 

apraja-nagyja közösen élte át az előadókkal az István, a király rockopera maradandó 

élményét. A címszereplővel, Varga Miklóssal ekkor beszélgettek. 

 

Sem a Híd, sem az MKP nem repes az örömtől, hogy Simon Zsolt pártot 
alapított 
2018. szeptember 2. – Új Szó 

Az első reakciók alapján sem Híd, sem az MKP nem fogadja tárt karokkal Simon Zsolt 

újonnan alapított pártját, a Magyar Fórumot. "Simon Zsoltnak, mint minden polgárnak, joga 

van ahhoz, hogy pártot alapítson. A jelenlegi állás szerint ő a 153. reménybeli vezető 

Szlovákiában" – áll a kormánypárti Híd közleményében, melyben a Magyar Fórum 

megalakulására reagálnak. Az MKP közleménye szintén leszögezi, hogy mindenkinek joga 

van pártot alapítani, aki teljesíti a törvény által előírt követelményeket. Ugyanakkor 

kijelentik, hogy nem örülnek a magyar közösség szétforgácsolásának. 
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Együttműködési megállapodást kötöttek a szerbiai ellenzéki pártok 
2018. szeptember 3. – MTI, OrientPress, Webrádió  

Együttműködési megállapodást kötött a szerbiai ellenzék tíz legnagyobb pártja Belgrádban, a 

Szövetség Szerbiáért elnevezésű tömörülés az alapítók kijelentései szerint egyrészt 

Aleksandar Vucic szerb elnök hatalma ellen, másrészt pedig Szerbia jólétének megteremtése 

érdekében jött létre. A Szabad Európa Rádió balkáni irodájának beszámolója szerint az 

összefogást Dragan Djilas egykori belgrádi polgármester, a nyugat-balkáni országot 2000 és 

2012 között vezető Demokrata Párt (DS) volt elnöke kezdeményezte, és hozzá csatlakoztak a 

legnagyobb ellenzéki pártok, a többi között a Vuk Jeremic volt külügyminiszter vezette 

Néppárt (NS), a szélsőjobboldali Dveri, a DS, valamint a Szerbiai Baloldal.  A Sasa Jankovic 

volt ombudsman irányította Szabad Polgárok Mozgalma (PSG) nem része a tömörülésnek, 

ugyanis Jankovic is kezdeményezte korábban az ellenzéki összefogást, ám a 381-es Polgári 

Blokk nevű tömörüléshez a PSG-n kívül csupán négy párt, illetve mozgalom csatlakozott, 

közöttük a Magyar Mozgalom nevű vajdasági civil szervezet. 

 

Új játszóteret kaptak a zentagunarasi és a csantavéri óvodások 
2018. augusztus 31. – Pannon RTV 

A magyar kormány és az MNT küldöttsége ma délelőtt megtekintette a zentagunarasi és a 

csantavéri óvoda új játszóterét is. A projekt a Kárpát-medencei Óvodafejlesztesi Program 

keretében valósult meg. A zentagunarasi általános iskola és az óvoda egy udvarban található, 

csak magyar ajkú gyerekek járnak oda - emelte ki Savelin Zellei Zsuzsanna, a helybeli iskola 

igazgatója, miközben a játszótéren körbevezette Potápi Árpád Jánost és a küldöttséget. 

 

Magyar nyelvű tankönyvek nélkül kezdődik az iskola Muzslyán 
2018. augusztus 31. – Pannon RTV 

A szokásos nyári felújítási munkálatok után az iskolák többsége felkészült a tanévkezdésre. 

Így van ez a 125 éves muzslyai általános iskolában is. 

Problémát okoz azonban, hogy magyar nyelvű tankönyvek és gyakorlófüzetek nélkül kezdődik 

a tanítás. Az utolsó munkálatokat végzik a tanévkezdésre a muzslyai Szervó Mihály Általános 

Iskolában. A legnagyobb vegyes tannyelvű közép-bánáti iskolában folyamatosan csökken a 

tanulók száma, de továbbra is két épületben folyik az oktatás. 

 

Szólít az iskolacsengő 
2018. szeptember 3. – Magyar Szó 

Vajdaság 45 helyi önkormányzatában összesen 44 iskoláskor előtti intézményben, 382 

általános és 131 középiskolában kezdődik ma meg a tanév. Nyilas Mihály tartományi oktatási 

és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi titkár közleményben állapította meg, hogy 

várhatóan 17 600 gyerek iratkozik be az idén az elemi iskola első osztályába, illetve 18 634 új 
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középiskolásunk lesz. Kifejtette, hogy az oktatási intézmények lehetőségeikhez mérten az 

igényeiknek megfelelően felkészültek a tanévkezdésre. 

 

Zenta: Légy önmagad, itthon! 
2018. szeptember 1. – Vajdaság.ma 

A zentai BeeHome Közösségi Ház a nyár folyamán már több érdekes programnak adott 

otthont. Mottójuk a Légy önmagad, itthon! Céljuk támogatni és itthon maradásra ösztönözni 

a községbeli és a környékbeli fiatalokat, miközben maguk is jó példát mutatnak 

vállalkozásukkal. A nyár folyamán megtartott kísérleti rendezvényeik után augusztus utolsó 

napján, pénteken este hivatalosan is megnyitották a BeeHome Közösségi Házat Zenta 

főterén. Két zentai vállalkozó, Máriás Endre, a TM-People International Kft. igazgatója és 

Török Ákos, a Jusoft Informatikai Kft. igazgatója álmodták meg és hozták létre ezt az új 

helyszínt. 

 

Támogatás az újszülötteknek 
2018. szeptember 2. – Magyar Szó 

Bilicki Zoltán adai polgármester és Búcsú Attila, a községi képviselő-testület elnöke pénteken 

a községháza dísztermében fogadta Ada község legfiatalabb lakosait és szüleiket az újszülött 

gyermekeknek járó községi támogatás kiosztása alkalmából. Az egyszeri pénzsegélyre jogosító 

utalványokat ez alkalommal 66 család vehette át 68 gyerek után. 

 

Új helyre költözött a szerkesztőség 
2018. szeptember 1. – Magyar Szó 

Napilapunk szabadkai szerkesztőségének dolgozói immár új helyszínen végzik munkájukat, 

ugyanis a szerkesztőség saját épületrészt kapott a Magyar Médiaházban. A 73 éves szabadkai 

szerkesztőség a Corvin Mátyás utca 9-es szám alatt található épületből költözött át új 

otthonába. A projektum a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg. 

 

Bánk bán a megújult szabadtéri színpadon Beregszászban 
2018. szeptember 2. – KárpátInfo, karpatalja.ma 

Egy látványos eseménnyel kezdődött az ősz a beregszásziak számára — Erkel Ferenc Bánk 

bán című operájával a Magyar Állami Operaház társulatának kiváló előadásában. Az előadás 

a megújult szabadtéri színpadon zajlott, amely a Beregszász Aréna nevet kapta. A felújítási 

munkálatokat Magyarország kormánya, illetve az operaház finanszírozta. Ennek 

köszönhetően még több néző láthatta a híres operát. "Köszönetet szeretnék mondani az 

előadásért Potápi Árpád Jánosnak, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárának, Bácskai Jánosnak, testvérvárosunk, Ferencváros polgármesterének, 

Ókovács Szilveszternek, a Magyar Állami Operaház főigazgatójának, a KMKSZ és az UMDSZ, 

illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetésének, Magyarország ungvári 

és beregszászi külképviseleteinek, a vállalkozóknak, a polgármesteri hivatalban dolgozó 
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kollégáimnak, az oktatási és művelődési dolgozóknak, a rendőröknek és a privát 

biztonságiaknak, a tűzoltóknak és a mentősöknek" - írta Babják Zoltán, Beregszász 

polgármestere közösségi oldalán.  

 

Felavatták Erkel Ferenc miniszobrát Ungváron 
2018. szeptember 2. – karpatalja.ma 

Újabb magyar vonatkozású műalkotással gazdagodott a megyeszékhely. Erkel Ferenc 

halálának 125. évfordulója alkalmából szeptember elsején felavatták a zeneszerző szobrát, 

Kolodko Mihály alkotását, mely az Ungvári Gyermekművészeti Iskola homlokzatán kapott 

helyet. 

 

Tovább folytatódik a Keleti Partnerségi Program Kárpátalján 
2018. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által támogatott „Keleti Partnerség 

Ukrajna 2017/2018 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján” című projekt megvalósításában 

a támogatási szerződés értelmében a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány 

lebonyolítóként közreműködik. A Külgazdasági és Külügyminisztérium által létrehozott keleti 

partnerségi fejlesztési programok céljának megfelelően a végső kedvezményezettek 

Kárpátalja oktatási, szociális és kulturális intézményei. 

 

Folytatódik a beregszászi színház épületének felújítása 
2018. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Kárpátaljai ingatlanberuházások finanszírozása keretében folytatódik a Kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai Színház épületének felújítása, korszerűsítése. A Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolítóként működik közre a projekt 

megvalósításában. A támogatás végső kedvezményezettje a Kárpátaljai Megyei Magyar 

Drámai Színház (korábbi nevén Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház). 

 

Tanévkezdés a Burgenlandi Főiskolán 
2018. szeptember 2. – volksgruppen.orf.at 

Hétfőn ismét becsengetnek Burgenland iskoláiban, és a tartomány legnagyobb főiskolája, az 

FH Burgenland pardsorai is ismét benépesülnek. Az intézmény munkatársai számára a nyár 

sem telt unalmasan, fel kellett készülniük ugyanis közel ezer új hallgató fogadására. 

 

Nyárzáró tábor az AMAPED-del 
2018. augusztus 31. – volksgruppen.orf.at 

Augusztus 27 és 31. között tartotta meg idei utolsó nyári táborát az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete Bécsben. Az egyhetes hagyományőrző kézműves táborban összesen 

hét, 4-11 év közötti gyermek vett részt. A programban a táborozók különféle kézműves 

technikákat sajátíthattak el. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

 

Eltűnt a magyar lobogó a Bihar megyei RMDSZ székházának bejárata fölül 

Nagyváradon 

Eltűnt a magyar lobogó a Bihar megyei RMDSZ székházának bejárata fölül Nagyváradon. A 

magyar zászló mellett az Európai Unió, az RMDSZ és a román zászló lengett a székház falán, 

ezekhez nem nyúltak az ismeretlen tettesek. Az elkövetők a helyszínen hagytak egy széket is, 

amelyet valószínűleg a zászló letörésekor használtak. Az RMDSZ képviselői feljelentést tettek 

a rendőrségen és remélik, hogy a térfigyelő kamerák segítségével gyorsan megtalálják az 

elkövetőket.  

 

A párttörvény megszigorítására készülnek a pozsonyi kormánypártok 

A párttörvény megszigorítására készülnek a pozsonyi kormánypártok. A javaslatot beterjesztő 

Szlovák Nemzeti Párt indoklása szerint véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy 

tömegbázis nélküli pártok kerülnek be a parlamentbe. Szlovákiában a második legtöbb tagot 

számláló párt a Magyar Közösség Pártja, amely viszont nem került be a törvényhozásba.  

 

Fogadalomtétellel kezdődött az új tanév a délvidéki Csantavéren 

Fogadalomtétellel kezdődött az új tanév a délvidéki Csantavéren, a Hunyadi János Általános 

Iskolában. Az elsős kisdiákok az ígérték meg, hogy jó tanulók lesznek. Ellátogatott az 

ünnepségre Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára is. Vele, 

illetve a gyerekekkel, az iskola egyik tanítónőjével és igazgatójával Németh Ernő beszélgetett. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a magyar nyelvű felsőoktatás rangos 

intézménye ma Romániában. Ez nemcsak bővülő oktatási kínálatának, de hiánypótló 

jellegének is köszönhető. Most ismét felvételit hirdet, ezúttal a még betöltetlen helyekre.  

 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-08-31_18-30-00&enddate=2018-08-31_19-10-00&ch=mr1
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Emlékművet állítanak Újvidéken az 1944-45-ös áldozatoknak 

Közel két évtizede zajlik a huza-vona, most azonban döntött az Újvidéki városi képviselő 

testület. Biztosra vehető, hogy a vajdasági székvárosban emlékművet állítanak az 1944-es, 45-

ös ártatlan áldozatok, köztük a magyar áldozatok emlékére. Ám az öröm nem lehet teljes, 

hiszen nem az eredetileg elképzelt, a néhai Makovecz Imre által megtervezett magyar 

emlékmű áll majd, vagyis nem lesz külön emlékműve a délvidéki vérengzés áldozatainak. A 

történetet archív hangfelvételek felhasználásával Ternovácz István összeállítása meséli el.   

 

Vásárhelyi Forgatag 

Már hagyományosnak mondható az a rendezvény, amely nem csupán az esemény tartalmát, 

de a település jellegét is magában hordozza. Ma délelőtt a marosvásárhelyi Ligetben kezdetét 

vette a Vásári Forgatag, ahol több mint 50 erdélyi kézműves van jelen termékeivel.  

                                                                       

Fekete Körös Völgyi Magyar Napok 

A szórványban élő magyarság összefogása és identitástudatának erősítése jegyében rendezik 

meg immár hatodik alkalommal a Fekete Körös Völgyi Magyar Napokat augusztus 31-

szeptember 2 között. A Belényesi medencében közel 5000 magyar él elszórtan, számukra 

létfontosságú a kulturális és közösségi rendezvénysorozat, amely több száz embert mozgósít, 

nem csak a környékről, hanem a Partium távolabbi részeiről is.  

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 1. – Kossuth Rádió 

 

Példamutató szórványmentő tevékenységéért tüntette ki Karcag város 

önkormányzat képviselő testülete a Vasárnapi Iskola Alapítványt 

Példamutató szórványmentő tevékenységéért tüntette ki Karcag város önkormányzat 

képviselő testülete a Vasárnapi Iskola Alapítványt.  „Az önkéntesek nem az iskolai oktatást 

kívánják pótolni vagy kiegészíteni, pusztán átadni szeretnének valamit abból a többletből, 

amit mi helyzetünknél fogva élvezhetünk, hogy a határ innenső oldalára születtünk” – 

mondta Dobos László, Karcag polgármestere, akit Benkei Ildikó kérdezett. 

 

Az egykori aratóbálok hagyományát folytatják a településen az új kenyér 

ünnepével 

Az egykori aratóbálok hagyományát folytatják a településen az új kenyér ünnepével. Idén is 

négynapos, szórakoztató-kulturális rendezvénysorozatot szerveztek ez alkalomból az Arad 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-01_18-30-00&enddate=2018-09-01_19-10-00&ch=mr1
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megyei kisvárosban. Vasárnap délben ökumenikus szertartás szerint szentelték meg a frissen 

sütött és szekérszámra hozott kenyereket, cipókat.  

 

A Gyimes-völgyében tartották meg a Virtuózok komolyzenei vetélkedő erdélyi 

gálaműsorát 

Pécskától mintegy 540 kilométerrel odébb, a Gyimes-völgyében tartották meg a Virtuózok 

komolyzenei vetélkedő erdélyi gálaműsorát. A Hazulról hazaiaknak műsor és az ezt követő 

mesterkurzus megálmodója és szervezője a Csíkszeredából indult operaénekes, Molnár 

Levente. A Borospatakán tartott és vasárnap záruló mesterkurzuson készült Oláh-Gál Elvira 

összeállítása. 

 

Negyedik éve emlékeznek meg a horgosiak BartókBéláról 

Hogy Bartók Béla 1906 augusztusában a délvidéki Horgoson járt, annak emlékét hosszú időn 

át a Bartók-archívumban található 25 lejegyzett dal és a zeneszerző „A magyar népdal” című 

műve őrizte. Ezek a tények azonban csak a kevés avatott számára voltak ismertek, de sem a 

horgosiak emlékezetében, sem a szélesebb köztudatban nem hagytak nyomot.  Negyedik éve 

már a horgosiak is megemlékeznek arra, hogy a világhírű zeneszerző a faluban járt, ahol 

összegyűjtött és a közkinccsé tett negyven horgosi népdalt. A rendezvényt minden évben az 

úgynevezett órás villánál tartják, amelynek tornácáról Bartók felfigyelt a közelben dolgozó 

paraszt lány énekére, az ismeretlen dallamokra.  

 

Kórustalálkozó Temesváron 

Bartók Béla utolsó hangversenye Temesváron, 1936 májusában volt. Maradjunk is 

Temesváron, ugyanis a Milleniumi templomban tartott kórustalálkozón három város 

énekkara mutatkozott be egymásnak és a közönségnek, építve az anyaország határain kívüli 

nemzetrészek kapcsolatát. Lehőcz László először a vendégeket szólította meg.  

 

Térkép 

2018. szeptember 1. – Duna TV 

 

Minden év augusztusának első szombatján tartják a bözödújfalusi találkozót, amikor az 

emlékparkban összegyűlnek az elárasztott Bözödújfalu szülöttei. 2014 óta szerveznek 

gyűjtéseket az összedőlt katolikus templom újjáépítéséhez, amelynek az idei találkozón 

elhelyezték az alapkövét. A helye ugyanott lesz, mint azelőtt, de a tározó újbóli feltöltése miatt 

cölöpökön áll majd. Az új templom az egykori település valamennyi felekezetét képviseli 

majd.  

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-09-01-i-adas-2/
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Sokszínű programokat, köztük író-olvasó találkozókat, dedikálásokat, kiállítást és 

koncerteket is kínál a Budavári Könyvünnep, amely szeptember 2-ig várja a látogatókat a 

budai Várban. A rendezvényen mások mellett Szalonna és bandája, Für Anikó, Berecz András 

és a Boróka Néptáncegyüttes is színpadra lép. Az idei fesztivál díszvendége Székelyudvarhely, 

így az érdeklődők udvarhelyszéki és kalotaszegi táncokat is láthatnak. A következő 

videoüzenetet a könyvünnep egyik szervezője, Bauer Eszter küldte a Térkép nézőinek.  

  

Mátyás király születésének 575-ik, trónra lépésének 560-ik évfordulója alkalmából a 2018-as 

évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság. Az emlékévhez 

csatlakozva idén nyáron számos külhoni és anyaországi oktatási intézmény, civil szervezet 

hirdetett nyári tábort Mátyás királyhoz kapcsolódó tematikával. A partiumi Szentjobbon 

működő Szent István Szociális Központ Alapítvány Mátyás-túrát szervezett gyermekek 

számára.  

 

Idén is útra kelt a Magyar Állami Operaház egyik legnagyobb vállalkozása, a Kárpát-Haza 

OperaTúra, amely az előző évadban húsz határon túli, magyarlakta településre vitte el 

népszerű produkcióit. Szeptember elsején, szombaton este Beregszászon szólal meg 

különleges változatban, de hagyományos tenor főhőssel Erkel Ferenc leghíresebb operája, a 

Bánk bán. A Beregszászi Arénát a testvérváros Budapest IX. kerület, Ferencváros 

Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tették újra 

alkalmassá előadások megtartására.  

 

Egyházi, történelmi, kulturális tematikájú tárlatok várták a nagyváradi várba érkezőket ezen a 

nyáron. A középkori vár fejedelmi palotájában berendezett kiállításokon az első világháborús 

ereklyék mellett, a református és katolikus egyház történetét bemutató kiállítások is láthatóak 

voltak. A Szent László király sírját máig rejtő épületegyüttesben megrendezett fesztiválon 

Nagyvárad virágkorát is felidézték.  

 

A kárpátaljai Tiszaújfaluban a Csillag születik igazi eseményszámba megy. Már szinte 

hagyománnyá vált a helyi tehetségkutató vetélkedő, amelyet a népszerű tévéműsorról 

neveztek el. A verseny varázsa abban rejlik, hogy a gyerekek saját maguk által kedvelt, 

szeretett verseket, dalokat és maguk által készítette koreográfiákat adnak elő. 0 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén kárpátaljai kollégáink nyerték az első díjat 

a negyedik kulturális filmek fesztiválján, amelyre a tudósítók.hu honlapra feltöltött 

rövidfilmek kerülhettek be. Az internetes portálon magyarországi és külhoni magyar 

televíziós műhelyek munkái jelennek meg. A közmédia munkatársai több elismerésben is 
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részesültek, a fesztivál győztes alkotása pedig kollégáink, Kovács Géza szerkesztő, és Vass 

Tamás operatőr alkotása a „Váralja kávézó - élő történelem Ungváron” című kisfilmje lett.  

 

Tíz nap alatt közel 1400 kilométert kerékpározott szülőfalujáért egy érbogyoszlói fiatalember, 

László József. A jótékonysági biciklizés során megtett kilométereket szimbolikus összegért 

"eladásra" ajánlotta fel, az összegyűlt adománnyal pedig szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy 

Érbogyoszlón játszótér illetve közösségi park létesüljön. A gyűjtés még nem ért véget, így aki 

teheti, támogathatja kezdeményezését.  

 

Kárpát Expressz 

2018. szeptember 2. – M1 

 

Mezőgecsei lekvárfőző fesztivál 

A szilváé volt a főszerep a hétvégén a Beregszászi járáshoz tartozó Mezőgecsében. A 

településen kilencedik alkalommal szervezték meg a lekvárfőző fesztivált. 

 

Bunkertúra a Felvidéken 

Fülek büszkesége a város közepén magasodó, 16. században épült vár. A magyar történelmi 

emlék igazi turistacélpont lett az utóbbi években. 

 

Partiumi Magyar Napok 

A Partiumi Magyar Napok a legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvény 

Szatmárnémetiben. 14 évvel ezelőtt hiánypótlóként hívta életre a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség. Az eseményen járt a Kárpát Expressz stábja. 

 

Látogatás Kárpátalja legnagyobb magyar katonai temetőjében 

A Magyar Király Honvédség sokezer katonája nyugszik jeltelen sírokban Kárpátalján és 

Galíciában, akik az első és második világháború során adták életüket a hazáért. A sírok 

felkutatására és rendbetételére vállalkozott a Vigyázók Had-és Kultúrtörténeti Egyesület. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2018-09-02-i-adas-8/

