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Nyomtatott és online sajtó  
 

Grezsa István: Amikor óvodát építünk, a jövőnket védjük 
2018. szeptember 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, kormany.hu, Magyar Idők, 

OrientPress, Lokál, fidesz.hu, Felvidék Ma, 

Amikor keresztény hitünket védelmezzük, amikor keresztény óvodát építünk, a jövőnkről van 

szó – mondta Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért felelős miniszteri biztos a szlovákiai Rimaszombatban kedden az új református 

óvoda épületének alapkőletételi ünnepségén. Grezsa István kiemelte: a magyar anyanyelv 

megmaradása elválaszthatatlan a protestantizmustól, a hit védelme pedig új értelmet nyer a 

21. században. Eljött az ideje, hogy merjünk újra magyarok lenni, hogy megérje magyarnak 

lenni – mondta, hozzátéve: „itt Rimaszombatban most sziklára épülő várat építünk, de a 

gyerekeken, diákon, szüleiken, pedagógusokon múlik, hogy milyen erős szellemiség lesz az 

óvodában, az épülő alapiskolában vagy a gimnáziumban”. 

 

Soltész: természetes törekvés, hogy a horvátországi magyaroknak ugyanolyan 
lehetőségeik legyenek, mint a magyarországi horvátoknak 
2018. szeptember 4. – MTI, Magyar Idők 

Természetes törekvése a horvátországi magyaroknak, hogy ugyanolyan lehetőségeik legyenek, 

mint a magyarországi horvátoknak – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, 

nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára 

kedden telefonon az MTI-nek. A politikus a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési 

Központ (HMOMK) ünnepélyes tanévnyitóján vett részt Eszéken. A HMOMK az egyetlen 

magyar tannyelvű középiskolai központ Horvátországban, amely falai között óvoda és 

általános iskola is működik. Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarországon három horvát 

iskolaközpont van: Pécsett, Hercegszántón és Budapesten, valamint most indult egy új óvoda 

és általános iskola Szombathelyen is. Az elmúlt nyolc-kilenc év (magyarországi) 

nemzetpolitikája nagyon sok lehetőséget biztosított a magyarországi horvátok számára – tette 

hozzá. 

 

Háromszázhetven magyar gyerek iskolakezdését segítette Kárpátalja 
szórványtelepülésein a Katolikus Karitász 
2018. szeptember 4. – MTI, Magyar Idők, karpataljalap.net 

Az egyházi jótékonysági szervezet 40 kisdiáknak adott át ünnepélyes keretek közt 

iskolatáskákat és taneszközöket kedden Aknaszlatinán. A Técsőhöz közeli település Bolyai 

János Középiskolájában tartott átadási ünnepséget követően Écsy Gábor, a Katolikus Karitász 

országos igazgatója az MTI-nek telefonon elmondta: a Karitász Kárpátalja 

szórványtelepüléseire is kiterjesztette a Legyen öröm az iskolakezdés a határon túli magyar 

kisgyermekek számára is elnevezésű programját abból a célból, hogy elsősorban azokon a 
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családokon segítsen, amelyekben a súlyos gazdasági helyzet és szociális nehézségek miatt 

nagy gondot jelent a gyermekek beiskolázása. 

 

Minimumszabályokat rögzíthet az Európai Parlament a nemzeti kisebbségek 
védelme érdekében 
2018. szeptember 4. – Krónika 

Jelentős lépésre készül Sógor Csaba szerint az Európai Parlament a kisebbségek védelme 

érdekében: kötelező európai keretszabályozás kidolgozását indítaná el a törvényhozás. Az 

RMDSZ EP-képviselőjének keddi tájékoztatása szerint olyan jelentés készül az uniós 

törvényhozás Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottságában (LIBE), amely 

minimumszabályok létrehozásához tenné le az alapokat a kisebbségek védelme érdekében. Az 

európai parlamenti képviselők hétfő délután nyilvános meghallgatáson tárgyalták a jelentés-

tervezetet, azzal a céllal, hogy a szakértőket és érdekcsoportokat is bevonják a szakbizottsági 

munkába. A témában szervezett LIBE-szakbizottsági meghallgatáson Sógor Csaba a romániai 

helyzetet ismertette és arra figyelmeztetett, hogy jelenleg a tagállamok jóindulatán múlik a 

kisebbségek védelme az EU-ban. 

 

Ezek az RMDSZ prioritásai az őszi parlamenti ülésszakban 
2018. szeptember 4. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az anyanyelvű oktatás és az oktatás minőségének javítása, vidékfejlesztési kérdések, az 

önkormányzatiság megerősítése és a decentralizáció, illetve családpolitikai kérdések és 

szociális háló bővítése – ezek a területek szerepelnek az RMDSZ prioritásai között a hétfőn 

elkezdődött parlamenti ülésszakban, tudta meg a maszol.ro Korodi Attila képviselőházi 

frakcióvezetőtől. 

 

Tiltakoznak a kisebbségek, amiért a kormányfő tanácsadója náciként mutatta 
be Johannist 
2018. szeptember 4. – MTI, maszol.ro, Erdély Ma 

A kisebbségek tiltakozását váltotta ki Darius Vâlcov, a miniszterelnök tanácsadója, aki az 

egyik közösségi portálon egy kisfilmet tett közzé, amely náci szervezetként mutatta be a 

Romániai Német Demokrata Fórumot (FDGR), és Hitler-bajusszal mutatta Klaus Johannis 

államfőt, a fórum korábbi elnökét. Darius Vâlcov vasárnap posztolta közösségi oldalán a 

kisfilmet, majd a kedvezőtlen reakciókat látva törölte a bejegyzését.  A Romániai Német 

Demokrata Fórum (FDGR) kedden nyomatékosan kérte Viorica Dăncilă miniszterelnököt, 

hogy határolódjon el és váljon meg tanácsadójától. 

 

Marosvásárhelyi katolikus gimnázium: tanítóikkal találkoztak a gyermekek 
2018. szeptember 4. – maszol.ro 

Nagy érdeklődésnek örvendett a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnáziumban tartott nyílt nap, amelyen a tanévkezdés előtt álló előkészítős és elsős 
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gyerekek, valamint szüleik egymással és a tanítókkal találkozhattak – számolt be az Erdélyi 

Magyar Televízió híradója. Tamási Zsolt hangsúlyozta: „Azért tartottuk fontosnak, hogy nyílt 

napot tartsunk, mert a tavasszal nem volt lehetőségünk. Egyáltalán nem voltunk abban a 

helyzetben, és nagyon rövid idő volt arra, hogy értesüljenek a szülők arról, hogy ilyen 

lehetőség egyáltalán van.” „Azok a diákok esetében, akik a miénk voltak, könnyű volt 

személyesen felvenni a kapcsolatot, jelenleg pedig azt szerettük volna, hogy akik még nem 

jártak nálunk, bejöhessenek az iskolába, találkozzanak a tanítónőkkel, feltehessék a 

kérdéseiket és könnyebben meghozzák azt a döntést, hogy mindenütt jó, de a legjobb a 

Rákócziban” – mutatott rá a katolikus gimnázium igazgatója. 

 

Elköltöztetik a tömegrendezvényeket Nagyvárad főteréről 
2018. szeptember 4. – maszol.ro 

A nagyváradi önkormányzat nemrég arról döntött: mivel több helyen megrepedezett a tér 

burkolata, elköltöztetik a tömegrendezvényeket Nagyvárad főteréről. A tervek szerint a kisebb 

kulturális programoknak – kiállításoknak, előadásoknak, vetítéseknek – továbbra is helyük 

lesz a Szent László téren, például a TIFF keretében péntektől vasárnapig naponta tartanak ott 

filmvetítést. A tömegrendezvényeket azonban, amelyeken nagyon sok ember megfordul, 

elköltöztetik a főtérről. 

 

Kelemen Hunor hajlik arra, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között jöhet 
létre  
2018. szeptember 4. – transindex.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy 

véleménye szerint október 7-ig semmiképp nem lehet majd lebonyolítani a család 

meghatározására vonatkozó alkotmánymódosítási javaslatról szóló népszavazás 

megszervezését. Kelemen Hunor elmondása szerint az RMDSZ politikusai nem foglaltak 

egységesen állást ebben az ügyben, és nem is szükséges hogy agy adott, "nagyon merev" 

állásfoglalást képviseljenek, és eddig is mindenki a saját lelkiismerete szerint szavazott. 

Kelemen Hunor azt is kifejtette, hogy a házasság az egy teljesen más kérdés, és ebben a 

kérdésében ő konzervatívabbnak mondja magát, így hajlik arra, hogy elfogadja, hogy a 

házasság csak egy férfi és egy nő között jöhet létre.  

 

Újabb átgondolatlan döntés a tanügyben 
2018. szeptember 4. – Bihari Napló 

A tanügyi rendszerben dolgozók szerint több szempontból is indokolatlan az, hogy a 

kisebbségi elemi oktatásban román szaktanárok tanítsák a gyerekeknek a román nyelvet. A 

Bihari Napló által megszólaltatott váradi magyar szakemberek egyhangú véleménye az, hogy 

ez a döntés elhamarkodott. 

 

Az RMPSZ állásfoglalása a román nyelv oktatása kapcsán 
2018. szeptember 4. – Bihari Napló, Krónika 
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A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elfogadhatatlannak tartja az oktatási törvény 

263-as számú cikkelyét módosító kormányrendeletet, amelyet augusztus 23-án fogadott el a 

kormány, az érintettekkel való előzetes egyeztetés, konzultáció nélkül. A cikkely módosítása 

értelmében „a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a román nyelv és irodalomórát 

felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják”. 

 

Van olyan kolozsvári iskola, ahol már most szaktanár oktatja elemiben a románt 
2018. szeptember 4. – transindex.ro 

Általános felhördülést okozott az elmúlt napokban, hogy a kormány rendelettel módosította a 

tanügyi törvényt, oly módon, hogy a kisebbségek nyelvén oktató elemi iskolákban is 

szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell tanítaniuk a román nyelvet. A rendelet 

ugyanakkor arról nem rendelkezik, hogy a módosítást mikor kellene életbe léptetni. A 

rendelettel szemben máris számos kritika fogalmazódott meg úgy a pedagógusok és a 

politikusok részéről is, ugyanakkor van olyan kolozsvári tanintézmény is, amely idéntől már 

eleve ilyen módszerrel oktatja a román nyelvet. Alternatív oktatási módszerekkel a 

kisiskolásoknál is eredményesebb lehet a román nyelv oktatása, vélik a Tálentum Református 

Iskolában.  

 

Alapos ellentmondás: bővíteni kellene a „reformintézkedés” révén a 
tanügyben, ehelyett leépítések vannak 
2018. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

Mintegy százhetvennel kellene bővíteni a pedagógusi állások számát Hargita megyében 

ahhoz, hogy a napokban életbe lépett kormányrendeletnek megfelelően szaktanárok 

oktathassák a román nyelvet a megye magyar tannyelvű elemi osztályaiban. A bővítés 

azonban szinte elképzelhetetlen, hiszen az oktatási tárca legutóbb éppen leépítések 

végrehajtására kérte a tanfelügyelőséget. 

 

Hatodik alkalommal színezik ki magyar napokkal Szászrégent 
2018. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

Nyolc helyszínen húsznál több rendezvénnyel várják az érdeklődőket a Szászrégeni Magyar 

Napokra szeptember 6–9. között.  

 

Három lépésnyire az alkotmánymódosító referendumtól 
2018. szeptember 4. – maszol.ro 

Bár elsőre rendkívül szorosnak tűnik a Szociáldemokrata Párt (PSD) által bejelentett 

alkotmánymódosítási menetrend, a legutóbbi fejlemények fényében a referendum október 7-

ei lebonyolítása egyáltalán nem lehetetlen. A július 6-án kihirdetett új referendumtörvény 

értelmében jelen pillanatban három lépésre vagyunk az alkotmánymódosító referendumtól. 

Az első lépés a plénumbeli szavazás a szenátusban. Ezután az alkotmánybíróság megvizsgálja, 

hogy az elfogadott törvényszöveg nem sérti-e az alaptörvény 152. cikkét, amely az 
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alkotmánymódosítás korlátairól rendelkezik. Ha ezen a szűrőn átmegy, a szöveget az 

alkotmánybíróság döntésével együtt egyszerűen kihirdetik a Hivatalos Közlönyben. 

 

Packáznak 52 ezer magyar diákkal: elutasítja a szakma és a politikum, hogy 
romántanárok oktassanak az elemiben 
2018. szeptember 4. – Krónika 

Elfogadhatatlannak tartja a pedagógusszövetség azt a kormányrendeletet, amely szerint a 

kisebbségek nyelvén oktató elemi iskolákban is szakképzett román nyelv és irodalom 

tanároknak kell tanítaniuk a román nyelvet. Az RMDSZ a parlamenti törvénymódosítás során 

töröltetné a vitatott cikkelyt.  

 

Dragnea: marad az együttműködés 
2018. szeptember 5. – Krónika 

Az RMDSZ-szel kötött megállapodás továbbra is érvényben marad – jelentette ki hétfőn Liviu 

Dragnea, a képviselőház és a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. 

Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint ugyanakkor „jelen pillanatban 

az együttműködés még létezik”, ám folytatása az RMDSZ részéről azon múlik, hogy a koalíció 

hajlandó-e támogatni az RMDSZ prioritásait is. 

 

„Szakítás” a Maros megyei önkormányzatban 
2018. szeptember 5. – Krónika 

Távozott a Maros megyei tanácselnök kabinetfőnöki állásából Kozma Mónika, aki szeptember 

elsejéig Péter Ferenc mellett dolgozott. A hivatalos változat szerint Kozma azért mondott fel, 

hogy több időt szentelhessen a Pro Economica Alapítvány irányítására, de a Krónika 

értesülései szerint nem volt felhőtlen a kettejük közötti viszony. „Nem tűnök el, nem alakulok 

át… Nem változik a telefonszámom, továbbra is elérhető vagyok!” – jelentette be távozását 

hétfőn a megyei önkormányzattól Kozma Mónika. Péter Ferenc leköszönő kabinetfőnökének 

két mondata sokak számára megfejthetetlen rébusznak bizonyult: a többség nem tudott arról, 

hogy Kozma már hetekkel ezelőtt benyújtotta felmondását, amelyet a megyeelnök el is 

fogadott. A Krónika értesülései szerint Péter Ferenc és Kozma Mónika között jó ideje 

megromlott a viszony, ezért a kabinetfőnök már hónapok óta fontolgatta távozását. Az 

önkormányzat elnöke és valamikori bizalmi embere végül abban állapodott meg, hogy 

szeptember elsejétől „szakítanak”, és ezt lehetőleg úgy teszik, hogy sem a maguk, sem az 

RMDSZ arculatának ne ártsanak. 

 

Két fontos MKP-s javaslat a Nyitra Megyei Önkormányzat keddi ülésén 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk 

A nyári szabadságidény után szeptember 4-én először ülésezett a Nyitra Megyei 

Önkormányzat. A tanácskozáson a magyarlakta térségeket érintő két fontos döntés is 
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született. A Farkas Iván vezette MKP-frakció pedig a megyei pályázati pénzek támogatásával 

és a tervezett új vasúti menetrenddel kapcsolatos módosítási javaslattal állt elő. 

 

Az MKP nem állít polgármesterjelöltet Érsekújvárott 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk 

Tegnap tartotta jelöltállító taggyűlését az MKP érsekújvári szervezete. Nagy Dávid elnök 

elmondta, még a márciusi taggyűlésen úgy határoztak, valószínűleg nem indítanak saját 

polgármesterjelöltet. Ezt a hétfői ülésen megerősítették. Ha azonban időközben valaki kéri az 

MKP támogatását, azzal majd az elnökség ül le tárgyalni. A párt a 25 képviselői helyre 12-őt 

állított, mégpedig abból a megfontolásból, hogy a magyar jelöltek ne egymástól vonjanak el 

szavazatokat. A cél, hogy minél több magyar jusson be az önkormányzat képviselőtestületébe. 

 

Letették a rimaszombati református óvoda alapkövét 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Hivatalosan is letették az épülőfélben lévő rimaszombati református óvoda alapkövét kedden. 

Az ünnepségen igét hirdetett Fazekas László református püspök és beszédet mondott Grezsa 

István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos. A magyar 

kormány támogatásával felépülő óvoda bejárati tornyának alapjába egy időkapszulát is 

elhelyeztek, melyben többek közt a Magyar 7 hetilap rimaszombati óvodaépítésről beszámoló 

lapszáma is szerepel, s amelyet legkorábban 2117-ben, a reformáció 600. évfordulóján 

bonthatnak fel. 

 

Tovább csillognak az inámi, a nagyölvedi és az ipolybalogi gyermekszemek 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk 

A szeptember 3-i tanévnyitó ünnepség Inámban, Nagyölveden és Ipolybalogon a szokottnál is 

lélekmelengetőbb volt, hiszen az említett három település sikeresen kapcsolódott be a magyar 

kormány által meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba, melynek 

következményeként ezen a napon került sor a felújított óvodák ünnepélyes átadására. 

 

Fő szempont: a gyerekek egészséges táplálkozása 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk 

Országos szinten is kiemelkedő színvonalú, a 21. század modern követelményeinek megfelelő 

iskolakonyhává alakították át Dunaszerdahelyen a Szabó Gyula Alapiskola konyháját és 

étkezdéjét, amelynek ünnepélyes átadására szeptember 4-én került sor. Az új központi 

iskolakonyha a legkorszerűbb konyhatechnikai eszközökkel van felszerelve. A beruházás 

értéke 830 ezer euró. A teljesen modernizált konyhában készült ételekből az iskola diákjai ma 

étkeztek először. 

 

Egyenlők és egyenlőbbek 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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A szlovákiai oktatásügyben sajnos megszokhattuk, hogy világos, mindenki számára egyenlő 

esélyeket biztosító döntések helyett félmegoldásként is nehezen elfogadható lépések 

születnek. Peter Pellegrini miniszterelnök hétfői, nagyszarvai szereplése csupán azt igazolta, 

hogy a kormány és a Smer továbbra is „ki a jobb szlovák versenyt” játszik az SNS-szel, ki tud 

megoldást találni, ki képviseli jobban a „kisebbségben” élő szlovákokat. A miniszterelnök 

békés megoldásra törekvő javaslata – közoktatási törvény módosítása - mindössze látszat. A 

felvidéki magyar közösség évek óta szorgalmazza, hogy az említett törvény módosításra 

kerüljön, beemelve a nemzetiségi oktatás fogalmát. Ebből sok probléma megoldható lehetne. 

Erre azonban nincs hajlandóság. 

 

Tájházat avattak Csicser községben 
2018. szeptember 4. – Ma7.sk 

Csicser községében szeptember 2-án végre Tájházat avathattunk. Igen, végre, mert több 

évtizedes álom vált valóra. A helyi önkormányzat és helyi közösség álma. Tájházunk jelképez 

és emlékeztet. Jelképe mindazon tárgyaknak és a bennük lévő érzéseknek, amelyeket falubéli 

eleink generációkon át magukkal hordoztak a bölcsőtől a sírig. És emlékeztet, hogy 

kötelességünk mindazt az örökséget, amelyet ránk hagytak - akár tárgyak, akár mesék, 

népdalok, táncok formájában – megőriznünk, és továbbadnunk a következő generációknak. 

 

Fészek Családi Kör alakult Komáromban 
2018. szeptember 4. – Új Szó 

A hétvégén tartja első rendezvényét, egy kreatív mesefoglalkozást a nemrég alakult Fészek 

Családi Kör. „A babahordozós csoportunk eseményein azt tapasztaltam, hogy több olyan 

szülő is szeretne csatlakozni hozzánk, akik vagy nem hordozók, vagy már valamivel nagyobb a 

gyerekük, de érdeklődnek azok iránt a témakörök, előadások iránt, amelyek minket is 

foglalkoztatnak – mondta Szegi Aranka, a kör alapítója. – Ezért úgy gondoltam, nyitni kell 

feléjük, de a nagyszülők és az apukák, valamint a leendő kismamák felé is. Reményeim 

szerint a Fészek Családi Kör a generációk összekötését is szolgálja és igazi közösséggé 

kovácsolódunk.” 

 

Németh Iveta Gúta első hivatalos polgármester-jelöltje – zászlót bontott a forTe 
2018. szeptember 4. – Körkép 

Változást! Ez volt a kulcsszó a forTe jelöltjeinek mai gútai sajtótájékoztatóján, melyen a 

csoport polgármester- és képviselőjelöltjei mutatkoztak be a novemberi önkormányzati 

választások előtt. A polgármesteri poszt megszerzése mellett az indított 12 képviselő-jelölttel 

a forTe 6-7 mandátumot szeretne megszerezni a 17 fős önkormányzatban. Céljuk, hogy tettre 

kész és szakmai önkormányzat álljon a város élén. „Nem jó irányba haladunk, és mindent 

megteszek azért, hogy a várost a megfelelő irányba mozdítsam. Gúta a lehetőségek városa, de 

a helyi vezetés mindennapjait a megszokás irányítja”– fogalmazott Németh Iveta 

polgármester-jelölt. 

 

Minden kisgyereknek kijár az anyanyelvi kommunikáció 
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2018. szeptember 5. – Felvidék Ma 

Szeptember 3-án lezajlott „Az év praxisa Kárpát-medencében” név alatt futó verseny döntője. 

A nyolcadik alkalommal megszervezett versenyen a hazai és határon túli házi orvosok és 

munkatársaik között folyt a verseny az interneten. A budapesti döntő után a verseny kapcsán 

az élményeiről és a versenyben elért második helyezésről a felvidéki versenyzővel, a 

Nagymegyerről származó doktornővel Vrezgó Erzsébettel beszélgettek. 

 

Zenta: Figyeljünk az iskolás gyermekekre! 
2018. szeptember 4. – Vajdaság.ma 

Kedden délelőtt kezdték meg az önkormányzat illetékesei a közlekedésbiztonsági csomagok 

kiosztását a városi és falusi iskolákban. Czegledi Rudolf, Zenta polgármestere kedden a 

Thurzó Lajos Általános Iskolába látogatott. Perpauer Attila, a községi tanács oktatási és 

művelődési ügyekkel megbízott tagja pedig a felsőhegyi gyerekeket örvendeztette meg. 

 

Benépesültek a bánáti katolikus kollégiumok 
2018. szeptember 4. – Vajdaság.ma 

A muzslyai Emmausz kollégiumban és a nagybecskereki Szathmáry Karolina kollégiumban is 

vasárnap, szeptember 2-án volt a beköltözés napja, mindkét katolikus kollégiumba a lányok, 

illetve a fiúk főleg Bánátból érkeztek, Székelykevétől egészen Törökbecséig, Nagykikindáig, de 

néhány bácskai településről is vannak bentlakók. 

 

Vajdaságban rövidített órák nélkül kezdődött a tanév 
2018. szeptember 4. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Véget ért a kéthónapos pihenés és újabb iskolai kötelezettségek várnak a diákokra és a 

tanárokra. Az első nap természetesen az elsősöké volt, akik lelkesen várták, hogy új 

ismereteket sajátíthassanak el, még ha egy kicsit lámpalázasak is voltak. A négy reprezentatív 

szakszervezet pénteki tiltakozása ellenére Vajdaságban az új iskolaév első napja rövidített 

órák nélkül kezdődött. 

 

Temerinben és Zentán tartanak kihelyezett konzuli fogadónapot 
szeptemberben 
2018. szeptember 4. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Szeptember folyamán két helyen, Temerinben és Zentán tart kihelyezett konzuli fogadónapot 

a szabadkai főkonzulátus. A temerinit kedden, szeptember 11-én tartják meg a helyi CMH 

iroda szervezésében. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa szerte a Vajdaságban 

rendszeresen szervez kihelyezett konzuli fogadónapokat. A helyszíni konzuli ügyfélfogadás 

célja, hogy a főkonzulátus megkönnyítse az ügyfelek számára az egyszerűsített honosítási 

kérelmek benyújtását. 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22719/Zenta-Figyeljunk-az-iskolas-gyermekekre.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22718/Benepesultek-a-banati-katolikus-kollegiumok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22716/Vajdasagban-roviditett-orak-nelkul-kezdodott-a-tanev.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22715/Temerinben-es-Zentan-tartanak-kihelyezett-konzuli-fogadonapot-szeptemberben.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22715/Temerinben-es-Zentan-tartanak-kihelyezett-konzuli-fogadonapot-szeptemberben.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 5. 
9 

Az MM megkezdte az aláírásgyűjtést a nemzeti tanácsi választásokon való 
induláshoz 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

Zsoldos Ferenc listavezető elmondta, a vezérelv a jelenlegi rendszer megváltoztatása lesz.  

Megkezdte a támogatói aláírások gyűjtését a Magyar Mozgalom a november 4-i nemzeti 

tanácsi választásokon való induláshoz. Kedden és szerdán Szabadkán és Zentán, pénteken 

pedig Topolyán várják azokat, akik már regisztráltak a külön magyar választói névjegyzékbe. 

Zsoldos Ferenc listavezető, az MM társelnöke a Pannon RTV-nek elmondta, ugyan még nincs 

kidolgozott programjuk, de a vezérelv a jelenlegi rendszer megváltoztatása lesz. 

 

Az MNT beiskoláztatási tanszercsomagot osztott Törökkanizsa Községben 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

Az MNT beiskoláztatási programja már nyolc éve működik. Azóta a csomagok tartalma évről 

évre bővül, idén a Gőgös Gúnár Gedeon is bekerült a csomagba. Összesen 20 kisdiáknak 

osztotta ki beiskoláztatási tanszercsomagját a Magyar Nemzeti Tanács Törökkanizsa 

Községben. Ebből két kisiskolás Oroszlámoson kezdte el az első osztályt, 18 pedig a 

törökkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola központi épületében. 

 

A vajdaságiakkal ismerkedett a Magyar Ifjúsági Konferencia új elnöksége 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

A vajdasági ifjúsági civil szervezetekkel és a VaMaDiSz tagságával találkozott a Magyar 

Ifjúsági Konferencia új elnöksége, akikkel az eddigi együttműködés eredményeiről 

beszélgettek. Szó esett a 2020-ig tervezett programokról, valamint új stratégiákat 

fogalmaztak meg. Sóti Attila, a VaMaDiSz elnöke kifejtette, hogy a Magyar Ifjúsági 

Konferencia abban tud segíteni a határon túli, így a vajdasági ernyőszervezeteknek, hogy 

közvetlen kommunikációt teremt közöttük és a magyar kormány között. 

 

Újvidéken 36 gyerek vette át a beiskolázási tanszercsomagot 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

Csomagosztást szervezett a Magyar Nemzeti Tanács Újvidéken. A magyar kormány által 

biztosított ajándékokat az ottani elsősök hétfő délután a Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Központban vették át. Újvidéken idén 36 gyerek vette át a beiskolázási tanszercsomagot. 

Borsi Csongor fiatalabb testvérét kísérte el a csomagosztásra.  

 

Becsöngettek a dél-bánáti iskolákban 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

Idén négy dél-bánáti településen indult magyar nyelvű tagozat az első osztályban. A 

kisdiákoknak a Magyar Nemzeti Tanács mintegy 5000 dinár értékű beiskolázási 

tanszercsomaggal kedveskedett. A torontálvásárhelyi Moša Pijade Általános Iskolában 

ünnepi műsorral fogadták az elsősöket. Idén egy magyar és két szerb tagozaton 45 kisdiák 

kezdi meg az iskolát. 
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Újabb szerb nyelvtanfolyamot indított az MNT 
2018. szeptember 4. – Pannon RTV 

Szeptember 3-a és 14-e között húsz elsőéves egyetemi hallgató vesz részt a Magyar Nemzeti 

Tanács által szervezett 80 órás szerb nyelvi intenzív felzárkóztató képzésen Újvidéken az 

Európa Kollégiumban. 

 

Tanévnyitó a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskolában 
2018. szeptember 4. – karpatalja.ma 

31 első osztályos kisdiák léphette át a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskola 

kapuit szeptember 3-án. Velük együtt ebben az esztendőben 193-an ülnek be a Sevcsenko 

utcai iskola padjaiba. A tanulók, pedagógusaik és a szülők együtt köszöntötték a 2018/2019-

es tanévet. Az évnyitó kezdetén Fring Erzsébet igazgatóhelyettes arra kérte a jelenlévőket, 

hogy egyperces főhajtással tisztelegjenek az iskola augusztusban elhunyt egykori vezetője, 

File Klára emléke előtt. 

 

Hallgatói ösztöndíjat hirdetett a Pro Agricultura Carpatika 
2018. szeptember 4. – karpatalja.ma 

A „Pro Agricultura Carpatika” Alapítvány hallgatói ösztöndíjat hirdet a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola kertészmérnök, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök szakos 

hallgatói számára. A havonta harmincezer forintnak megfelelő hrivnya összegű ösztöndíjat a 

tanév során, tíz hónapon keresztül kapják meg a sikeresen pályázók. Maximum két hallgató 

részesülhet ösztöndíjban.  

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 
2018. szeptember 4. – Kárpátalja 

Szeptember 3-án került sor a Guti Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére, amelyen a 

főszerep – mint mindenhol – az óvodát elhagyó és első osztályt elkezdő, új, ismeretlen és 

élményekkel teli útra lépő kisiskolásoké volt. A tanévnyitó elején Reményik Sándor Templom 

és iskola című versét egy végzős tanuló szavalatában hallhatta a közönség, amit Tóth Angéla 

igazgatónő köszöntőbeszéde követett. 

 

BMKE: indulnak az őszi tanfolyamok 
2018. szeptember 4. – volksgruppen.orf.at 

Az iskolakezdéssel egyidőben megkezdődnek a tanfolyamok, rendszeres foglalkozások a 

felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnél is. Folytatódnak a sikeres 

foglalkozások, szakkörök, így a Játékos magyar gyermekóra, Bóbita foglalkozás babáknak és 

mamáknak, nyelvtanfolyamok, népzenei próbák és kóruspróbák 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 4. – Kossuth Rádió 

 

Ezentúl román szakos tanárok oktatnak a kisebbségek nyelvén zajló elemi 

oktatásban 

A román kormánynak a napokban megjelent sürgősségi rendelete értelmében ezentúl a 

kisebbségek nyelvén zajló elemi oktatásban a román nyelvet nem az osztálytanítók, hanem 

román szakos tanárok oktathatják. A rendelet vonatkozó 17-es cikkelyének visszavonását kéri 

közleményében a Magyar Polgári Párt. Bíró Zsolt pártelnök, parlamenti képviselő. A 

Képviselőház oktatási bizottságának tagja beadvánnyal is fordult az szakminisztériumhoz. 

Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor, a szenátus oktatási szakbizottságának tagja 

felelőtlennek tarja a román nyelv oktatására vonatkozó sürgősségi rendeletet, mert azt nem 

előzte meg szakmai előkészítés és megfelelő szakmai konzultáció. 

 

Rendhagyó tanévnyitó Nagyszarván 

Rendhagyó tanévnyitó volt Nagyszarván. Ellátogatott a felső-csallóközi településre Peter 

Pellegrini szlovák miniszterelnök, de nem a helyi magyar kisiskola iránt érdeklődött, hanem 

az iránt, hogy az önkormányzat miért utasította el a szlovák osztály létrehozására vonatkozó 

kérést. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

Ünnepélyes keretek között kezdte meg Beregszászon az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete, amelynek jelenleg 70 

településről 320 diákja van. Ezzel az egyik legnépszerűbb oktatási intézmény a megyében.  

 

Rászoruló kárpátaljai gyerekeken segített a Katolikus Karitasz 

Hetven halmozottan hátrányos helyzetű rászoruló kárpátaljai magyar kisdiáknak adott át az 

iskolakezdéshez szükséges tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon.  
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A vajdasági általános iskolákban is megkezdődött a tanév 

A vajdasági általános iskolákban is megkezdődött a tanév, amelynek első napjai minden 

bizonnyal az első osztályosok, és általában a kisdiákok számára a legizgalmasabbak. Ők állnak 

a középpontban a most következő összeállításban, amely a muzslyai Szervó Mihály Általános 

Iskolában készült. Munkatársunk, Kónya-Kovács Otília elsőként annak igazgatóját, Molnár 

Attilát kérte mikrofonhoz.  

 

Az ősz folyamán lezárul a Délvidéki Magyar Térség- és Gazdaságfejlesztési 

Program első négyéves ciklusa 

Az ősz folyamán lezárul a Délvidéki Magyar Térség- és Gazdaságfejlesztési Program első 

négyéves ciklusa. Az utolsó pályázatok elbírálása után az értékelés következik, majd a 

következő kör megtervezése. Juhász Bálintot, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjét Németh 

Ernő kérdezte. 

 

Kisnyégerfalva volt az egyik helyszíne a hatodik Fekete Körös völgyi Magyar 

Napoknak 

A mindössze 240 magyar lelket számláló Kisnyégerfalva volt az egyik helyszíne a hatodik 

Fekete Körös völgyi Magyar Napoknak. Az eseménysorozat a szórványban élő magyarság 

számára biztosított szórakozási lehetőséget, alkalmat adva a magyar hagyományok 

bemutatására, így erősítvén a térségben élők identitástudatát. 

 


