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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szilágyi: a szülőföldjén boldoguló magyar fiatalság a jövőnk záloga 
2018. szeptember 12. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, ma7, Echo Tv 

Kiemelten fontos, hogy a Kárpát-medence minden szegletében a felnövekvő generáció saját 

anyanyelvén tanuljon, és büszkén vállalja magyarságát, mert a jövőnk záloga a szülőföldjén 

boldogulni tudó magyar fiatalság - jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos a felvidéki Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott a helyi Marianum 

Egyházi Iskolaközpont felújított óvodájának és az intézmény iskolaépületének ünnepélyes 

átadása alkalmából szerdán. A magyar fiatalság szülőföldjén való boldogulásának alapköve az 

az oktatási tér, amely Kárpát-medence-szerte az óvodáktól egészen a felsőoktatási 

intézményekig létrejön, Felvidéktől a Vajdaságon át egészen Erdélyig - hangsúlyozta a 

miniszteri biztos a magyar kormány támogatásából felújított intézmények átadását megelőző 

- a Szent András-bazilikában tartott - szentmise után mondott köszöntőjében. Rámutatott: a 

legkisebbek, a magyar óvodákban, majd később magyar iskolákban és gimnáziumokban 

tapasztalják meg, hogy mi az emberi közösség, és ennek nyelve természetes módon a magyar 

anyanyelv. 

 

Szili Katalin: Szégyen 
2018. szeptember 12. – MTI, kormany.hu, Mandiner, PestiSrácok, 444.hu, ATV, Echo Tv 

Összenőtt, ami összetartozik: Strasbourgban az úgynevezett magyar baloldal az ellenőrizetlen 

bevándorlás híveit támogatta saját hazája ellen. A jogállamiságra hivatkozó, de egyben azt 

meg is csúfoló Sargentini-jelentés politikai funkciója kezdettől fogva egyértelmű volt. 

Mindenáron példát akartak statuálni a bevándorlásról kritikusan gondolkodókkal szemben. 

Erre a célra azt a Magyarországot pécézték ki, amely kezdettől fogva határozottan és 

példamutatóan európai módon kezelte és kezeli a problémát, komolyan véve s betartva az 

uniós szabályokat. A szavazás alkalmat adott volna arra, hogy az úgynevezett baloldal 

bizonyítsa korszerű patriotizmusát. Nem tette, pontosabban ezúttal se tette, mint ahogy nem 

tette 2004 decemberében sem. A bevándorlás liberális támogatása mindmáig fontosabb 

számára, mint a magyar kisebbségek ügye. Amit most cselekedett, az nemcsak politikai hiba, 

hanem a haza sokadik cserbenhagyása. Egyszerűbben szólva: szégyen. 

 

Az RMDSZ már a héten megoldást vár Bukaresttől a román nyelv oktatásának 
rendezésére 
2018. szeptember 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elvárja a román kormánytól, hogy már a 

héten hozzon politikai döntést a román nyelv oktatásának rendezéséről - mondta Korodi 

Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerdán az MTI-nek. A politikus azt követően 

nyilatkozott, hogy az RMDSZ képviselőházi frakciója szerdán távol maradt a végszavazástól 
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azon rendelet elleni tiltakozása jeléül, amely szerint az elemi oktatásban a tanítók helyett csak 

román szaktanárok oktathatják a román nyelv és irodalom tantárgyat. Az RMDSZ már a 

héten politikai lépést vár a kormánytól, a rendelet parlamentben való módosítását túlságosan 

időigényesnek tartja – magyarázta Korodi. Hozzátette: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Liviu 

Dragnea szociáldemokrata pártelnökkel fog egyeztetni a kérdésről. 

 

Káoszt okozott a tanügyben a vitatott rendelet – a PSD az intézkedés 
visszavonását ígéri 
2018. szeptember 12. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Káoszt okozott az iskolákban a románoktatásra vonatkozó, nagy felháborodást keltő 

miniszteri rendelet gyakorlatba ültetése: a dokumentum értelmében az elemi oktatásban a 

tanítók helyett csak román szaktanárok oktathatják a románt. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

szerdán bejelentette, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea elfogadható 

megoldásnak tartja, hogy a kormány sürgősségi rendelettel helyezze hatályon kívül a vitatott 

intézkedést. Az RMDSZ elnöke szerdán átadta a különböző oktatási szervezetek és testületek 

által az elmúlt hetekben megfogalmazott szakmai anyagokat a szociáldemokrata 

pártelnöknek, akitől gyors és hatékony megoldást kért a probléma rendezésére. „A PSD 

elnöke érveinket elfogadta, és megértette, hogy ez a cikkely méltánytalan, a tanügyminiszter 

lépése pedig meggondolatlan és butaság volt. Éppen ezért mihamarabb egyeztet a 

miniszterelnökkel, és gyors eljárással, a minimális procedúrákat betartva a jövő héten vagy 

két hét múlva a kormány asztalára kerülhet a rendelet, amely törli ezt a cikkelyt” – 

nyomatékosított a találkozót követően Kelemen Hunor. 

 
Az RMDSZ EP-képviselőit felháborította a Sargentini-jelentés 
2018. szeptember 12. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

Sógor Csaba és Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselők szerint kettős mércét alkalmaztak 

Magyarországgal szemben. „Felháborító és elfogadhatatlan gyakorlat, hogy az Európai 

Parlamentben egyesek új szabályértelmezést hozhatnak csak azért, hogy igazuk legyen. A 

keddi parlamenti vita hangneme és a szerdai szavazás menete is arra világít rá, hogy kettős 

mércét alkalmaznak Magyarországgal szemben” – fogalmazott Winkler Gyula, az RMDSZ EP-

képviselője azt követően, hogy az Európai Parlament megszavazta a Magyarországról szóló 

Sargentini-jelentést Strasbourgban. Sógor Csaba EP-képviselő felszólalásában szintén arra 

világított rá, hogy minden EU-s tagállam esetében azonos szempontok és mérce alapján 

kellene az Uniónak vizsgálódnia, ami az alapértékeket, illetve az emberi jogokat illeti, 

különben Magyarország ilyen szintű pellengérre állítása csak politikai alapú támadásként 

értékelhető. 

 

A tanügyminiszter lemondását kéri a Magyar Polgári Párt elnöke  
2018. szeptember 12. – transindex.ro 
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Bíró Zsolt parlamenti képviselő és a Magyar Polgári Párt elnöke Valentin Popa 

tanügyminiszter lemondását kérte szerdán. A képviselő egyben kinyilvánította nemtetszését a 

román nyelv kisebbségi elemi osztályokban történő oktatására vonatkozó sürgősségi 

kormányrendelettel kapcsolatban. Bíró Zsolt felszólította a kormányt, hogy orvosolják a 

sürgősségi kormányrendelet kapcsán kialakult helyzetet, mivel országszerte több iskolában is 

japánsztrájkkal fejezték ki a szülők és tanárok az ellenérzéseiket a kormányrendelet irányába. 

Az MPP elnöke szerint a tanügyminiszternek le kell mondania, mivel teljesen inkompetens 

módon viszonyult ehhez a sürgősségi kormányrendelethez.  

 

Az isztambuli keretegyezmény gyakorlatba ültetéséről szervez konferenciát Biro 
Rozália és az EIGE 
2018. szeptember 12. – transindex.ro 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével közösen szervez konferenciát Biró Rozália 

az isztambuli keretegyezmény gyakorlatba ültetéséről - számol be közleményben az RMDSZ. 

Az RMDSZ Nőszervezete és a parlament alsóházi külügyi bizottságának elnökének célja olyan 

uniós gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtése, amelyek segítik a külügyi bizottságon belül 

működő multiszektoriális munkacsoportot, hogy hatékonyabban ültethesse gyakorlatba az 

isztambuli keretegyezményt Romániában.  

 

A fától az erdőt – Borboly Csaba a románnyelv-oktatásról 
2018. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro 

„Többen értetlenkednek a magyarság köréből is a román nyelv oktatása kapcsán. Van, aki 

vegyes vidéken vagy szórványban nem érti, mi a gond, hisz az ő gyermekei „jól tanulják a 

románt”, hiányzik a tömbben élők iránti empátia” – írta Borboly Csaba. 

 
Paşcan ezúttal magyar prefektussal riogat 
2018. szeptember 13. – Krónika 

Nemzetárulásnak és a románság arculcsapásának tartaná Marius Paşcan, a Népi Mozgalom 

Párt (PMP) országos ügyvezető elnöke, ha a Dăncilă-kormány éppen a centenárium évében 

magyar nemzetiségű prefektust nevezne ki Maros megye élére. Szerinte az RMDSZ Kozma 

Mónikát „erőlteti” a kormánybiztosi tisztségbe. Az érintettet még senki nem kereste meg. 

Mircea Duşa – akinek a neve szintén felmerült – kérdésünkre azt mondta, még semmi nem 

biztos. 

 

Szeptember második felében utalják a "Bethlen-támogatást" 
2018. szeptember 12. – ma7.sk 

A Szülőföldön magyarul program keretében megpályázható támogatás elsősorban ott nagy 

segítség, ahol csak az egyik szülő dolgozik, vagy ahol egyedülálló szülő nevel egy vagy több 

gyermeket, de természetesen jól jön a sokgyermekes családokban is. Fekete Irén, az SZMPSZ 

alelnöke úgy tájékoztatta portálunkat, szeptember 17 után kezdik meg támogatások 
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folyósítását, szeptember végéig vélhetően minden érintett hozzájuthat az oktatási-nevelési 

támogatáshoz. 

 

Hat saját jelöltet indít a Galántai járásban az MKP 
2018. szeptember 12. – ma7.sk 

A Galántai járásban hosszas latolgatások után lezárult a delegáló lapok leadásának folyamata. 

A Magyar Közösség Pártja színeiben hat polgármesterjelölt indul, míg a pártnak négy évvel 

ezelőtt 8 saját jelöltje volt a mátyusföldi járásban.  

 

Benyó Zoltán is harcba száll Komárom polgármesteri posztjáért 
2018. szeptember 12. – ma7.sk 

Héder Ágnes (Most-Híd), Keszegh Béla (független), Knirs Imre (MKP) és Feszty Zsolt 

(független) polgármesterjelöltek mellett dr. Benyó Zoltán komáromi gasztroentrológus és 

jelenlegi városi  képviselő is polgármesterjelöltként kíván indulni a november 10-i 

helyhatósági választásokon. Függetlenként, s az ehhez szükséges aláírási íveket szeptember 

11-én este adta le a komáromi városi hivatalban. 

 
A KDH-val koalícióban indul az MKP Rimaszombatban 
2018. szeptember 12. – ma7.sk, korkep.sk 

Kedd éjfélig lehetett véglegesíteni a jelöltlistákat a novemberi helyhatósági választásokra. A 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) döntése értelmében Rimaszombat városában 13 

képviselőjelölt indul MKP-KDH koalícióban. Önálló polgármesterjelöltje nem lesz a pártnak. 

 
Dunaszerdahelyen öten indulnak a polgármesteri posztért 
2018. szeptember 12. – ma7.sk, ujszo.com 

A csallóközi városban  a dunaszerdahelyi.sk portál információja alapján összesen öt jelölt 

indul a november 10-i helyhatósági választásokon a polgármesteri székéért. A Magyar 

Közösség Pártja Hájos Zoltán jelenlegi polgármestert támogatja, aki a párt megyei képviselője 

is. A regnáló városvezető 2009-től irányítja Dunaszerdahelyt, azóta három választáson 

sikerült magabiztosan győzedelmeskednie.  

 
Első olvasatban 109 képviselő támogatta a Lex Csallóközt 
2018. szeptember 12. – bumm.sk, ma7.sk, ujszo.com 

A legértékesebb vízkészletek védelméről szóló első törvény hatékonyabb, ágazatok feletti 

megközelítést vezet be, javítja a lakosság tájékoztatást, szigorítja a bírságokat és lehetőséget 

ad a három érintett tárca általi ellenőrzések bevezetésére. 

 

A Vágsellyei járásban jóval több a hidas jelölt, mint négy éve 
2018. szeptember 12. – bumm.sk 

Lezárult a jelölés helyhatósági választásokra. Ennek apropóján Somogyi Lászlót, a Híd 

vágsellyei járási elnökét kérdezték, miként készülnek a választásokra. Somogyi László 
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elmondta, hogy 2014-hez képest nagyságrenddel több képviselő-jelöltet indít a párt. 

Legnagyobb listával Pereden és Sókszelőcén indulnak. Ugyancsak van jelöltjük a főleg 

szlovákok lakta Köpösdön (Hájske). A tisztán Híd színeiben polgármester-jelöltek száma nem 

változott, ahogy 2014-ben, most is egy jelölt indul. A járásban nincs közös Híd-MKP lista, de 

legalább egy helyen, méghozzá Deákin a jelenlegi polgármestert, Jakócs Krisztinát mindkét 

párt támogatja. 

 

Az MKP 297 polgármesterjelöltet állít az önkormányzati választásokon 
2018. szeptember 12. – bumm.sk, ujszo.com 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) 297 polgármesterjelöltet állít a következő önkormányzati 

választásokon. Erről Fiala Ilona, a párt sajtótitkára tájékoztatott. „Az MKP 297 olyan 

polgármesterjelöltet tart nyilván, aki indulni akar az önkormányzati választásokon. Ezek 

közül 196-an a párt saját jelöltjei, 64-en koalíciós jelöltek és 37-en olyan függetlenek, akiket a 

Magyar Közösség Pártja támogat” – pontosított Fiala. Az idei önkormányzati választások 

célja, hogy „Szlovákia déli régióiban olyan helyi érdekképviseletet biztosítsunk, amely 

elsősorban a magyar közösségek fennmaradását és előrehaladását tartja szem előtt”. 

 
Híd: Legyen fürdőváros Komárom! 
2018. szeptember 12. – bumm.sk 

A Híd, ahogy azt augusztus elejei sajtótájékoztatójukon bejelentették, 15 fős csapattal indul a 

november 10-i helyhatósági választásokon. "Ez egy erős, rátermett, szakértőkből álló csapat, 

melynek komoly esélye van arra, hogy bejusson a testületbe. Jelöltségünk nem öncélú, 

valóban Komáromért szeretnénk munkálkodni" – emelte ki a Híd komáromi 

polgármesterjelöltje, Héder Ágnes, aki választási programjukat is ismertette. A Híd 

programjának három alappillére van, ez a gazdaság, a polgárok és közbiztonság, illetve az 

infrastruktúra. Céljuk, hogy Komárom polgárai minél komfortosabban és minél nagyobb 

biztosságban érezhessék magukat városukban, ami folyamatosan fejlődik. Nem elsősorban 

hitelekből, hanem állami forrásokból és pályázati pénzekből. 

 

A család közvetíti az embert a társadalomba 
2018. szeptember 12. – Felvidék Ma 

A Felvidéki Magyar Családok Fesztiváljának Bögös Sándor volt a házigazdája és egyben 

műsorvezetője, aki Duray Miklós politikussal, közíróval, egyetemi tanárral, a Szövetség a 

Közös Célokért társulás elnökével a magán- és közéletben játszott szerepünkről és a családi 

hovatartozás fontosságáról, személyes élettörténetéről, azon keresztül pedig a múlt, illetve a 

jelen fontos társadalmi kérdéseiről beszélgetett. 

 

A magyar nyelvtanfolyam tanévnyitója a Reviczky Házban 
2018. szeptember 12. – Felvidék Ma 

Immár ötödször vette kezdetét a Reviczky Társulás által szervezett magyar nyelvtanfolyam, 

melybe a Lévai járás szlovák anyanyelvű lakosait kívánja bevonni a polgári társulás. 
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Új helyre kerül Herczeg Géza szobra Nagykaposon 
2018. szeptember 12. – ujszo.com 

Herczegh Géza emléke előtt úgy is tisztelegni szeretnének, hogy idén, születésének 90. 

évfordulója alkalmából szobrot állítanak neki. Ennek ünnepélyes leleplezésére 2018. október 

13-án Nagykaposon kerül sor, az eseményen részt vesz Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke, Herczegh Géza veje is. A szobor elkészítését Rieger Tibor Kossuth-díjas 

szobrászművész vállalta. 

 

Iskolaháború Csallóközben 
2018. szeptember 13. – Lacz Tihamér – Figyelő 

Az etnikai arányok lopakodó megváltoztatásának az elszenvedői azok a felvidéki magyarlakta 

települések, ahová az utóbbi években egyre több szlovák család költözik, majd gyermekei 

számára anyanyelvi oktatást követel. Nemrég a Dunaszerdahelytől tizenöt kilométerre fekvő, 

mintegy 1200 fős Csallóközi Nagyszarván a kormányfő ígért megoldást nemzettársai 

számára. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. szeptember 13-i számában olvasható) 

 

Európai Együttműködés Napja: Közös határon, közelebb egymáshoz 
2018. szeptember 12. – Vajdaság MA 

Az idei Európai Együttműködési Napról Szabadkán is megemlékeznek szeptember harmadik 

hetében, a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválhoz kapcsolódóan ugyanis több 

rendezvényt tartanak, de lesz kosárlabdatorna a diákok számára, illetve a felújított szabadkai 

zsinagógát is népszerűsítik. 

 

Tanszercsomagokat osztott a Vöröskereszt magyarkanizsai községi szervezete 
2018. szeptember 12. – Pannon RTV 

Szerdán 66 magyarkanizsai tanuló vehette át az egyenként 1500 dinár értékű csomagot. A 

rászorulók névsorát a pedagógusok és a szociális központ ajánlata alapján állították össze.  

Tanszercsomagokat osztott a Vöröskereszt magyarkanizsai helyi szervezete a Tisza-parti 

településen. A községben összesen 175 csomagot kaptak a rászoruló diákok. A támogatás az 

iskolakezdést könnyíti meg a diákoknak és szüleiknek. 

 

Gálahangversenyt tartottak Bátori Éva szoprán mesterkurzusának résztvevői 
2018. szeptember 13. – Pannon RTV 

Bátori Éva érdemes művész, magyarországi operaénekes hat napos kurzust tartott gyakorló 

és még tanuló operaénekeseknek az Electe Egyesület szervezésében a Szabadkai 

Zeneiskolában. Áriáktól zengett szerda este a szabadkai Városháza. 13 már gyakorlott vagy 

még tanuló operaénekes mutatta be tudását a díszteremben. Ők mindannyian Bátori Éva 

mesterkurzusának résztvevői. 

V
a

jd
a

sá
g

 
F

e
lv

id
é

k
 

https://ujszo.com/regio/uj-helyre-kerul-herczeg-geza-szobra-nagykaposon
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22745/Europai-Egyuttmukodes-Napja-Kozos-hataron-kozelebb-egymashoz.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanszercsomagokat-osztott-voroskereszt-magyarkanizsai-kozsegi-szervezete
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanszercsomagokat-osztott-voroskereszt-magyarkanizsai-kozsegi-szervezete
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/galahangversenyt-tartottak-batori-eva-szopran-mesterkurzusanak-resztvevoi
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Foglalkoztatási, oktatási és gazdasági vásárt szerveznek Topolyán 
2018. szeptember 12. – Vajdaság MA 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szabadkai kirendeltsége és annak topolyai részlege 

közösen szervez foglalkoztatási vásárt. A szeptember 28-ra beharangozott rendezvény 

azonban egyben oktatási börze és gazdasági vásár is lesz, mivel most első ízben új 

megközelítésből, megreformált módon próbálnak állásbörzét szervezni. 

 

Vári Fábián László önéletrajzi regénye Beregszászban 
2018. szeptember 12. – Kárpátalja 

A Beregszászi Magyar Konzulátus és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szeptember 

6-án megtartott soron következő Irodalmi kilátó című programjában ezúttal a tiszaújlaki 

születésű, József Attila-díjas költő, író Vári Fábián László önéletrajzi regénye került 

bemutatásra. 

 

Négy napon át a cukorbetegségről 
2018. szeptember 12. – Kárpátalja 

Második alkalommal rendeztek diabéteszes oktatói napokat a felső-Tisza-vidéki Saján 

üdülőtelepülésen szeptember 6–9. között. Az eseményre az egész megyéből érkeztek 

családok.  A festői környezetben megrendezett program keretében hasznos előadásokat és 

gyakorlati foglalkozásokat tartottak a résztvevők számára. 

 

Kárpát Hazáért Nívódíj a Muravidékre 
2018. szeptember 12. – Népújság 

Kedden az Országház felsőházi termében első ízben adták át az Érték és Minőség Nagydíj 

Pályázat kitüntetéseit, 46 pályázó összesen 51 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség 

Nagydíj Védjegyet. A pályázat keretén belül a Kárpát Hazáért Nívódíj elismerést Cár Anna, a 

Dobronaki Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke vehette át.  

A díjazottak között megtalálható őstermelő, egyéni vállalkozó, valamint kis- és 

középvállalkozás egyaránt. A 46 pályázó 51 pályázata 20 pályázati témakörhöz kapcsolódott, 

melyek igen széles gazdasági palettát fedtek le. 

 

Új magyar munkáltató tankönyv 
2018. szeptember 12. - Népújság 

A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete megbízásából új munkáltató tankönyv jelent meg a 

magyar mint második nyelv tanulására a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai számára. 

Szerzője dr. Gróf Annamária tanügyi tanácsos, a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének 

alkalmazottja. A Magyar nyelv 1 tankönyv és melléklete kifejezetten a Lendvai Kétnyelvű 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22748/Foglalkoztatasi-oktatasi-es-gazdasagi-vasart-szerveznek-Topolyan.html
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/12/vari-fabian-laszlo-oneletrajzi-regenye-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/12/negy-napon-cukorbetegsegrol
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5562-k%C3%A1rp%C3%A1t-haz%C3%A1%C3%A9rt-n%C3%ADv%C3%B3d%C3%ADj-a-muravid%C3%A9kre.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5563-%C3%BAj-magyar-munk%C3%A1ltat%C3%B3-tank%C3%B6nyv.html
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Középiskola diákjainak készült helyi témákkal, érdekességekkel, éppen azért, hogy még 

inkább felkeltse az érdeklődésüket. 

 

Évnyitó a bécsi magyar iskolákban 
2018. szeptember 12. – volksgruppen.orf.at 

Megkezdődik a tanév a Bécsben működő magyar iskolákban is, így a Bécsi Magyar Iskolában, 

az AMAPED-nél és a Bécsi Magyar Iskolaegyesületnél is. Mindhárom intézménynél a 

napokban kerül sor az ünnepélyes évnyitóra és egyben a beiratkozásra. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. szeptember 12. – Kossuth Rádió 

 

A román nyelv oktatásának kérdését sürgősen rendezni kell 

A román nyelv oktatásnak kérdéséről beszélgetett a Határok nélkül tudósítója Csíky 

Csengelével, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport szóvivőjével azon rendelet kapcsán, 

amely szerint az elemi oktatásban a tanítók helyett csak román szaktanárok oktathatják a 

román nyelv és irodalom tantárgyat. 

 

Megújult Ipolynyék óvodája 

A Nagykürtőstől 27 kilométerre fekvő Ipolynyék kitartóan őrzi magyarságát. Az utóbbi időben 

nőtt a házasodási és gyerekvállalási kedv, amelyet a magyar kormány felújított óvodával és 

iskolával segít. 

 

Mátyás király-kiállítás a madéfalvi hagymafesztiválon  

A településfejlesztés a jelszó Madéfalván is. A hagyományos őszi ünnepséget, a 

hagymafesztivált a Mátyás király – Mecénás és katona című kiállításával nyitották meg.  

 

A településfejlesztésről mint megtartó erőről beszélt Simon Vilmos 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2935450/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-12_18-30-00&enddate=2018-09-12_19-10-00&ch=mr1
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 A településfejlesztésről mint megtartó erőről beszélt Simon Vilmos, a Vajdasági Baráti 

Egyesület elnöke. A Budapesten működő szervezet tagjai sikeres cégvezetők, intézményeket 

irányító értelmiségiek, az is közös bennük, hogy őrzik vajdasági identitásukat. 

 

2. Székelyföldi Mozgókép Fesztivál 

Román és magyar sikerfilmek és nemzetközi fesztiválokon díjazott alkotások mutatkoztak be 

a második alkalommal megrendezett Székelyföldi Mozgókép Fesztiválon. 

 


