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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Ukrán külügyminiszter: elhibázott Kijev nemzetiségpolitikája Kárpátalján 
2018. szeptember 17. - MTI, Hír TV, EchoTV, ATV, 888.hu, pestisracok.hu, Kárpátalja 

Ukrajna éveken át semmit vagy szinte semmit nem tett a magyar közösségért Kárpátalján, és 

ugyanez elmondható a többi nemzetiségi kisebbségről is - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszter hétfőn a Kijevben hetedik alkalommal megnyílt Euroatlanti fórum ülésén. Az 

ukrán diplomácia vezetője előadásában a többi között kiemelte, Ukrajna nem folytat 

következetes politikát nemzeti közösségeit illetően, de - mint fogalmazott - a magyarokhoz 

fűződő viszonyban "erre lát valós esélyt". Hozzátette: "Magyarország nem követeli, ahogy 

kezdetben tette, az (oktatási) törvény módosítását. Megállapodtunk abban, hogy 2023-ig meg 

kell hosszabbítanunk az átmeneti időszakot a törvény alkalmazásáig" - adta hírül a liga.net 

ukrán hírportál. 

 
„Csak erős közösség tud autonómiát kivívni” 
2018. szeptember 17. – Magyar Hírlap – Ulicza Tamás  

Jól tette a magyar állam, hogy beleállt az Ukrajnával szembeni konfliktusba, mert nem volt 

hova hátrálni – mondta lapunknak Kántor Zoltán szociológus, politológus, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatója, aki szerint nemcsak arról kell beszélnünk, hogy milyen autonómiát 

szeretnénk, hanem arról is, hogyan szeretnénk odáig eljutni. „A külhoni pártok 

megfogalmazták, milyen jogokat szeretnének, a magyar állam pedig kimondta, hogy azt 

támogatja, amit a külhoni pártok kérnek, és igyekszik támogatni ezek megvalósulását oktatás 

és diplomácia terén egyaránt. Azt szoktuk mondani, hogy a kisebbségek megmaradásának 

záloga vagy legfontosabb alapköve, hogy ők dönthessenek a saját ügyeikről, azaz valamiféle 

autonómia.” 

 

BBTE: felkészületlenek a román szaktanárok a kisebbségi elemisták 
románoktatására 
2018. szeptember 17. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Helyteleníti a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem a román nyelvnek a nemzeti 

kisebbségek nyelvén működő elemi osztályokban történő oktatására vonatkozó 

kormányrendeletet, és számos intézkedést javasol a témában az oktatási minisztériumnak. A 

kincses városi felsőoktatási intézmény hétfőn foglalt állást a tanügyi törvényt módosító 

miniszteri rendeletről, amely a tanítók helyett román nyelv és irodalom szakos szaktanárokra 

bízza a kisebbségi elemi iskolák románnyelv-oktatását. A BBTE „ellentmondást nem tűrőnek” 

nevezi az augusztus 23-án kibocsátott kormányrendelet I. cikkének 17. pontjában rögzített 

megfogalmazást, miszerint a kisebbségek nyelvén történő elemi oktatásban a tantervben 

előírt román nyelv és irodalomórát felsőfokú tanulmányokkal rendelkező szaktanárok tartják.  
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https://hirtv.hu/hirtvkulfold/ukran-kulugyminiszter-elhibazott-kijev-nemzetisegpolitikaja-karpataljan-2467933
http://magyarhirlap.hu/cikk/128748/Csak_eros_kozosseg__tud_autonomiat_kivivni
http://magyarhirlap.hu/cikk/128748/Csak_eros_kozosseg__tud_autonomiat_kivivni
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bbte-felkeszuletlenek-a-roman-szaktanarok-a-kisebbsegi-diakok-romanoktatasara
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bbte-felkeszuletlenek-a-roman-szaktanarok-a-kisebbsegi-diakok-romanoktatasara
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Zöld jelzést adott az alkotmánybíróság a család fogalmáról tartandó 
referendumnak 
2018. szeptember 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Erdély Ma, 

Nyugati Jelen, Bihari Napló 

A bukaresti alkotmánybíróság hétfőn úgy döntött, hogy nem ütközik alaptörvénybe az a 

jogszabály, amely lehetővé teszi a család alkotmányos meghatározásának módosítását, ennek 

értelmében pedig a család egy férfi és egy nő szabad elhatározásból kötött házásságán alapul. 

Romániában állampolgári kezdeményezésre tartanak népszavazást október 7-én, melynek 

tétje, hogy az alkotmány egy férfi és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságaként 

határozza meg a családot, megakadályozva ezáltal, hogy törvényt hozzanak az azonos neműek 

házasságáról. Az alkotmánymódosító törvényjavaslatot a szenátus szeptember 11-én 

döntéshozó kamaraként, nagy többséggel szavazta meg. 

 
Ahol koncert után is muzsikáltak – óriási érdeklődés a Brassói Magyar Napok 
iránt 
2018. szeptember 17. – Krónika 

Fergeteges hangulatú koncertek, rengeteg érdeklődőt vonzó kulturális események várták a 

vasárnap este zárult Brassói Magyar Napok közönségét. Az egy hétig tartó rendezvénysorozat 

egyrészt egyfajta kulturális maraton volt, másrészt a főtéren igazi fesztiválhangulatot 

teremtettek a koncertek – mondta el a Krónikának Toró Tamás főszervező. Hozzátette, 

csütörtöktől vasárnapig négy este fergeteges bulik zajlottak Brassó főterén, amelyek minden 

zenekedvelőt megszólítottak, így több tízezren látogattak el a fellépésekre.  

 

Az alkotmánymódosítás színe és fonákja – ahogy az RMDSZ három tartózkodó 
szenátora látja 
2018. szeptember 17. – maszol.ro 

A család alkotmányos meghatározásának módosításáról szóló felsőházi szavazáson az 

RMDSZ frakciójának többsége igennel szavazott, három szenátor tartózkodott. Utóbbiaktól 

érdeklődtek arról, hogy mi ébresztett kétségeket bennük a koalíció javaslatával szemben, 

hogyan látják az alkotmánymódosító referendum témáját, melyek lesznek szerintük a 

társadalmi kihatásai, illetve kiknek fog a közbeszédbe bedobott téma politikai szempontból 

kedvezni. Antal Lóránt Hargita megyei, Novák Csaba Zoltán Maros megyei, illetve Turos 

Loránd Szatmár megyei szenátornál arra is rákérdeztek: mit mondanának az embereknek a 

népszavazási kampányban, miről kellene szólnia egy olyan közvitának, amelyből Romániának 

is van nyernivalója. 
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https://kronika.ro/belfold/zold-jelzest-adott-az-alkotmanybirosag-a-csalad-fogalmarol-tartando-referendumnak
https://kronika.ro/belfold/zold-jelzest-adott-az-alkotmanybirosag-a-csalad-fogalmarol-tartando-referendumnak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ahol-koncert-utan-is-muzsikaltak-n-oriasi-erdeklodes-a-brassoi-magyar-napok-irant
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ahol-koncert-utan-is-muzsikaltak-n-oriasi-erdeklodes-a-brassoi-magyar-napok-irant
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ahol-koncert-utan-is-muzsikaltak-n-oriasi-erdeklodes-a-brassoi-magyar-napok-irant
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101825-az-alkotmanymodositas-szine-es-fonakja-ahogy-az-rmdsz-harom-tartozkodo-szenatora-latja
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101825-az-alkotmanymodositas-szine-es-fonakja-ahogy-az-rmdsz-harom-tartozkodo-szenatora-latja
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Tanévnyitó a csíkszeredai Sapientián: a szülőföldön maradást szolgálja az 
egyetem 
2018. szeptember 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az idén 18. alkalommal nyitották meg hétfőn a tanévet a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem csíkszeredai karán. A hivatalos megnyitót megelőzte az első éves 

hallgatóknak tartott felkészítő. Nem csak egyetemi tanárok, oktatók voltak jelen az évnyitón, 

hanem a város, az egyház, a magyar állam képviselői is. Tóth László főkonzul, Magyarország 

kormányának képviseletében tartott beszédet a hallgatóságnak. „ Sok éve már annak, hogy 

Magyarország igent mondott az egyetemre, és igent mondott ezáltal az erdélyi magyarság 

fiataljainak jövőjére is” – mondta a diplomata. A főkonzul szerint a magyar kormány által 

támogatott intézmény így hozzájárul a fejlődéshez, így az erdélyi fiatalok szerves részét 

képezhetik a székely-magyar társadalomnak szülőföldjükön. Ráduly Róbert Kálmán 

polgármester köszöntőjében háláját fejezte ki a diákoknak, hogy Csíkszeredát választották, 

biztosítva őket arról, hogy helyesen döntöttek. „ Isten hiába teremtette volna meg a világot, 

ha mi székelyek, nem lennénk benne” – fogalmazott az elöljáró. 

 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az EBESZ konferenciáján ismertette a 
romániai magyar kisebbség helyzetét 
2018. szeptember 17. – transindex.ro 

A romániai magyarok kisebbségi helyzetét ismertették a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 

munkatársai a napokban, Varsóban megtartott Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) éves emberi jogokról szóló Emberi Dimenzió Konferenciáján - tájékoztat a 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálat közleménye. A főként a kisebbségi nyelvi jogok betartásának 

vizsgálatával foglalkozó jogvédelmi szolgálatot Imre Erika és Zsigmond József, az intézmény 

munkatársai képviselték a konferencián, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy a jelenlevőket 

a romániai nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól tájékoztassák. Kiemelték, Romániában a 

kisebbségek anyanyelvének használata a közigazgatásban, valamint az igazságszolgáltatásban 

továbbra is számos problémát vet fel.  

 

Az „eltiltott” magyar tanítók továbbra is megtartják a románórákat 
2018. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Nincs, aki megtartsa a román tanórákat a Hargita megyei elemi osztályokban, a 

minisztériumi intézkedés csak rontott a románoktatáson. A megyében több mint százötven 

szaktanárra volna még szükség ahhoz, hogy az előírásoknak megfelelően adhassák le a 

tananyagot. Az oktatási minisztérium a románoktatásra vonatkozó legutóbbi pontosításában 

azt közölte a Hargita Megyei Tanfelügyelőséggel, hogy amennyiben nem jelentkezik elegendő 

szaktanár a románórák lebonyolítására, azokat megtarthatják tanítók is, de ehhez csakis 

román tagozaton tanító pedagógusoknak lesz joguk. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101813-tanevnyito-a-csikszeredai-sapientian-a-szul-foldon-maradast-szolgalja-az-egyetem
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/101813-tanevnyito-a-csikszeredai-sapientian-a-szul-foldon-maradast-szolgalja-az-egyetem
http://itthon.transindex.ro/?hir=52904
http://itthon.transindex.ro/?hir=52904
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-beltiltottr-magyar-tanitok-tovabbra-is-megtartjak-a-romanorakat
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-beltiltottr-magyar-tanitok-tovabbra-is-megtartjak-a-romanorakat
https://szekelyhon.ro/aktualis/intenziv-turisztikai-es-vendeglatoipari-fejlesztesekre-keszulnek
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Intenzív turisztikai és vendéglátóipari fejlesztésekre készülnek 
2018. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Nem csak az elvándorlás és az egyre nagyobb mértékű munkaerőhiány nehezíti a 

vendéglátósok, turisztikai vállalkozások működését, fejlődését, de a már meglévő 

alkalmazottak szakmai ismeretei is jelentős javításra szorulnak. Annak érdekében, hogy ez a 

pálya mind vonzóbb legyen a fiatalok körében, valamint a szolgáltatások színvonala is 

jelentősen emelkedjen, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) a 

Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Turisztikai Szövetség támogatásával egyedülálló 

és kifejezetten gyakorlatorientált szakképzési programot indít, amely nem csak a 

középiskolai, de a felnőtt képzésekre is kiterjed majd. 

 
Ajándékcsomagot kaptak a tanévet magyar iskolában kezdő elsősök 
2018. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Minden olyan gyerek, aki magyar tannyelvű intézetben kezdi az oktatást Maroshévízen, 

ajándékcsomagot kap a tanév elején. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2011-től minden 

évben gondoskodik az ajándékról. Idén tizenkét, papírtasakba csomagolt ajándék várta a 

padokon az első osztályosokat. Az egyesület elnöke, Czirják Károly elmondta: „Ez évben is a 

Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a maroshévízi Kemény János Gimnáziumba beiratkozott 

első osztályosoknak tanfelszereléseket adott át. A csomagok tartalma: rajztömb, radír, 

füzetek, ceruzák, golyóstoll, hegyező, gyurma, színes papír, vonalzó, olló, ragasztó, vízfesték 

ecset... Igyekszünk hagyományosan kedveskedni azoknak a diákoknak, akik az első osztályt 

magyar iskolában kezdik”. 

 
Megnyitotta kapuit a dévai magyar bölcsőde 
2018. szeptember 17. – Nyugati Jelen 

Ma megnyitotta kapuit a dévai magyar napközi. Az intézmény az önkormányzat által 

fenntartott dévai bölcsőde részeként működik, az infrastruktúrát azonban a magyar állam 

biztosította a Kárpát-medencei óvoda és napközi program keretében. – A Magyar Állam az 

Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül közel 200 ezer euróval támogatta ezt a 

projektet, így sikerült egy jó állapotban lévő és a célnak megfelelő ingatlant megvásárolni, 

felújítani és az európai normáknak megfelelően felszerelni. Tudtommal a magyar állam 

támogatta óvoda és napközi program keretében ez az első bölcsődei intézmény, amely 

beindul. Bízom benne, hogy az ide járó kisgyermekek a magyar nyelv és a koruknak megfelelő 

kompetenciák elsajátítása mellett hitükben is növekedni fognak, a rájuk gondot viselő 

felnőttek közvetítésével megtapasztalják Isten szeretetét – fogalmazott Rátoni Csaba 

lelkipásztor, aki aktív szerepet vállalt a dévai magyar napközi létrehozásában. Munkája 

nyomán az épület és rendkívül modern felszerelése a dévai református egyház tulajdonát 

képezi. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/intenziv-turisztikai-es-vendeglatoipari-fejlesztesekre-keszulnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/ajandekcsomagot-kaptak-a-tanevet-magyar-iskolaban-kezdo-elsosok
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megnyitotta_kapuit_a_devai_magyar_bolcsode.php
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RMDSZ-es össztűz Makkai Gergelyékre 
2018. szeptember 18. – Krónika 

Nem csillapodnak a kedélyek az RMDSZ-ben Makkai Gergely marosvásárhelyi 

alpolgármester és Bakos Levente önkormányzati képviselő dél-koreai látogatása miatt. 

Kozma Mónika helyi választmányi elnök nemcsak az ázsiai kiruccanás célját vonja kétségbe, 

de Makkai eddigi alpolgármesteri tevékenységét is fölöslegesnek tartja. A vásárhelyi RMDSZ 

behajtaná a kirándulásnak tartott kiszállás árát a tisztségviselőkön. 

 
Vallás és életképesség kapcsolata 
2018. szeptember 18. – Krónika 

Több mint félszáz fiatal kutató bevonásával készítettek felmérést Udvarhelyszéken a Kós 

Károly honismereti és szülőföldkutató tábor keretében arról, hogy miként hat a különböző 

vallási többségű falvak életképességére az egyének valláshoz, egyházhoz való viszonyulása. 

Bali János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa elmondta: a kutatást 16 településen 

végezték, közel ezer székelyhez jutottak el. 

 

Régi és mai sérelmek 
2018. szeptember 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Nemzeti, vallási vagy politikai hovatartozástól függetlenül csak 

együtt, egymáshoz toleránsan és kölcsönös tisztelettel viszonyulva tudunk túllépni a 

nehézségeken – mondta Végh Sándor, Szilágy megye magyar alprefektusa azon a 

rendezvényen, amelyen az Észak-Erdély 1940-es felszabadulása után a bevonuló magyar 

honvédség által Ipp községben kivégzett helyi románokra emlékeztek. A kijelentés legalábbis 

gesztusértékű, hiszen attól függetlenül, hogy a helyettes kormánymegbízott egy román állami 

intézményt képviselt, mégis magyar emberként állt ki, hogy valamilyen formában 

megkövesse a magyar katonák által kivégzett román civilek leszármazottait. Az alprefektus 

kiállása egyben akár példaként is szolgálhatna. Hiszen mi is fel tudunk sorolni számos 

hasonló esetet, amelyek során román fegyveresek ártatlan magyar civileket tucatjait 

mészároltak le – mint 1919-ben a Bihar megyei Köröstárkányban, vagy 1944-ben a Maniu-

gárda néven hírhedté vált szadista szabadcsapatok a háromszéki Szárazajtán”. 

 

A több százezres veszteséget felhalmozó vállalkozó pártvezető lesz 
2018. szeptember 17. – Ma7.sk 

Simon Zsolt szeptember elején jelentette be a Magyar Fórum nevű pártkezdeményezése 

indulását, amely sokakban meglepetést, másokban pedig elutasító vagy támogató véleményt 

váltott ki. Azt, hogy a kezdeményezésnek van-e jövője, az elkövetkező hónapok majd 

megmutatják, erős a gyanú azonban, hogy a jelenleg parlamenti képviselő pártalapítási 

akciójával jobb híján előremenekül, hiszen a sokak által sikeres agrárvállalkozónak tartott 

Simon cégei az elmúlt években hatalmas veszteséget termeltek. 
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Gútán három, Ógyallán hét jelölt küzdhet meg a polgármesteri címért 
2018. szeptember 17. – Ma7.sk 

A "legmagyarabb városnak" tartott Gútán három, a Komáromi járás harmadik városában, 

Ógyallán pedig heten szállnának ringbe a polgármesteri tisztségért. Gútán Horváth Árpád, 

Németh Iveta és Forró Tibor lenne polgármester. Ógyallán szerdán teszik közzé a jelöltek 

végleges névsorát. 

 

Megújult az Erzsébet tér Nagyudvarnokon 
2018. szeptember 17. – Ma7.sk 

Vasárnap délután megújult teret adtak át a Dunaszerdahelytől egy kilométerre fekvő 

Nagyudvarnok községben. A búcsú napján előbb a helyi klub csapata az ekecsiekkel mérte 

össze tudását és a hajrában nagy izgalmakat hozó mérkőzés végül 3:3-as döntetlennel 

végződőtt. Ezt követően előbb a Búzavirág énekkar előadásában felcsendült a Nélküled, majd 

népdalok kíséretében a helyiek átvonultak a Dunaszerdahely-Galánta közti főútvonal mellett 

található Erzsébet térre. 

 

Helyit eszem, helyitől veszem - ezt vallják Kisújfalun 
2018. szeptember 17. – Ma7.sk 

Az idei, negyedik helyi termék fesztivált összekapcsolták a szervezők a szüreti felvonulással, 

olyan autentikus paraszti világot megidézve, amely egyre ritkább régiónkban. A falun 

végigvonulva a tájház udvarára érkezett a szüreti menet, a lovasok, a kisbíró, a táncosok és 

zenészek. A bíró és bíróné kipattantak a hintóból és körbekínálták borral az ünnepre 

összeseregletteket. Addigra már állt a vásár is, a bámészkodóknak összefutott a nyál a 

szájukban a sok finomság láttán. 

 
A Kisebbségi Kulturális Alap már 3,5 millió euró támogatást kifizetett 
2018. szeptember 17. – bumm.sk, Új Szó 

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) ez év szeptember 14-éig az idei évre jóváhagyott összes 

támogatásból már 3 413 200 eurót kifizetett. „Ugyanezen időpontig 522 támogatási 

szerződést kötött a sikeresen pályázókkal.“ – olvasható az alap honlapján. Az egyes nemzeti 

kisebbségek szakmai tanácsai a döntés-előkészítés folyamatában, 2018-ban, 1447 tervezetet 

javasoltak támogatásra összesen 7 388 624 euróval. „Szeptemberben a támogatások jelentős 

részét ki szeretnénk fizetni, októberben pedig már közzétennénk a 2019-es évre vonatkozó új 

felhívásokat“ – tájékoztatott az alap a www.kultminor.sk honlapon. 

 
Kún Kelemen Melinda került a kisebbségi kulturális osztály élére 
2018. szeptember 17. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Szeptember 17-én került igazgatói funkciójába Kún Kelemen Melinda művészettörténész, a 

Kún Kelemen Fine Arts alapítója – olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott 

sajtóközleményben. „A kisebbségi kultúráért felelős osztály első nagy feladatát sikeresen 

elvégezte, részletes elemzést készített a regionális, illetve a kisebbségi kultúrák jogi 
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helyzetéről Szlovákiában és a V4-es tagországokban” – közölte Rigó Konrád, a kulturális tárca 

államtitkára. 

 

Ilyenek vagyunk! – nemzetközi folklór tánckaraván a Lévai járásban 
2018. szeptember 17. – Felvidék Ma 

Négy nap alatt hét településen közel ötszáz néptáncos lépett fel az Ilyenek vagyunk! 

nemzetközi folklór tánckaraván programjain. A rendezvény a népi kultúra, a nemzeti értékek 

sokszínűségét mutatta be a Lévai járás falvaiban. A lévai Regionális Művelődési Központ 

immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a nagyszabású eseményfolyamot. Mint 

Alžbeta Sádovská, a művelődési központ igazgatója kifejtette: a fesztivál célja a néptánc által 

egymás kultúrájának és népi hagyományainak kölcsönös megismerése. A tánckaraván 

kezdetőktől fogva komoly hazai és külföldi tánccsoportok seregszemléje volt. 

 

Folyamatosan gyarapodik a Marianum 
2018. szeptember 17. – Új Szó 

Több mint egymillió euróból újult meg a Marianum óvodája és Rozmaring utcai épülete. 

Komoly infrastrukturális fejlesztések folytak az elmúlt hónapokban a Marianum Egyházi 

Iskolaközpontban: közel félmillió euróból „tetőtől talpig” rendbe tették a Nádor utcai óvodát, 

és 600 ezer eurót fordítottak a Rozmaring utcai épület két szárnyának külső-belső 

felújítására, a tornaterem hőszigetelésére, tetőszerkezetének rendbetételére. A költségekhez 

130 ezer euróval járult hozzá a fenntartó, a Nagyszombati Érseki Hivatal, az összeg nagy 

részét azonban a magyar kormány fedezte a Bethlen Gábor Alap közvetítésével. 

 

Középiskolákat vonnak össze Apatinban és Törökkanizsán 
2018. szeptember 17. - Vajdaság.ma 

A vajdasági középiskolai hálózat optimalizálása értelmében két-két középiskolát vonnak össze 

Törökkanizsán és Apatinban. Az apatini Nikola Tesla Gimnázium és az Építőipari és Faipari 

Szakközépiskola a jövőben a Nikola Tesla Gimnázium és Szakiskola nevet viseli. Az újonnan 

alakult intézmény gimnáziumi, építészeti, erdészeti és faipari képzést nyújt a diákoknak. A 

két középiskola már egy épületben található, a gimnáziumnak 206, a szakközépiskolának 95 

tanulója van. 

 

Műszaki könyveket ajándékozott a Cim Gas a szabadkai Ivan Sarić Műszaki 
Középiskolának 
2018. szeptember 17. - Pannon RTV 

A könyveket 24 szerb nyelven tanuló és ugyanennyi magyar nyelven tanuló diák vehette át a 

vállalat székhelyén. Az átadón a szakirodalmak szerzője is részt vett. A fiatalok érdeklődéssel 

érkeztek a Cim Gasról szóló előadásra. Mivel mechatronikai szakra járnak, egy év múlva akár 

a vállalat dolgozóivá is válhatnak. 
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Jelentős tartományi támogatásban részesül az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
2018. szeptember 17. - Pannon RTV 

Megduplázza az újvidéki Szerb Nemzeti Színház programjaira szánt támogatását jövőre a 

tartományi kormány - mondta Igor Mirović. A tartományi kormány elnöke ma a színház 

vezetőségével tárgyalt.A felek a megbeszélésen megállapodtak a színpadi technika felújítása 

és a hangszervásárlás támogatásáról, emellett a Szerb Nemzeti Színház előtti lépcsőket és a 

belépőt is felújítják. 

 

Megtartó erő 
2018. szeptember 17. - Magyar Szó 

Jubileumhoz méltó műsorral, jó időben, sok vendéggel és nagyszámú versenyző részvételével 

tartották meg szombaton a tizedik Kukoricafesztivált a bánáti Tordán. A rendezvény egyben a 

Magyar Összefogás jelöltjeinek kampánynyitója is volt. A rendezvényt Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.  

 
Topolya ünnepe 
2018. szeptember 17. - Magyar Szó 

A hétvégén véget ért a Topolyai Napok 2018 rendezvénysorozata. Gróf Grassalkovich Antal 

1750. szeptember 15-én kelt ajánlólevelében Csizovszki Ferenc szabadost megbízta a topolyai 

puszta betelepítésével, és elrendelte, hogy a topolyai pusztára 200 magyar és szlovák családot 

vezényeljenek telepítés céljából. Ma ezt a dátumot Topolya napjaként ünnepeljük. Erre a 

dátumra emlékeztetett Sasa Srdić, a községi képviselő-testület elnöke a színháztemben 

megtartott szombati díszülésen, a tíz napon át tartó városnapi rendezvénysorozat 

legünnepélyesebb pillanatainak kezdetén. 

 

Nacionalista tüntetők csaptak össze rendőrökkel Kijevben 
2018. szeptember 17. - MTI, karpatalja.ma 

Összecsapásba torkollott egy tiltakozó akció hétfőn Kijevben nacionalista érzelmű tüntetők és 

az ukrán rendfenntartók között a főügyészség épületénél, aminek következtében a hivatalos 

közlés szerint hét rendőr megsérült. A kijevi rendőrség közleménye szerint a dulakodás, 

amelyben a rendőrök megsérültek, akkor kezdődött, amikor a tüntetők egy agresszív 

csoportja megpróbált behatolni a főügyészség épületébe, állítólag gázsprayjel is fújták a 

rendfenntartókat. Bentről tűzoltó készülékekkel próbálták az ostromlókat távol tartani, amire 

válaszul a tüntetők köveket dobáltak. A demonstráción szemetes kukákat is felgyújtottak a 

résztvevők. 
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Kárpátalja-konferenciát szerveztek Százhalombattán 
2018. szeptember 17. - karpatalja.ma 

Kárpátalja volt az idei díszvendége a negyedszázados múltra visszatekintő százhalombattai 

Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásárnak. Az augusztus 12–22. 

közötti eseményen egyebek mellett a kárpátaljai kulturális sokszínűséget bemutató 

programok – beregszászi színházi előadás, táncbemutató, zenei előadók, kiállítások – várták 

az érdeklődőket. A rendezvénysorozatot szeptember 13-án a Díszvendégünk Kárpátalja című 

konferencia zárta a százhalombattai Barátság Kulturális Központ Kamaratermében. 

 

Beregújfalui Hal- és Vadas Ételek Kóstolója – hatodjára! 
2018. szeptember 17. - karpatalja.ma 

Négy év kihagyás után szeptember 16-án ismét megrendezték a Beregújfalui Hal- és Vadas 

Ételek Kóstolóját. A fesztivált a Beregújfalui Fenyőfácska Óvoda növendékei nyitották meg. 

Felléptek a guti, a kígyósi, a kisbégányi, a dédai és a tiszacsomai művelődési ház tánc- és 

énekcsoportjai. 

 

Budapest: Korzó díj 1. helyezés a Muravidéknek 
2018. szeptember 17. – Muravidéki Magyar Rádió 

Budapesten a Nemzeti Vágta kísérőrendezvénye volt az Andrássy úti Vágta korzón a nevező 

települések, illetve vidékek népművészeti és turisztikai bemutatkozása, kiállítása. A 

Muravidék idén is kitett magáért, hiszen egy hangulatos, hagyományőrző standdal várta a 

látogatókat.  

 

Előadás a burgenlandi magyarokról 
2018. szeptember 17. – volksgruppen.orf.at 

A burgenlandi magyarok történetéről tart előadást Baumgartner Gerhard történész, újságíró 

szeptember 21-én a szabadbárándi / großwarasdorfi KUGA falai közt. Az előadás az Osztrák 

Köztársaság születésének 100. és az Anschluss 80. jubileumára szervezett sorozat része. 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2018. szeptember 17. - Kossuth Rádió 
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A csíkszeredai Városházáról a hét végén eltávolították a Városháza feliratot 

A csíkszeredai Városházáról a hét végén eltávolították a Városháza feliratot. Bár minden 

magyar szakmai vélemény szerint ez a magyar kifejezés megfelel a román hivatalos 

megnevezésnek, a román bíróság véleménye szerint azonban a magyaroknak a polgármesteri 

hivatal kifejezést kell használniuk. Jöhet ennél rosszabb is? Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

  

Hétfőn olytatódott a bírósági eljárása Ungváron a KMKSZ központi székháza 

felrobbantásával gyanusítottak ügyében 

Ma folytatódott a bírósági eljárása Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

központi székháza felrobbantásával gyanusítottak ügyében. Az ülés elején a vádlottak 

ügyvédei bizalmatlanság címen panaszt tettek, véleményük szerint a 3 tagú bírói testület 

egyik tagja elfogult. A következő ülést szeptember 24-re tűzték ki. A tavasszal elfogott 

gyanusítottak perét formai, illetve más okokra hivatkozva eddig háromszor napolták el. Az 

ukrán hatóságok már májusban lezárták a nyomozást, a vád többek között merénylet 

elkövetése. Iváncsik Attila a részletekről Berki Marianna ügyvédet kérdezte, aki a KMKSZ-t 

képviseli az eljárás során. 

  

Nyílt levelet intéztek Jean-Claude Junckerhez a külhoni magyar EP-képviselők 

Az Európai Bizottság elnöke szerdai- évértékelő beszédét követően három Európa Parlamenti 

képviselő: a felvidéki Csáky Pál valamint az erdélyi Sógor Csaba és Winkler Gyula nyílt levelet 

intézett Jean-Claude Junckerhez. A levél előzményeiről, és a részletlekről kétdezte Winkler 

Gyula EP képviselőt Erdei Edit Zsuzsánna. 

  

Elindult a VMSZ választási kampámya 

Szeptember 15-én indította választási kampányát a Vajdasági Magyar Szövetség. Szerbiában 

november 4-én tartják az országos kisebbségi önkormányzati választásokat. Egyelőre más 

lista még nem gyűjtötte össze a választásokon való részvételhez szükséges támogató 

aláírásokat. A VMSZ Összefogás listaját Pásztor István pártelnök és Hajnal Jenő listavezető 

ismertette szabadkai sajtótájékoztatóján.  

  

X. Kukoricafesztivál Tordán 

Nagy tömegeket vonzott az idei, jubileumi X. Kukoricafesztivál Tordán, amely egyben a 

Magyar Összefogás Nemzeti Tanácsi választási kampánynyitója is volt. A jelöltek közül 

Ábrahám Csilla is ellátogatott Tordára. Kónya-Kovács Otília összeállítása. 

  

19. Magyar-magyar Gazdatalálkozó 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. szeptember 18.  
11 

Aradon, az Agromalim Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron tartották meg szombaton a 19. 

Magyar - magyar Gazdatalálkozót. Az erdélyi magyar gazdatársadalom, a Kárpát-medencei 

gazdaszervezetek képviselői, a magyar szaktárca vezetői és a szakpolitikusok részvételével 

tartott fórumon a 2021 utáni, közös európai agrárpolitika, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatások várható alakulása, valamint az érdekképviselet megerősítésének fontossága 

szerepelt napirenden. A tanácskozáson készült Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

  

Kézműves nagyvásár Radványon 

1655-ben, kapott vásárjogot a Besztercebányával szomszédos Radvány. A Garam-parti 

felvidéki település vására azóta is a paraszti kézművesség bemutatkozásának helye, a 

szeptemberi nagyvásár a nógrádi kézműveseket is idevonzza, érkezésükről pedig immár 

tizenkét éve a magyar-szlovák kereskedelmi és iparkamara gondoskodik. A kamara titkárát, 

Mihályné Balázs Melindát a felvidéki szakmai, üzleti kapcsolataikról Tarnóczi László 

kérdezte. 

  

Szenci családi délután 

A Nagyidai cigányok Gál Tamás előadásában, kézműves foglalkozások, Ghymes-koncert és 

sok-sok móka volt a szenci családi délutánon, amelyet a helyi Szenczi Molnár Albert 

Alapiskola udvarán tartottak. Az ismert hazai művészek mellett az iskola tehetségei is 

felléptek, s közben a szülők és a nagyszülők beszélgettek, ismerkedtek. Valójában ez volt a 

rendezvény célja, mondta Matus Mónika igazgató. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

 

 


