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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Tiltakozik a KMKSZ a kárpátaljai magyar tisztségviselők ukrán hatósági 
vegzálása ellen 
2018. szeptember 18. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, Magyar Idők, karpataljalap.net 

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) az ukrán 

határőrizeti és állambiztonsági szervek indokolatlan vegzálásai ellen, amelyekkel a magyar 

nemzetiségű kárpátaljai tisztségviselőket és újságírókat igyekeznek megfélemlíteni az 

államhatár átlépése során. Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a KMKSZ 

elnöksége felháborítónak tartja, hogy az Ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) és az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomásgyakorlással próbálja megfélemlíteni a kárpátaljai 

magyarokat.  

 

A magyar óvodaprogramra lassan a szlovák kormány is reagál 
2018. szeptember 18. – MTI, kormany.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Annak, hogy a magyarság a 21. században az erős népek közé tartozzon, a magyar nyelvben és 

kultúrában megtartott gyermekek a letéteményesei - jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos a csallóközi Gelléren, ahol 

átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát kedden. A miniszteri biztos 

elmondta: az óvodafejlesztési programban a Felvidék pozitív diszkriminációban részesült - a 

program teljes keretéből majdnem annyit kap, mint Erdély -, aminek az az oka, hogy úgy 

látják, nagy tartalékok vannak még a magyar óvodába íratható gyermekek tekintetében. 

Hozzátette: már vannak eredmények is, sikerült elérni, hogy egyre többen íratják be 

gyermekeiket magyar óvodába a Kárpát-medencében, és ez a jelenség már a Felvidéken is 

kézzelfoghatóvá vált, ami az óvodafejlesztési programnak is köszönhető. 

 

Románoktatás: átadták a magyar tanítók petícióját, várat magára a rendelet 
visszavonása 
2018. szeptember 18. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Burus-Siklódi Botond és Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő kedden délelőtt átadta 

a bukaresti oktatási minisztériumban azt a csaknem háromezer aláírással nyomatékosított 

petíciót, amit a román nyelvnek az elemi osztályokban történő oktatását szabályozó 

kormányrendelet miatt kezdeményeztek a magyar pedagógusok. Az RMPSZ szerint a rendelet 

a magyar gyerekeket és tanítóikat egyaránt lehetetlen helyzetbe hozta. Burus-Siklódi Botond 

a Krónika kérdésére elmondta, sajnos nem találkoztak Valentin Popa miniszterrel, mert a 

tárcavezető nem tartózkodott a hivatalában, emiatt a titkárnőjénél kellett hagyniuk a petíciót, 

de regisztráltatták és természetesen várják a tárcavezető reakcióját. Az RMPSZ elnöke a 

Krónikának úgy nyilatkozott, attól tart, hogy még várat magára a rendelet visszavonása.  
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/tiltakozik-a-kmksz-a-karpataljai-magyar-tisztsegviselok-ukran-hatosagi-vegzalasa-ellen
http://webradio.hu/hirek/kulfold/tiltakozik-a-kmksz-a-karpataljai-magyar-tisztsegviselok-ukran-hatosagi-vegzalasa-ellen
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-magyar-ovodaprogramra-lassan-a-szlovak-kormany-is-reagal
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romanoktatas-atadtak-a-magyar-tanitok-peticiojat-varat-magara-a-rendelet-visszavonasa
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/romanoktatas-atadtak-a-magyar-tanitok-peticiojat-varat-magara-a-rendelet-visszavonasa
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Áder János nélkül kezdődött a Három Tenger Kezdeményezés találkozó 
Bukarestben 
2018. szeptember 18. – MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

Az energia, a szállítás és a digitális kapcsolatok képezik a megbeszélések központi témáit a 

Három Tenger Kezdeményezés hétfőn este elkezdődőtt bukaresti csúcstalálkozóján. Az 

értekezletre kilenc államfő, két parlamenti elnök, egy miniszterelnök és egy külügyminiszter 

hivatalos. A repülőgép meghibásodása miatt Áder János köztársasági elnök nem utazott el 

reggel Bukarestbe, a Három Tenger Kezdeményezés találkozójára - közölte a Köztársasági 

Elnöki Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az államfőt a bukaresti magyar nagykövet 

képviseli a programon. 

 

Kik lesznek az RMDSZ jelöltjei a jövő évi EP-választásokon? Tippelünk  
2018. szeptember 18. – transindex.ro 

Ami tudható: két biztos befutó hely van és Kelemen Hunor nem kell sok mindenkivel 

hadakozzon a döntés előtt. A legnagyobb elméleti esélye Sógor Csabának és Winkler 

Gyulának van. 

 

Kié lesz a 21. század? - közgazdászok tanácskoznak Székelyföldön 
2018. szeptember 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön tartja legjelentősebb szakmai rendezvényét, a Közgazdász Vándorgyűlést 

a Romániai Magyar Közgazdász Társaság október 5–7. között. A konferencia mottója: 

Versenyképesség 2020. A szervezők szerint a villámgyorsan fejlődő gazdaságunk egyik 

legfontosabb mozgatórugója a versengés, ezért választották ezt a mottót. 

 

Erdélyi magyar középiskolásoknak szervez egyetemi nyílt napokat a BBTE és a 
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet  
2018. szeptember 18. – transindex.ro 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi 

Intézet 2018. szeptember 20. és 23. között egyetemi nyílt napokat szervez az erdélyi magyar 

középiskolások részére Középiskolások hosszú hétvégéje a BBTE-n címmel. A hatodik éve 

szervezésre kerülő rendezvény célja, hogy a középiskolás diákok betekintést nyerhessenek az 

egyetem kutatói illetve oktatói munkájába, valamint a kolozsvári diákéletbe. Ennek 

érdekében ismeretterjesztő előadásokat, illetve közösségápoló, interaktív programokat 

szervez az egyetem. Tudományterületek szerint természet-, reál-, társadalom- és 

bölcsészettudományos foglalkozásokat biztosítanak a résztvevőknek.  

 

Magyarországi orvosok vizsgálják Kányád község lakóit 
2018. szeptember 18. – szekelyhon.ro 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101861-ader-janos-nelkul-kezd-dott-a-harom-tenger-kezdemenyezes-talalkozo-bukarestben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101861-ader-janos-nelkul-kezd-dott-a-harom-tenger-kezdemenyezes-talalkozo-bukarestben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27431
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/101855-kie-lesz-a-21-szazad-kozgazdaszok-tanacskoznak-szekelyfoldon
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23436&Erdelyi_magyar_kozepiskolasoknak_szervez_egyetemi_nyilt_napokat_a_BBTE_es_a_Kolozsvari_Magyar_Egyetemi_Intezet
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23436&Erdelyi_magyar_kozepiskolasoknak_szervez_egyetemi_nyilt_napokat_a_BBTE_es_a_Kolozsvari_Magyar_Egyetemi_Intezet
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-orvosok-vizsgaljak-kanyad-kozseg-lakoit
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Több mint egytucatnyi anyaországi szakember végez ingyenes szűrővizsgálatokat a héten 

Kányád községben. Az érdeklődés nagy, a települések közti utaztatást a község vezetősége 

magára vállalta. A program Hargita és Jász-Nagykun-Szolnok megye testvérkapcsolata révén 

valósulhatott meg. A díjmentes vizsgálatok hétfőtől péntekig zajlanak a községközpontban, a 

szakemberek a szolnoki Hetényi Géza Kórházból érkeztek az udvarhelyszéki településre.  

  

Vári Attila írót és a Kallós Zoltán Alapítványt is jelölték Prima Primissima díjra 
2018. szeptember 18. – Krónika 

Nyilvánosságra hozták a 2018. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának három-három 

jelöltjét. Közöttük található az Erdélyben született Vári Attila író és a Kallós Zoltán Alapítvány 

is. 

 
Kétnapos referendum: október 6-án és 7-én kerül sor a család fogalmát 
meghatározó népszavazásra 
2018. szeptember 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Október 6-án és 7-én kerül sor a család alkotmányos meghatározásának módosításáról szóló 

népszavazásra; a referendum megszervezésével kapcsolatos jogszabályokat keddi rendkívüli 

ülésén fogadja el a kabinet – idézi Viorica Dăncilă miniszterelnök bejelentését az Agerpres 

hírügynökség. Dăncilă emlékeztetett, hétfőn az alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a család 

alkotmányos meghatározásának módosítását lehetővé tevő jogszabály megfelel az 

alaptörvényben előírt követelményeknek, így minden feltétel adott a referendum 

megszervezéséhez. A törvény értelmében a kormánynak kötelessége megszervezni a 

népszavazást, amelyet több mint hárommillió állampolgár támogatott szavazatával” – 

fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a keddi kormányülésen elfogadják a szervezés 

részleteiről rendelkező jogszabályokat.  

 

Szabó Ödön: a halálbüntetés ellen épp úgy érvelnék, mint most a férfi és nő 
házassága mellett 
2018. szeptember 18. – maszol.ro 

„Ma bárki, aki ellentételesen is érvel, egy férfi és egy nő áldásaként született meg. Ez az áldás 

hitem szerint Isteni döntésnek köszönhetően, csak a férfi és a nő testéből fakadóan jöhet 

létre” – jelentette ki a Maszolnak Szabó Ödön parlamenti képviselő a család alkotmányos 

meghatározásának módosításáról. A Bihar megyei politikus szerint a közelgő referendum 

célja a házasság fogalmának pontosítása férfi és nő közötti kötelékként. 

 

Szombaton indulnak a IX. Hunyad Megyei Magyar Napok 
2018. szeptember 18. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében elkezdődött a visszaszámlálás: négy nap múlva, szeptember 22-én indul a 

kilencedik Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat. A várható programokról 

Kocsis Attila-Levente fő szervezőt kérdezték. 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/kultura/vari-attila-irot-es-a-kallos-zoltan-alapitvanyt-is-jeloltek-prima-primissima-dijra
https://kronika.ro/belfold/ketnapos-referendum-oktober-6-an-es-7-en-kerul-sor-a-csalad-fogalmat-meghatarozo-nepszavazasra
https://kronika.ro/belfold/ketnapos-referendum-oktober-6-an-es-7-en-kerul-sor-a-csalad-fogalmat-meghatarozo-nepszavazasra
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101890-szabo-odon-a-halalbuntetes-ellen-epp-ugy-ervelnek-mint-most-a-ferfi-es-n-hazassaga-mellett
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/101890-szabo-odon-a-halalbuntetes-ellen-epp-ugy-ervelnek-mint-most-a-ferfi-es-n-hazassaga-mellett
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/matyas_kiraly_itthon.php
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Skapinyecz Péter: Az aradi iroda az első öt között 
2018. szeptember 18. – Nyugati Jelen 

Skapinyecz Péter, a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. cégvezetője a 

szombati Magyar–Magyar Gazdatalálkozó szakmai előadásában többek között arról beszélt, 

hogy a térségben jelenleg 22 irodájuk működik, köztük az aradi, amelynek a tevékenységéről 

elégedettségének adott hangot, ezért a gazdafórum végén megkeresték. 

 

Rangos magyar állami kitüntetéseket adták át Csíkszeredában 
2018. szeptember 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hat erdélyit részesített rangos állami kitüntetésben Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a magyarságért vállalt hivatásuk és a 

közösségért kifejtett tevékenységük elismeréseként. A díjakat a kitüntetettek kedden este 

vehették át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán. 

 

„Magyarosíthatjuk” Románia alkotmányát 
2018. szeptember 19. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Mi, erdélyi magyarok épp annyira vagyunk érintettek abban, 

hogy megválaszoljuk, milyen világot szeretnénk a közeljövőben, mint a velünk együtt élő 

románok. Nem véletlen az ortodox egyház és az erdélyi történelmi egyházak egységes 

álláspontja a kérdésben. Szimbolikus döntést hozhatunk, jelezhetünk a most taktikázni 

próbáló politikai pártoknak. „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő 

között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a 

nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-

gyermek viszony” – áll a magyar alaptörvény első paragrafusai között. Októberben egy igen 

szavazattal „magyarosíthatjuk” Románia alkotmányát”. 

 

A szlovák diákok helyett csak a tanárokhoz jut el a kisebbségekről szóló 
tankönyv 
2018. szeptember 18. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Újabb fordulatot vett a nemzetiségekről szóló, két éve előkészített iskolai segédanyag sorsa – 

derült ki a Kisebbségi Bizottság legutóbbi ülésén. A szlovákiai kisebbségek képviselőinek 

segítségével összeállított gyűjtemény az oktatási tárca szerint csak a tanárokhoz jut majd el, 

de a diákokhoz már nem, így továbbra is várni kell egy olyan tankönyvre, ami megismertetné 

a szlovák diákokkal a nemzetiségek történelmét, szokásait és jelenét. A tankönyv megírásának 

ötlete még 2016-ban vetődött fel a nemzetiségi stratégia keretén belül, az eredetileg december 

végi határidővel létrehozandó kiadvány céljának szánták, hogy a diákok közvetlenül az 

iskolákban, a tanórák keretén belül tudjanak meg alapvető információkat a Szlovákiában élő 

népcsoportokkal kapcsolatban. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/skapinyecz_peter_az_aradi_iroda_az_elso_ot_kozott.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/rangos-magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-csikszeredaban
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-szlovak-diakok-helyett-csak-a-tanarokhoz-jut-el-a-kisebbsegi-tankonyv
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-szlovak-diakok-helyett-csak-a-tanarokhoz-jut-el-a-kisebbsegi-tankonyv
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A Duna Alap támogatja a közhasznú tevékenységeket a folyó mentén 
2018. szeptember 18. – Ma7.sk, bumm.sk 

A fórumon, melyet a Pozsony Megyei Önkormányzat a Slovnaft vállalattal közösen szervezett, 

több minisztérium, helyi és regionális önkormányzat, állami és egyéb cég, természetvédelmi, 

horgász-, turista-, kerékpáros és más sportegyesület, polgári társulás, építkezési vállalat és 

egyetem is képviseltette magát. Ožvald Erzsébet, a Pozsony Megyei Önkormányzat alelnöke 

elmondta: a fórum célja a közhasznú tevékenységek támogatása a Duna és a Kis-Duna 

térségében. Pozsony megye jelenleg a kerékpáros turizmus fejlesztésére összpontosít. „A 

Dunának nincsen vezetője, csak a fentről lefelé építkező, széles körű részvétel ezen a kollektív 

kezdeményezésen belül. Megfelelő megoldásokat kell találnunk ennek az egyedi térségnek a 

fejlesztésére” – szögezte le a fórumon Norbert Kurilla, a Környezetvédelmi Minisztérium 

államtitkára. 

 

Komáromi polgári beszélgetős est az oktatásügyről 
2018. szeptember 18. – bumm.sk 

Nemrégiben került sor a Híd helyi szervezete által megtartott első polgári beszélgetős estre. 

Héder Ágnes polgármesterjelölt vendége Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium 

nemzetiségi főosztályának vezetője volt. A témát az iskolaügy szolgáltatta. A beszélgetős est 

első felében Prékop Mária, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője 

rövid prezentációt tartott. Ebben kitért az intézmények névadására, hiszen 2017-ben ezen a 

területen változások történtek. Az osztályvezető felhívta a jelen lévő pedagógusok figyelmét 

arra, hogy a nemzetiségi főosztály kezdeményezésére kibővült az Arany Amos-díjak sora: A 

nemzetiségi oktatásban dolgozó pedagógus és a Hátrányos helyzetű gyermekeket oktató 

pedagógus díj is évente átadásra kerül. Szülők, diákok és kollégák nevezhetik be kedvenc 

pedagógusukat a versenybe. 

 

Városi konzultációt hirdet az MKP Zselízen 
2018. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Az anonim kétnyelvű kérdőíveket nyomtatott formában eljuttatják minden háztartásba, de 

online is kitölthetőek. Aki papíron kívánja visszajuttatni, bedobhatja a Delfin papírüzletben, a 

Bambino bababoltban és más helyeken az erre a célra kihelyezett urnába október 10-ig. „Az 

MKP, mint a városi képviselő-testület legerősebb, egyedüli frakcióban működő politikai ereje 

és szervezetben működő pártja számára fontos a lakosságnak a város ügyeivel kapcsolatos 

véleménye. Ezért úgy döntöttünk, hogy a következő ciklusra vonatkozó választási 

programunkat a lakossággal együttműködve kívánjuk összeállítani. Erre széleskörű 

konzultációt hirdetünk, melynek során mindenki kifejtheti véleményét arról, milyen 

feladatok alkossák választási programunk sarkalatos pontjait, melyek azok a területek, 

amelyek fontossági sorrendben fejlesztendőek városunkban” – áll a Felvidék.ma-hoz 

eljuttatott közleményben. 

 

Elődeink helytállásából gyűjtenek erőt Félben is 
2018. szeptember 18. – Felvidék Ma 
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https://ma7.sk/tajaink/a-duna-alap-tamogatja-a-kozhasznu-tevekenysegeket-a-folyo-menten
https://www.bumm.sk/regio/2018/09/18/komaromi-polgari-beszelgetos-est-az-oktatasugyrol
https://felvidek.ma/2018/09/varosi-konzultaciot-hirdet-az-mkp-zselizen/
https://felvidek.ma/2018/09/elodeink-helytallasabol-gyujtenek-erot-felben-is/
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Hazahív a harangszó címmel tartottak kitelepítési emléknapot Félben az önkormányzat és a 

Csemadok közös szervezésében szeptember 15-én és 16-án. Félből hetven évvel ezelőtt, 1948 

szeptemberében 38 családot a magyarországi Mórágyra telepítettek, 1946-ban pedig több 

tucat családot deportáltak csehországi kényszermunkára. 

 

Kiállításon mutatják be a régi felső-magyarországi hutákat és a város háborús 
éveit Füleken 
2018. szeptember 18. – MTI, Webrádió 

Két kiállítással kapcsolódik az európai kulturális örökség napjaihoz a szlovákiai Füleki 

Vármúzeum; pénteken az egykori Felső-Magyarország területén működő üveghuták festett, 

gravírozott, vésett és egyszerűbb termékeit a vár Bebek-tornyában, Fülek második 

világháborús éveit pedig a várhegy földalatti óvóhelyén mutatják be. A múzeum közleménye 

szerint a szezonzáró kiállításon a 18. század végétől a 20. század elejéig mutatják be az 

üvegtermékeket, különös tekintettel a nógrádi üvegműhelyekre. A tárlat Ladóczki Vilmos 

magyarországi magángyűjtő egyedi válogatását tárja a látogatók elé, aki Heves, Nógrád, 

Borsod és Zemplén hutáinak termékei mellett a mai országhatáron túli, északibb vármegyék - 

Gömör, Zólyom, Nyitra és Trencsén - egykori hutáiból származó tárgyi emlékanyag gyűjtésére 

vállalkozott.  

 

A vajdasági parlamenti többség támogatja Vučić politikáját 
2018. szeptember 18. – Vajdaság.ma 

A vajdasági parlamenti többség ma támogatásáról biztosította Aleksandar Vučić szerb 

elnököt abban, hogy kompromisszumos megoldást találjon Koszovóval kapcsolatban, amely 

egyúttal tiszteletben tartja Szerbia és az ország polgárainak érdekeit. Az Aleksandar Vučić - 

Szerbia győz, Szerbiai Szocialista Párt - Egységes Szerbia és a Vajdasági Magyar Szövetség - 

Pásztor István elnevezésű listák, amelyek a tartományi parlament kétharmados többségét 

teszik ki, közös sajtótájékoztatón támogatták Vučić törekvését, hogy kompromisszumos 

megoldást találjon erre a többszörösen összetett helyzetre, amelyet a közel- és régmúlt idők 

téves döntései és rossz megoldásai jellemeznek. 

 

Petőfi Sándor Program: Heten a délvidéki szórvány megsegítéséért 
2018. szeptember 18. – Vajdaság.ma 

Szeptember elején hét fiatal érkezett a Kárpát-medence különböző területeiről Szabadkára, 

hogy egy rövid képzés után a hét délvidéki szórványközpontban állomáshelyeiket elfoglalva a 

Petőfi Sándor Program ösztöndíjasaiként teljesítsenek szolgálatot. A felkészülési időszak után 

október 1-től a hét délvidéki szórványközpontban kezdik meg a munkát az ösztöndíjasok - 

Beszélgetés Sutus Áronnal. 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/kiallitason-mutatjak-be-a-regi-felso-magyarorszagi-hutakat-es-a-varos-haborus-eveit-fuleken
http://webradio.hu/hirek/kultura/kiallitason-mutatjak-be-a-regi-felso-magyarorszagi-hutakat-es-a-varos-haborus-eveit-fuleken
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22773/A-vajdasagi-parlamenti-tobbseg-tamogatja-Vucic-politikajat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22772/Petofi-Sandor-Program-Heten-a-delvideki-szorvany-megsegiteseert.html
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Év végéig felépül Mórahalmon a szerb kulturális központ, Palicson pedig a 
magyar központ létesül 
2018. szeptember 19. – Vajdaság.ma 

Az idei év végéig elkészül Mórahalmon a szerb kulturális központ. A projekt értéke 3,7 millió 

euró, amelyet európai alapokból biztosítottak, a projekt szerbiai vezetője pedig a Tartományi 

Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság. A 

projekt a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség (DKMT) szervezésében 

valósul meg, célja pedig az egész magyar-szerb határmenti régiót érintő kulturális és 

turisztikai stratégia mindent átfogó fejlesztése, tervben van továbbá egy magyar 

kultúrközpont építése is Palicson. 

 

Vajdaság 20 millió dinárt fordított az oktatási folyamat digitalizálására 
2018. szeptember 19. – Vajdaság.ma 

A tartományi kormányban bemutatták az Office 365 Education nevű platformot, amely 

lehetővé teszi az oktatási folyamat digitalizálását és fejlesztését. Erre a célra a tartományi 

költségvetésből 20 millió dinárt fordítottak, a platformot pedig Vajdaság 52 iskolájában 

vezetik be. Igor Mirović tartományi kormányfő elmondta, hogy a platform azért jelentős, 

mert könnyebbé teszi a kapcsolatteremtést a tanárok és a tanulók között. 

 

Zenta: Diákutaztatási program keretében érkeztek látogatók a városba 
2018. szeptember 19. – Vajdaság.ma 

Harmadikos tanulók látogattak hétfőn Zentára az MNT diákutaztatási programjának 

keretében. A városháza dísztermében fogadták őket a szervezők, majd további öt helyszíneket 

tekinthettek meg a nap folyamán. Az MNT diákutaztatási programja harmadik osztályos 

gyermekek számára teszi lehetővé minden évben Vajdaság megismerését, egy-egy város 

nevezetességeinek feltérképezését. A tanulók Erzsébetlakról, Muzslyáról, Nagybecskerekről 

és Szentmihályról utaztak Zentára. 

 

Családlátogatáson voltak a Magyar Összefogás jelöltjei Csantavéren 
2018. szeptember 18. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarokkal való közvetlen találkozáson a jelöltek ismertetik a nemzeti tanácsi 

választások fontos tudnivalóit. A családok pedig megfogalmazhatják kérdéseiket és 

igényeiket. Fekecs Emese az előző négy év során többször igénybe vette a Magyar Nemzeti 

Tanács ösztöndíjait. Tavaly demonstrátori ösztöndíjban is részesült. Fekecs Emese, 

Csantavér: „A demonstrátori ösztöndíjhoz 8,5-ös átlag kell, és csak néhány tanuló kapja meg. 

Arról van szó, hogy az elsősöket kell egyengetni, nekik kell segíteni, átadni a jegyzeteinket, 

beszélni kicsit a tanárokról, hogy boldoguljanak az egyetemen.” 

 

Ülésezett a tartományi képviselőház 
2018. szeptember 18. – Pannon RTV 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22770/Ev-vegeig-felepul-Morahalmon-a-szerb-kulturalis-kozpont-Palicson-pedig-a-magyar-kozpont-letesul.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22770/Ev-vegeig-felepul-Morahalmon-a-szerb-kulturalis-kozpont-Palicson-pedig-a-magyar-kozpont-letesul.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22769/Vajdasag-20-millio-dinart-forditott-az-oktatasi-folyamat-digitalizalasara.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/csaladlatogatason-voltak-magyar-osszefogas-jeloltjei-csantaveren
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ulesezett-tartomanyi-kepviselohaz-1
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A nemzeti közösségek képviselői először olvashatták anyanyelvükön az ülés anyagát. 

Tárgyaltak az első félév költségvetéséről, a tartományi korrupcióellenes tervezetről, a 

középiskolai hálózatról is. Történelmet írt ma a tartományi képviselőház, ugyanis a nemzeti 

közösségek képviselői először kapták kézhez anyanyelvükön a parlamenti ülés anyagát - 

jelentette ki Csonka Áron, a VMDK tartományi képviselője. 

 

Novemberre véget érnek a zentai Jézus Szíve-plébániatemplom felújítási 
munkálatai 
2018. szeptember 18. – Pannon RTV 

Ősszel a hívek már a padlófűtéssel ellátott, újonnan csempézett és szigetelt templomba 

járhatnak majd misére. Az orgonát is felújítják, amely november második felében szólal meg 

újra a templomban. A misére rendszeresen járó hívek szerint a renoválás előtt a templom 

nagyon rossz állapotban volt. Szabó Rozália, Zenta: „Nagyon ráfért már, és nagyon örülünk 

neki, mert tönkrement. A régi vágyunk teljesült ezzel, hogy végre sikerült felújítani.” 

 

Folytatódik a Szabadkai Városi Könyvtár épületének felújítása 
2018. szeptember 18. – Pannon RTV 

A belső tér kap új arculatot, emellett új olvasóterem és egy közösségi tér épül majd ki, 

valamint a jelenlegi olvasóterem is más funkciót kap. A beruházás a tervek szerint 2019 

végéig megvalósul. A Szabadkai Városi Könyvtár 1895-ben épült fel. Az intézmény akkoriban 

társadalmi-kulturális klubként működött. Az épület felújítása mellett szeretnék megtartani 

mindazt, amit Raichle Ferenc építészmérnök megálmodott, azonban a modernizálásra is 

szükség van - mondta Dragan Rokvić, az intézmény igazgatója. Ebből kifolyólag most új 

olvasótermet építenek ki. 

 

Vasárnap Önt is grófi család várja az ungvári várba 
2018. szeptember 18. – karpatalja.ma 

Gróf Bercsényi Miklós, Ung vármegye főispánja másodszor rendez mulatságot a Pro Cultura 

Subcarpathica közreműködésével szeptember 23-án az ungvári várban. Az aranysarkantyús 

vitéz, és felesége, Csáky Krisztina közép-európai idő szerint 15.00 órakor nyitja meg az 

ünnepséget. A vár urainak tiszteletére az ungi és azzal szomszédos vármegyék 

legkiemelkedőbb népi tánccsoportjai tesznek tanúbizonyságot tehetségükről, s szórakoztatják 

a nagyérdeműt. 

 

Gyűjtést indít kárpátaljai rászorulóknak az Ökumenikus Segélyszervezet 
2018. szeptember 18. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai rászorulók javára szervez 20 napos gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet, 

amely a beérkező adományokat a téli élelmiszer- és tűzifa-segélyakciójára, valamint az egész 

évben működő, a rászoruló gyerekek felzárkózását elősegítő programjának finanszírozására 

fordítja. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/novemberre-veget-ernek-zentai-plebaniatemplom-felujitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/novemberre-veget-ernek-zentai-plebaniatemplom-felujitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/folytatodik-szabadkai-varosi-konyvtar-epuletenek-felujitasa
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/vasarnap-ont-is-grofi-csalad-varja-az-ungvari-varba/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/gyujtest-indit-karpataljai-raszoruloknak-az-okumenikus-segelyszervezet/
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Tanári csendesdélutánt tartottak Tiszapéterfalván 
2018. szeptember 18. – karpatalja.ma 

Pedagógusoknak szerveztek csendesdélutánt szeptember 16-án a Tiszapéterfalvi Református 

Líceumban. Az eseményen lelki és szakmai kérdésekről egyaránt szó esett. A líceum 

dísztermében egybegyűlt, zömében tanári közösséget Seres János, a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület (KRE) Missziói Bizottságának elnöke, a líceum lelkész-igazgatója köszöntötte. 

A lelkipásztor a Jelenések könyvének 12. részéből olvasott fel, és az engedelmesség 

fontosságát hangsúlyozta. 

 

Fontos a közös platform 
2018. szeptember 18. – Kárpátalja 

Szeptember 14-én, pénteken az ungvári járási Nagydobronyban tartotta meg soron következő 

konferenciáját a Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) 

Decentralizációs és oktatási változások a kárpátaljai magyar önkormányzatok életében 

címmel. 

 

Kezdődik a Pullenale Felsőpulyán 
2018. szeptember 18. – volksgruppen.orf.at 

26. alkalommal rendezik meg Felsőpulyán a város hagyományos őszi kulturális fesztiválját. A 

„Pullenale 2018” kínálatában koncert, kiállítás és gyermekprogram is szerepel. A 

rendezvénysorozat október közepéig tart. A hagyományoknak megfelelően most is egy 

többtagú stáb állította össze a programkínálatot, mondta Hofer József városi tanácsos, a 

Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tiszteletbeli elnöke: 

 

 

 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2018. szeptember 18. - Kossuth Rádió 

 

Kárpát-medencei összefogás eredményeként értékelték, hogy a marosvásárhelyi 

Katolikus Líceumban is megindulhatott a tanév 

Kárpát-medencei összefogás eredményeként értékelték, hogy a marosvásárhelyi Katolikus 

Líceumban is megindulhatott a tanév az elmúlt héten. Ám az iskola elleni támadások 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanari-csendesdelutant-tartottak-tiszapeterfalvan/
http://karpataljalap.net/?q=2018/09/18/fontos-kozos-platform
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2936724/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-09-18_18-02-00&enddate=2018-09-18_18-40-00&ch=mr1
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korántsem szűntek. A Népi Mozgalom Párt Maros megyei képviselője, Marius Pascan előzetes 

panaszt nyújtott be a tanügyminisztériumhoz, kifogásolva a marosvásárhelyi II. Rákóczi 

Ferenc katolikus teológiai líceum sürgősségi rendelettel történt megalapítását. A képviselő azt 

is kilátásba helyezte, hogy a minisztériumi választ követően a közigazgatási bíróságon 

támadja meg az iskola-alapító rendeletet, illetve a rendelet parlamenti megvitatását követen 

alkotmánybírósághoz fordul.  

 

Nagyváradon megtartották a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét 

A helyi tanévnyitókat követően Nagyváradon megtartották a magyar iskolák országos 

tanévnyitó ünnepségét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében, amely 

szentmisével kezdődött, ünnepi beszédekkel folytatódott. Az eseményen a magyar kormány 

képviseletében jelen volt Lőrinczi Zoltán helyettes államtitkár. Ionescu Nikolett először 

Burus-Siklódi Botondot, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét kérte 

mikrofon elé. 

 

Emberi dimenziós végrehajtási találkozó 

Emberi dimenziós végrehajtási találkozó. Ez a sokat sejtető címe az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet – az EBESZ, éves konferenciájának, amit idén is Varsóban 

rendeztek meg.  A kéthetes tanácskozáson, amin 57 állam 1500 képviselője vesz részt, egy 

délelőtti panel erejéig szót kaptak a nemzeti kisebbségek jogaival foglakozó szervezetek, és az 

ebben érdekelt államok képviselői.  A péntek délelőtti munkamegbeszélésről Lánczi Ágnes 

kérdezte Kalmár Ferenc miniszteri biztost.  

 

Közösségi ház Bátfán 

Az Ungvárhoz közeli Bátfán közösségi házat alakítottak ki a község XIV. században épült 

református temploma és az 1825-ben már állt parókiája között található egykori 

magtárépületből. Az ünnepélyesen felavatott Pálóczi Horváth Közösségi Ház falán 

emléktáblát helyzetek el Pálóczi Horváth Mária és Pálóczi Horváth Simon tiszteletére. A 

testvérpár a XIX. század első felében jelentős mecénásként támogatta a református egyházat, 

valamint az oktatást és a tudományos életet. A családot nem alapított két testvér a bátfai 

református templom alatti kriptában nyugszik a Pálóczi család más tagjaival együtt. 

 

SISY-konferencia Szavadkán 

Az intelligens mérnöki rendszerekkel foglalkozik az a konferencia, amit a hétvégén immár 16. 

alkalommal rendeztek meg Szabadkán. A röviden SISY-ként emlegettet tanácskozás 

(hivatalos nevén: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT SYSTEMS) a 

határokon átívelve ad lehetőséget fiatal szakembereknek, hogy megosszák egymással 
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tudományos kutatásaik eredményét. A szervezők a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és az 

Óbudai Egyetem, a szakmai támogató pedig az IEEE nemzetközi mérnökszövetség. A 

konferencián hét országból hatvanan vettek részt, legtöbben Magyarországról és az 

utódállamokból. Dr. Takács Mártát, a szervezőbizottság elnökét kérdezte elsőként a célokról 

Németh Ernő. 

 

Cserkésztoborzó Muzlyán 

A cserkész jelszót – „Légy résen”' – számtalan nyelven több millió cserkész használja. A 

cserkészek egymással bal kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját tisztelgésre emelve. Ez 

a három ujj jelképezi kötelességeiket Istennel, hazájukkal és embertársaikkal szemben. A 

magyar cserkészek sajátossága a „Jó munkát”' köszönés – olvasom a Magyar 

Cserkészszövetség honlapján. S hogy a cserkészek száma növekedjen, cserkésztoborzót tartott 

a muzslyai 4-es számú Szent Imre herceg cserkészcsapat. 

 

 

 

 


