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Nyomtatott és online sajtó 
 
Potápi: támogatjuk a Kárpát-medencei egységes felsőoktatási tér megőrzését 
2018. október 01. – MTI, kormany.hu, Híradó, Lokál, Magyar Idők, fidesz.hu, Magyar Hírlap, 

Echo Tv, Magyar Kurír 

Potápi Árpád János szerint a magyar állam továbbra is támogatja a kialakított egységes 

kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér megőrzését. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

azt követően nyilatkozott erről az MTI-nek, hogy Nagyváradon részt vett a Partiumi 

Keresztény Egyetem (PKE) tanévnyitóján, majd felavatta a Szacsvay Imre általános iskola 

magyar állami támogatással kialakított diákotthonát. Az államtitkár elmondta: az egyetemi 

tanévnyitón azt hangsúlyozta, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) elődje, a Sulyok 

István Református Főiskola volt az első önálló magyar felsőoktatási intézmény a 

kommunizmus bukása utáni Romániában, alig fél évvel a diktatúra bukása után alapították 

meg. Az a cél azonban, amiért akkor létrehozták, ma is érvényes: a keresztény és emberi 

értékek érvényesítése, és a nemzeti identitás megerősítése. Potápi Árpád János II. Rákóczi 

Ferenc erdélyi fejedelemtől vett idézettel nyomatékosította: azon kell fáradozni, hogy a 

szabadság visszaszerzésével “nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és az egész 

kereszténységnek szolgálhassunk”. 

 

Átadták a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola bentlakását 
2018. október 1. – maszol.ro, Krónika 

Új, 48 férőhelyes bentlakást adtak át a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola Körös utcai 

épületében. A meghívottakat, köztük Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, 

Brendus Réka főosztályvezető-helyettest, Szabó Ödön képviselőt, Cseke Attila szenátort, Kéry 

Hajnal helyettes főtanfelügyelőt, Tankó Zita elemi és óvodai oktatásért felelős tanfelügyelőt 

Pásztor Gabriella, a Szacsvay igazgatója köszöntötte. Az iskolaigazgató többek között 

elmondta, a Szacsvay napok keretében az elmúlt hétvégén több mint ezren emlékeztek meg az 

iskola névadójáról Biharsályiban. Potápi Árpád elmondta, a magyar kormány 20 millió 

forinttal támogatta a bentlakás létrehozását. Hozzátette: reméli, hogy ha néhány év múlva ide 

látogat, korszerű, a 21. századi követelményeknek megfelelő intézményt talál majd. A 

bentlakás átadását mérföldkőnek nevezte, és megemlítette az óvodatámogatási programot is, 

amelynek keretében 400 óvodát újítanak fel és 150-et építenek Kárpát-medence-szerte. 

 
Jól működik a riogatás Kárpátalja elszakadásával 
2018. október 1. – Magyar Hírlap – Veczán Zoltán 

A kárpátaljai magyar szeparatizmussal való riogatás a választási kampánytól függetlenül is 

jelen van az ukrán politikusok körében, akik közül egyébként sokan maguk is hisznek a 

rémhíreknek, Kijevben számos mítosz és előítélet uralkodik Magyarországgal és Kárpátaljával 

kapcsolatban, és bár vannak pozitív fejlemények, sok a manipuláció a médiában is – mondta 

el lapunknak Dmitro Tuzsanszkij. Az ukrán–magyar kapcsolatokkal foglalkozó ukrán 
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szakértőt azután kerestük meg, hogy az UNIAN hírügynökségnek nyilatkozott, nem éppen 

Kijev szájíze szerint. 

 

Dragnea is belátta: a gyerekek anyanyelvén nem beszélő romántanár nem 
képes oktatni 
2018. október 1. – Krónika 

Liviu Dragnea azt állítja, nem kérte Valentin Popától, hogy mondjon le az oktatási 

minisztérium éléről a románoktatással kapcsolatos botrány miatt, a volt tárcavezető szerinte 

önként jutott erre az elhatározásra. A szociáldemokrata (PSD) pártelnök szerint a volt 

tanügyminiszter senkivel sem konzultált előzetesen a kisebbségi elemi osztályokban zajló 

románnyelv-oktatást érintő rendelettel kapcsolatban. Dragnea a România TV vasárnap esti 

műsorában rámutatott, több nemzeti kisebbség képviselői is kifejezték elégedetlenségüket 

azzal az – időközben visszavont – cikkellyel kapcsolatban, amely előírta, hogy a kisebbségek 

nyelvén oktató elemi iskolákban is szakképzett román nyelv és irodalom tanároknak kell 

tanítaniuk a román nyelvet. 

 
Visszatértek a tanítók: tanfelügyelőségi körlevél alapján állt helyre a rend a 
románoktatásban 
2018. október 1. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Lassan, de biztosan visszatér a rendes kerékvágásba a román kommunikáció, nyelv és 

irodalom oktatása a kisebbségi tannyelvű osztályokban. A román kormánynak a Hivatalos 

Közlönyben múlt pénteken napvilágot látott sürgősségi rendelete alapján a megyei 

tanfelügyelőségek hétfőn körlevelet juttattak el az érintett oktatási intézményekhez, 

elrendelve, hogy újra tanítók oktathatják a román nyelvet a kisebbségi elemi osztályokban.  

 

„Telt házas” bánsági magyar ünnep: több mint harmincezren vettek részt a 
Temesvári Magyar Napokon 
2018. október 1. – Krónika, Nyugati Jelen 

Több mint harmincezren vettek részt a Demjén Ferenc koncertjével vasárnap este zárult 

Temesvári Magyar Napokon, amely nemcsak a bánsági város magyarságát, de a környékbeli 

más nemzetiségűeket, a románságot is megszólította – mondta el a Krónika megkeresésére 

Kása Zsolt szervező. Hozzátette, a bánsági városban élő és onnan elszármazott magyar 

családok, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók és művészek közös rendezvényén 

nagyon jó volt a hangulat. A Várbástya Egyesület által szervezett négynapos magyar 

ünnepségsorozat idén igazán változatos programot kínált a közönségnek, mindenki jól érezte 

magát. 
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Roxana Tudor, Csíkszeredában élő olténiai nő a magyar nyelvről: olyan, mint 
egy simogatás 
2018. október 1. – maszol.ro 

Van egy fiatal olténiai nő, aki eltökélten, kitartóan jelenleg is tanulja a magyar nyelvet. Nincs 

magyar felmenője, és még csak nem is egy magyar férfi iránti érzelmei sarkallták erre. Ennek 

a nyelvtanulásnak az előzménye misztikus, már-már hihetetlen. Baleset áldozata lett: 2015-

ben rázuhant lakásában egy könyvespolc, az ebből származó fizikai és szellemi traumáit pedig 

Zámbó Jimmy zenéjével, de főként a magyar nyelvvel gyógyította, amely orvosság volt 

számára. Azóta Csíkszeredában él, és tapasztalt már jót és rosszat is a helyi közösség részéről. 

Roxana Tudor marketinges szakemberrel a magyar nyelv tanulása mellett erről is 

beszélgettek románul. De azt is elmondta: miben hasonlít az általa ismert Székelyföld 

szülőhelyéhez, Olténiához. 

 
Nem zárkózik el Biró Zsolt a pártelnöki és képviselői tisztség szétválasztásától 
2018. október 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Elvi döntés született az MPP országos választmányának hétvégi ülésén arról, hogy a párt 

önállóságának hangsúlyozása érdekében érdemes lenne elválasztani az elnöki tisztséget a 

pártelnök által betöltött RMDSZ-es parlamenti képviselői tisztségtől – erősítette meg hétfőn 

a Maszolnak Biró Zsolt. A politikus tájékoztatása szerint pénteken a párt rövid-, közép- és 

hosszútávú terveiről, stratégiáiról egyeztetett az MPP félévente ülésező vezető testülete. A 

tisztségek szétválasztása a hosszútávú tervezés kapcsán került terítékre. „Sajátos helyzet, 

hogy az MPP elnöke jelenleg az RMDSZ színeiben ül a parlamentben” – utalt a képviselői 

mandátumára Biró Zsolt. A pártelnök szerint „lehet vitatkozni” ezen a javaslaton. 

Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy az MPP alapszabályzata szerint nincs 

összeférhetetlenség a két tisztség között, ennek módosítása pedig az országos tanács 

(kongresszus) hatásköre. Soros ülését az országos tanács 2020-ban tartaná, ezért rendkívüli 

kongresszust kell majd összehívni az alapszabályzat-módosításhoz. 

 
Péter Ferenc: éljünk demokratikus jogunkkal, vegyünk részt a népszavazáson 
2018. október 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

"Függetlenül attól, hogy mit gondolunk a kérdésről, részt kell vennünk a népszavazáson, és ki 

kell fejeznünk véleményünket, hiszen ebben az esetben nemcsak állampolgári kötelességről, 

hanem társadalmi szerepvállalásról is szó van" – idézte Péter Ferencet, az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének és Maros Megye Tanácsának elnöke a szövetség hétfői hírlevele. Az 

október 6-7-i referendummal kapcsolatos állásfoglalásában a politikus emlékeztetett: az 

erdélyi magyar társadalomban a különböző témákról kialakult, eltérő vélemények mindig is 

voltak és lesznek, és ez természetes. „Oda kell figyelnünk egymásra és meg kell hallgatnunk 

egymást, a másfajta vélemények szükségszerűen meg kell férniük egymás mellett, hiszen ez a 

demokrácia alapja” – fogalmaz a tanácselnök. Péter Ferenc szerint a család fogalmáról szóló 

népszavazás élénken foglalkoztatja, és megosztja az erdélyi magyar közvéleményt is. „Ezért 
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arra bátorítunk mindenkit, hogy éljenek szavazati jogukkal, vegyenek részt az október 6-7-i 

választáson és képviseljék értékrendjüket” – olvasható az állásfoglalásban. 

 

Kelemen Hunor: a Sargentini-jelentésnek meg sem kellett volna történnie 
2018. október 1. – transindex.ro 

A hazai belpolitika mozgásokról, az igazságszolgáltatás reformjáról és a Sargentini-jelentés 

elfogadásáról is beszélt Kelemen Hunor A politika belülről című műsor friss kiadásában. A 

politika miértjeire és hogyanjaira válaszokat kereső, Tibori Szabó Zoltán által vezetett műsor 

vasárnap, szeptember 30-án volt látható az Erdély TV-n. 

 

A hadsereg földjét félti a román képviselő 
2018. október 2. – Krónika 

Nyolc fiatal családnak szavazta meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a múlt heti soros 

ülésén a Gyere haza program keretében az ingyentelek odaítélését. A tanácsülésen váratlan 

ellenkezésbe ütközött a nyolc határozattervezet, a szociáldemokrata Andrei Cochior ugyanis 

felvetette, hogy a terület, amelyet a város osztogat, 1921 óta a hadsereg tulajdona. A politikus 

azzal fenyegetőzött, hogy kivizsgálást kér a korrupcióellenes ügyészségtől. 

 
A kormánynak kell jóvá hagynia a csíki címert 
2018. október 2. – Krónika 

Újra elfogadták Csíkszereda címertervezetét a helyi önkormányzat képviselői. Ám azt a 

kormánynak is jóvá kell hagynia, hogy az önkormányzat hivatalosan is használhassa a 

megyeszékhely címerét a különböző okmányokon és hivatalos dokumentumokon. 

Csíkszereda címertervezetét 2009-ben fogadta el először, majd 2013-ban módosította a 

városi önkormányzat képviselő-teestület. Így elindították az eljárást a város címerének 

hivatalosításához, és benyújtották a kormányhoz elfogadásra. A kormányfőtitkárságtól 

nemrég érkezett visszajelzés, amelyben kiegészítéseket kértek. 

 

 

Az utolsó magyar sétán Mátyás királyunkra emlékeztünk 
2018. október 01. – Ma7.sk 

Szeptember 30-án, az idei év utolsó magyar nyelvű pozsonyi városnéző sétáján Mátyás király 

emlékezetét kíséreltük meg feleleveníteni. Látogatást tettünk Mátyás életével összekötött 

történelmi épületek kapuinál, és felkerestük hírneves intézményét, az Academia 

Istropolitanát is. A vasárnapi séta apropója, hogy az idén 575 éve született Hunyadi Mátyás, 

és 560 éve választották királlyá. A tematikus séta a Főtéren található Óvárosháza bejárta előtt 

vette kezdetét, majd a Zöld utcán keresztül eljutottunk az Academia Istropolitana épületéig. A 

séta a Szent Márton-dómnál, ismertebb nevén a Koronázó templomnál ért véget. 
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A Híd állami intézményekké tenné a nemzetiségi egyesületeket 
2018. október 01. – bumm.sk, Ma7.sk 

A Híd javaslatának értelmében állami intézménnyé válhat többek között a Komáromi Jókai 

Színház és a kassai Thália Színház is. A Híd párt képviselői által beterjesztett módosító 

javaslat értelmében a nemzetiségi színházakat – az eperjesi Romathan Színházat és 

Alexander Duchnovič Színházat, a kassai Thália Színházat, a Komáromi Jókai Színházat -, 

valamint az eperjesi PUĽS népművészeti egyesületet a kulturális minisztérium fenntartói 

hatáskörébe kellene áthelyezni. Ez azt jelentené, hogy az említett színházak és az említett 

zenei intézet állami intézményekké válnának. A színházi és zenei tevékenységről szóló 

törvény módosítását októberi ülésén fogja tárgyalni a parlament. 

 

Két éves lett a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége 
2018. október 01. – Felvidék Ma 

Ősszel betöltötte második életévét a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége. A 

szervezetet 2016 őszén azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítse a vállalkozókat, egyrészt 

szakmai tanácsokkal, másrészt kapcsolati lehetőségekkel. Az eredeti terv az volt, hogy a 

szervezet lassan, de folyamatosan építkezik, lépcsőről lépcsőre, ám az igény felülírta az 

elképzeléseinket. Már a nyitókonferencián közel 200 fiatal vállalkozó várta és figyelte a 

szövetség célkitűzéseit és lehetőségeit. Mára, két év elteltével pedig már több mint 350 

vállalkozó csatlakozott hozzánk országszerte. Ez a szám két dolgot igazol számunkra. 

Elsősorban azt, hogy a vállalkozók részéről is igény van a közösségben való gondolkodásra, 

valamint azt, hogy az állam által felépített rendszer nem biztosít kellő mértékű fogódzkodót, 

segítséget a (fiatal) vállalkozók, valamint a vállalkozni vágyók részére, sőt sok esetben épp az 

ellenkezője történik, ellehetetleníti a kezdő vállalkozókat. 

 
Hétfőn ünnepelték Komáromban a Magyar Népmese Napját 
2018. október 01. – Új Szó 

Hatodik alkalommal csatlakozik Komárom a Magyar Népmese Napjának megünnepléséhez, 

ami Benedek Elek születésének évfordulójához, szeptember 30-hoz kötődik. A rendezvényt 

ezúttal október elsején, tartotta a helyi magyar óvodák, iskolák bevonásával a Jókai 

Közművelődési és Múzeum Egyesület. A Mátyás király-emlékév tiszteletére idén egy Benedek 

Elek-mese mellett egy Mátyás királyról szóló mese felolvasására kérték az óvónőket, illetve az 

iskolásokat. A délután pedig, a hagyományoknak megfelelően, a Kossuth térre várták a 

gyerekeket és a felnőtteket, ahol a Jókai Mór Alapiskola diákjainak előadását tekinthették 

meg.  

 

Vajdaságba látogatott Navracsics Tibor, az EU kulturális biztosa 
2018. október 1. – Vajdaság MA 
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Vajdaságba látogatott Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, 

ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. Előbb Bácson járt, majd Újvidéken az Egység kastélyban 

mondott beszédet. Újvidék 2021-ben lesz Európa kulturális fővárosa. Ennek kapcsán nem 

csak a városban, hanem az egész tartományban számos értékmegőrző és a kulturális fejlődést 

előremozdító programot szervez a Novi Sad 2021 Alap és a tartományi művelődési titkárság. 

 
Pásztor István: Vajdaságnak és Salzburgnak konkrét kapcsolatokat kell 
kiépítenie 
2018. október 1. – Pannon RTV 

A tartományi képviselőház elnöke, Pásztor István Karl-Heinz Lambertzzel, a Régiók Európai 

Bizottságának elnökével egyeztetett Salzburgban. Mindketten elégedettségüket fejezték ki 

azzal kapcsolatban, hogy Szerbia és a Bizottság együttműködése termékeny. Készen állunk rá, 

hogy a tartományi kormánnyal együttműködve aktívan részt vegyünk az ország uniós 

csatlakozási folyamatában, kiemelten azokkal a csatlakozási fejezetek megnyitásával 

kapcsolatban, amelyek nagyon fontosak Vajdaság számára, ilyenek a regionális fejlesztés és 

együttműködés, a nemzeti közösségek jogainak megvalósulása és a mezőgazdaság - emelte ki 

Pásztor. 

 

Europa Nostra-díjat érdemelt ki a Bácsi vár 
2018. október 1. – Pannon RTV 

A műemlékvédelmi Oscar-díjnak is nevezett titulust egy olyan projekttel szerezte meg a 

Tartományi Műemlékvédelmi Intézet, amely a vár felújítását idegenforgalmi és oktatási céllal 

valósítja meg. Az elismerést június 22-én ítélték oda Berlinben, ma pedig ünnepélyes keretek 

között leleplezték a díjat a Bácsi várban. 

 

Megkezdődött Kárpátalján a besorozás 
2018. október 1. –  MTI, Kárpátalja, KárpátHír, Kárpátalja MA, Demokrata 

Kárpátaljáról a tervek szerint 500 újoncot soroznak be idén ősszel tényleges katonai 

szolgálatra az ukrán hadseregbe, ami 200 fővel haladja meg a megyéből tavasszal behívottak 

számát - jelentette be hétfői ungvári sajtótájékoztatóján Bohdan Cseremiszkij ezredes, a 

Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság vezetője. Az ezredes elmondta, az 

Ukrajnában október 1-jén kezdődő őszi behívási időszak idén a szokásosnál egy hónappal 

tovább, december 31-ig tart, mert a korábbinál több újonc besorozását tervezik. Hozzátette: 

míg Kárpátaljáról idén tavasszal 200 fiatalt hívtak be tényleges katonai szolgálatra, addig a 

három hónaposra bővített őszi sorozási időszakban félezer újoncnak kell bevonulnia - adta 

hírül a goloskarpat.info kárpátaljai hírportál. 

 

Napirendre tűzik a nyelvtörvényt 
2018. október 1. – Kárpátalja 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vajdasagnak-es-salzburgnak-konkret-kapcsolatokat-kell-kiepitenie
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vajdasagnak-es-salzburgnak-konkret-kapcsolatokat-kell-kiepitenie
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vajdasagnak-es-salzburgnak-konkret-kapcsolatokat-kell-kiepitenie
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/europa-nostra-dijat-erdemelt-ki-bacsi-var
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/01/megkezdodott-karpataljan-besorozas
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/01/napirendre-tuzik-nyelvtorvenyt
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Október 4-én a Legfelső Tanácsban napirendre kerülhet a nyelvtörvény, átkeresztelhetik 

Dnyipropetrovszk és Kirovohrad megyéket, valamint hivatalossá tehetik a Szlava Ukrajinyi! 

(Dicsőség Ukrajnának!) köszöntést a hadseregben – közölte Andrij Parubij parlamenti elnök 

a Legfelső Tanács egyeztető tanácsának október 1-jei ülésén, amelyről az Ukrajinszka Pravda 

számolt be. 

 

Kutatók Éjszakája a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2018. október 1. – Kárpátalja MA 

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat, mely 

Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A rendezvény célja a tudomány és 

a kutatói életpálya népszerűsítése főleg a fiatalok körében. A beregszászi Rákóczi-főiskola 

2015 óta, tehát idén immár negyedik alkalommal ad otthont a rendezvénynek. Szeptember 

27-én a Biológia és Kémia Tanszék a Fodor István Kutatóközponttal együttműködve 

szórakoztató programokkal várta az érdeklődőket. 

 

Üléseztek a népcsoporttanácsok 
2018. október 1. – volksgruppen.orf.at 

A nyári szünet után megtartották első őszi ülésüket az ausztriai népcsoporttanácsok. A hat 

elismert népcsoport képviselői szeptember 27-én a bécsi kancellárián találkoztak, hogy 

egyeztessenek további stratégiájukról. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. október 1.  

 

Az ukrán főügyész bejelentése szerint a hatóságok nyomoznak a kárpátaljaiak 

esetleges kettős állampolgársága kapcsán 

Az ukrán főügyész bejelentése szerint a hatóságok nyomoznak a kárpátaljaiak esetleges kettős 

állampolgársága kapcsán, a hatóságok azonban hivatalosan cáfolták Jurij Lucenko szavait. Az 

ukrán főügyész az ukrán állampolgárság megvonásával is fenyegetőzött. Emellett hazaárulás 

gyanújával indított eljárást a kárpátaljai megyei ügyészség a magyar kettős állampolgár 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/kutatok-ejszakaja-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2939166/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-10-01_18-02-00&enddate=2018-10-01_18-40-00&ch=mr1
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kárpátaljaiak ügyében. A főügyész szavai az ukrán biztonsági szolgálatot is meglepték, hiszen 

nincs jogi alapja a kárpátaljai magyarokat hazaárulással vádolni kettős állampolgárságuk 

miatt. Iváncsik Attila összeállítása. 

  

Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a 

Magyar Közösség Pártja szombaton Dunaszerdahelyen 

Megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlést tartott a Magyar Közösség 

Pártja szombaton Dunaszerdahelyen. A küldöttek megszavazták, hogy a párt 

köztársaságielnök-jelöltje Menyhárt József elnök legyen. Haják Szabó Mária összeállítása. 

  

Ellentmondásos információk jelentek meg az erdélyi sajtóban a Magyar Polgári 

Párt elnökének leváltásáról 

Ellentmondásos információk jelentek meg az erdélyi sajtóban a Magyar Polgári Párt 

elnökének, Bíró Zsoltnak, a pártelnöki tisztségéből való – állítólagos – leváltásáról. A hírek 

szerint erről szavaztak az MPP – hétvégén megtartott – Választmányi ülésén. Igazak-e a 

leváltásáról szóló hírek és mi történt a Választmányi ülésen? - erről kérdezte a pártelnököt 

tudósítónk. 

 

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen  

Tanévnyitó ünnepséget tartottak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Az 

eseményen jelen volt Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki ezt követően 

ünnepélyesen átadta a nagyváradi Szacsvay Imre általános iskola felújított bentlakását, amely 

a magyar kormány 20 millió forintos támogatása segítségével valósulhatott meg. 

  

Negyedik éve működik újvidéki Európa kollégium 

Negyedik éve működik a Kárpát-medence egyik legszebb kollégiuma, a magyar kormány 

támogatásával megépült négyszáz férőhelyes újvidéki Európa kollégium. Az intézménybe 

tegnap költöztek be az újonc, elsős egyetemi és főiskolai hallgatók. Az eseményről 

kolléganőnk küldött hangképes összefoglalót. 

  

43 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon 

A mai napon 43 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. A kar Hallgatói Önkormányzata kétnapos csapatépítő tábort rendezett a 

horgosi Domus Pacis lelkigyakorlatos házban. A festői környezetben található tanyán a gólyák 
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különféle játékok során ismerkednek egymással, a tanítóképzővel, az egyetemista élettel. 

Elsőként két elsőévest, Vince Ramónát és Selemba Alexandrát munkatársunk kérdezte. 

  

 

A hétvégén megkezdődött az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozata 

A hétvégén megkezdődött az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozata. Pénteken a könnyed 

szórakozásé, a koncerteké volt a főszerep, szombaton pedig fotókiállítást, a Máltai 

Szeretetszolgálatnál Nyílt Napot, a megye magyar általános iskolásainak pedig 

focibajnokságot szerveztek. A rendezvényeket Pataky Lehel Zsolt foglalja össze. 

 

 

 


