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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást 
2019. július 29. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Demokrata, Lokál, 

M1, M5, Kossuth Rádió, Hírek.sk, Pannon RTV, Lokál 

A családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást, összehozzák a magyar családokat, 

gyermekeket – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn 

Szerencsen, a külhoni nagycsaládosoknak szervezett Kolompos Tábor megnyitóján. Potápi 

Árpád János szólt arról, hogy a táborba 38 külhoni magyar nagycsalád, 163 felnőtt és 

gyermek érkezett a Kárpát-medence minden tájáról – Erdélyből, a Vajdaságból, a Felvidékről 

és Kárpátaljáról – a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városba a nemzetpolitikai államtitkárság 

támogatásával, amely a táborozás minden költségét állja. A határon túli magyar családoknak 

szervezett egyhetes tábor a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretében valósul 

meg – tette hozzá. Az államtitkár újságíróknak elmondta, 2012 óta hirdet a nemzetpolitikai 

államtitkárság tematikus éveket, és immár második éve fordulnak a családok felé. 

 

A határon túli magyarok is igénybe vehetik a Diákhitel 1-et 
2019. július 30. – MTI, hirado.hu, Portfolio, HVG  

A határon túli magyarok is igénybe vehetik a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et - közölte a 

Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! 

című műsorában. Magyar Péter azt mondta, több mint húszezer magyar diák tanul erdélyi 

egyetemen, viszont csak pár tucat veszi igénybe a hitelt. Az igényléshez magyarra fordított 

hallgatói jogviszony és magyar bankszámla szükséges – ismertette. Kiemelte, a cél az, hogy 

Magyarországon és az egész Kárpát-medencében ne legyen olyan fiatal, aki azért nem tud 

felsőoktatási tanulmányokat folytatni, mert a családi vagy egyéb körülmények nem teszik azt 

lehetővé. 

 

Magyar élet Felenyeden: Lőrincz Konrád Artur református lelkész a várossal 
összenőtt falu közösségének megmaradásáról, jövőjéről 
2019. július 29. – Krónika 

A Maros jobb partján fekvő híres iskolaváros, Nagyenyed szomszédságában találjuk 

Csombord és Felenyed falvakat. A város két ellentétes peremén fekvő településen hasonlóan 

háromszáz fő körüli magyar közösség él, a történelem mégis különböző pályát jelölt ki 

számukra. Mindkét faluban megtaláljuk a tenni akarást, az igyekezetet, az összetartást, 

azonban a beszélgetésekből meglehetősen más körülmények rajzolódnak ki. Milyen 

magyarázata van az eltérő fejlődésnek? Többek között erről faggatták Lőrincz Konrád Artúr 

felenyedi református lelkészt. 
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Egyre rosszabb a magyar orvosképzés helyzete, a beiskolázási számokat is 
csökkentették 
2019. július 29. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Ahelyett, hogy előrelépés történt volna a tanügyminiszter és a marosvásárhelyi orvosi 

egyetem magyar és román vezetőinek pénteki találkozóján, kiderült, hogy a magyar 

orvosképzés helyzete egyre rosszabb: a napokban a magyar tagozat 200-as beiskolázási 

számát 120-ra csökkentette a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS).  

 

Érvényesítették az új elnökség mandátumait az MPP székelyudvarhelyi 
szervezetében 
2019. július 29. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) Országos Elnöksége elfogadta a Székelyudvarhelyi Szervezet 

Közgyűlésének határozatait, érvényesítve Mike Levente és az új elnökség mandátumait – írja 

közleményében az MPP. A párt országos elnöksége belső kivizsgálást indított a párt 

székelyudvarhelyi szervezetének korábbi elnöke, Gálfi Árpád esetében. A kivizsgálást a helyi 

szervezet nem megfelelő működtetése, illetve az elmérgesedő belső konfliktusok tették 

szükségszerűvé. A kivizsgálás első lépéseként az érintett felek meghallgatására került sor a 

július 26-án, Tusnádfürdőn tartott elnökségi ülésen, ahol bebizonyosodott, hogy jogos, 

megalapozott a július 15-én bejelentett fegyelmi eljárás elindítása és folytatása. 

 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is előadást tart az EMI-táborban 
2019. július 29. – szekelyhon.ro 

Előadást tart az EMI-táborban a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László – jelentette be az 

augusztus 7. és 11. között Gyergyószentmiklóson, a 4-es kempingnél sorra kerülő rendezvény 

főszervezője, Sorbán Örs. A tábor programja folyamatosan alakul, számos további rangos 

vendéget is megnevezett az EMI elnöke. Kövér László augusztus 10-én délután tartja meg az 

előadását, melyben nemzetpolitikáról, Magyarország Kárpát-medencei nemzetstratégiájáról 

fog beszélni – közölte Sorbán Örs. Az Erdélyi Magyar Ifjak vezetője ugyanakkor leszögezte: a 

15. EMI-táborban napirendre kerül az összes olyan fontosabb ügy, ami az erdélyi 

magyarságot súlyosan érintette az elmúlt egy évben. 

 

Elásták a csatabárdot Bihar megyében: négypárti együttműködés Nagyvárad és 
a vidék fejlődése érdekében 
2019. július 29. – Krónika 

Meglepő fordulat történt a hét végén a Bihar megyei politikai prérin: hosszú évek 

csatározásait követően együttműködési megállapodást kötött az RMDSZ, a Szociáldemokrata 

Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), valamint a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 

(ALDE). Az alakulatok közös célja a megye szempontjából fontos projektek kölcsönös 

támogatása, illetve a helyi önkormányzatok egyenlő arányú támogatása. 
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Egyelőre nincs megállapodás az MKP és a Most-Híd között, folytatódnak az 
egyeztetések 
2019. július 29. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Hétfőn újra tárgyalóasztalhoz ült az MKP és a Most-Híd küldöttsége. A találkozón ezúttal is a 

jövő tavaszi parlamenti választás előtti esetleges együttműködést vitatták meg a felek. Július 

11-én a két párt közötti tanácskozás házigazdája a Most-Híd volt. A találkozón a pártok 

elvetették annak lehetőségét, hogy közös választási pártot alkossanak, illetve, hogy a Most-

Híd listáján induljanak az MKP politikusai. Az együttműködés lehetséges formája a tárgyalási 

fordulót követően a választási koalíció maradt, amelynek a törvényhozásba jutáshoz hét 

százalékos küszöböt kellene megugrania. A két nagy párt tanácskozását követő napokban az 

is világossá vált, hogy a két kisebb formáció, a Magyar Fórum és az MKDSZ, az MKP és a Híd 

megegyezésétől teszi függővé a választási együttműködésben való részvételét. 

 

Gál Gábor elképzelhetetlennek tartja, hogy Bugár Béla után ő vezesse a Hidat 
2019. július 29. – Ma7.sk, bumm.sk 

Gál Gábor igazságügyi miniszter fő célja, hogy a kormányzati ciklus végéig még befejezzen 

néhány reformot, ezek közé tartoznak az igazságügyi gyakornokokkal, a cégjegyzékkel, az 

árverésekkel és a választottbírósággal kapcsolatos változások. A TASR kérdésére Gál 

elmondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy Bugár Béla után ő vezethetné a Most-Hidat. Gál 

jövőre száz új igazságügyi joggyakornoki helyet szeretne létrehozni. A majdani bírók szakmai 

joggyakorlatának anyagi fedezetéről a pénzügyminisztériummal tárgyal. A Bírói Tanács már 

korábban figyelmeztetett, hogy hamarosan bíróhiány állhat elő Szlovákiában. 

 

Jól halad az új sportcsarnok építése Ópázován 
2019. július 29. – Pannon RTV 

190 millió dinárt fordít a tartomány az új sportcsarnok építésére Ópázován. Igor Mirović, a 

tartományi kormány elnöke ma megtekintette a szerémségi községben zajló infrastrukturális 

fejlesztéseket. Mintegy 3200 négyzetméter területen épül az új sportlétesítmény az ópázovai 

községhez tartozó Stari Banovci településen. Az objektum alkalmas lesz számos sportág 

befogadására. A tavaly megkezdett munkálatok első fázisa nemrégiben fejeződött be. 

 

Anyaországi támogatás az aracsi pusztatemplom jövőjéért 
2019. július 29. – Vajdaság.ma 

Immár 21. alkalommal népesedett be az aracsi Pusztatemplom, ahol szombaton hálaadó 

szentmisét és emléknapot tartottak a Magyar Nemzeti Tanács és a tordai Aracs 

Hagyományápoló Társaság szervezésében. A szentmisét Mellár József, törökbecsei esperes-
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plébános celebrálta, a szentmise végén pedig Orosz Attila, bácskai református esperes és 

Dolinszki Áron, evangélikus lelkész hirdette az Igét. 

 

Kiállítják a zentai művésztelep alkotásait 
2019. július 29. – Pannon RTV 

Kedden este hét órakor nyitják meg a zentai Városi Múzeum képtárában a Művészet és 

műemlékvédelem elnevezésű művésztelep záró kiállítását. A művésztelep idén már nyolcadik 

alkalommal valósult meg dr. Raffay Endre szakmai közreműködésével. A hallgatók minden 

évben saját készítésű műemléktáblákat helyeznek el a házakon, amelyeknek a kihelyezésével 

sikerült már megóvniuk egy-egy épületet az azonnali lebontástól. 

 

Anna-napok 
2019. július 29. – Magyar Szó 

Kishegyesen nagy hagyománya van a Szent Anna templombúcsú köré épülő Anna-napok 

rendezvénysorozatnak. Minden évben gazdag program várja haza az elszármazott 

kishegyesieket, és a többi vendéget. A műsort a falu civil szervezetei állítják össze, a 

kishegyesi helyi közösség koordinálásával. Az idei év különösen gazdag programkínálat terén, 

hiszen Kishegyes most ünnepli újratelepítésének 250. évfordulóját. 

 

Rendkívül sikeresen zárult a VMÚE IV. Kárpát-medencei riporttábora 
Törökkanizsán 
2019. július 29. – Magyar Szó 

Kiváló hangulatban ért véget a hétvégén a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete IV. Kárpát-

medencei riporttábora, amelynek keretében ezúttal Törökkanizsa és a községhez tartozó 

kistelepülések múltjának és jelenének meghatározó momentumait térképezték fel a 

résztvevők, akik között erdélyi, magyarországi és vajdasági újságírók is voltak, ők ilyen 

módon szerették volna szélesebb körben is népszerűsíteni, illetve az utókornak is megőrizni 

azokat az értékeket, amelyek fontos szerepet töltenek be az ott élők mindennapjaiban. 

 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng átadása” – Befejeződött a IX. 
Beregszászi Népzenei és Néptánctábor 
2019. július 29. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében immár kilencedik alkalommal rendezték 

meg a beregszászi népzenei és néptánctábort július 22-26. között. A táborba elsősorban olyan 

tanulók jelentkezését várta az alapítvány, akik vonzódnak a néptánc és népzene iránt, s már 

betöltötték a 9. életévüket. Jelentkezni 2018. november 7. és 2019. június 3. között volt 

lehelősége az érdeklődőknek, mely idő alatt összesen 74 gyerek nyújtotta be jelentkezését. 
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„Ami nincs az interneten, az nem is létezik” – Számítástechnikai képzés 
szépkorúak részére 
2019. július 29. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a KárpátHáló Közösségi Együttműködés 

a Szépkorúakért (KESZ) számítástechnikai alapismeretek tanfolyamot indított július 29-én az 

idősebb korosztály számára a főiskola bázisán. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 29. – Kossuth Rádió 

 

Folytatódik a felvidéki magyar pártok egyeztetése. Hétfő délután második alkalommal ült 

tárgyalóasztalhoz a Magyar Közösség Pártja és Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt 

vezetősége, hogy megvitassák a jövő évi parlamenti választás előtti magyar összefogás 

lehetőségét. Haják Szabó Mária összefoglalója. 

 

Eredmény nélkül zárult a román oktatási miniszter – a hét végi – marosvásárhelyi egyeztető 

tárgyalása az orvosi és gyógyszerészeti egyetem román és magyar tagozatának vezetőivel. Az 

egyetem magyar oktatói önálló tanulmányi kar, vagy önálló magyar főtanszékek létrehozását 

kérik 8 éve – amit egyébként a törvény is előír -  kérésüket rendre elutasítja a román 

vezetőség, az egyetemi autonómiára hivatkozva. A magyar oktatók továbbá sérelmezték azt is, 

hogy az egyetem  román-magyar névadására sem kaptak ígéretet. Az oktatási tárca vezetőse 

minden vitás kérdésre kitérő választ adott, hol a Minőségellenőrző Hatóságra, hol az 

egyetemi autonómiára hivatkozva. Volt még egy visszatérő panelje, majd tájékozódni fog 

ezekben a kérdésekben. Erdei Edit Összefoglalójában először Ecaterina Andronescu 

minisztert hallják.  

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság idei tematikus év a Külhoni Magyar Gyermekek Éve 

Program, amelyhez most csatlakozott Hargita megye Önkormányzata. Tusnádfürdőn 

együttműködési megállapodást írtak alá az államtitkársággal.  A sajtótájékoztató után az 

esemény jelentőségéről kérdezte az érintett feleket Oláh-Gál Elvira 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ami-nincs-az-interneten-az-nem-is-letezik-szamitastechnikai-kepzes-szepkoruak-reszere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ami-nincs-az-interneten-az-nem-is-letezik-szamitastechnikai-kepzes-szepkoruak-reszere/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 30. 
6 

Új bölcsőde és hosszított programú óvoda alapkövét tették le a partiumi Székelyhídon. A 

román-magyar határtól mindössze néhány kilométerre lévő városban a református 

egyházközség kezdeményezésére indították el 2008-ban a magyar nyelvű óvodát. Ez bővül 

most bölcsődével a magyar kormány támogatásával. Grezsa István miniszteri megbízottat 

halljuk először Ionescu Nikolett összeállításában.  

 

Az aracsi pusztatemplom az egyik legkorábbi építészeti emlék a Vajdaságban.  A román–korai 

gótikus templom romja Törökbecse közelében fekszik.  Vasárnap tartották  a templom 

emléknapját, ahová sokan zarándokoltak ki. Itt jelentette be Pásztor István a VMSZ elnöke, 

hogy a magyar kormány támogatásával, megkezdődik a műemlék rekonstrukció. Kónya-

Kovács Otília összeállítása. 

 

A Kárpát-medencei közös gazdasági térség kialakítása lehet az, ami löketet adhat Közép-

Európa fejlődésének. Török György, a Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  a 

határokon túli terjeszkedésre buzdítja a vállalkozókat, aki egyébként saját tapasztalatokkal is 

rendelkezik, hiszen szegedi telephelyű cége 1989-ben nyitotta meg szabadkai kirendeltségét, 

ami azóta is sikeresen működik. Török Györgyöt Németh Ernő kérdezte Szabadkán.  

 

A kárpátaljai Nevetlenfaluban a hétvégén megtartották a Testvérek kenyere programot. 

Kárpátaljai, erdélyi és magyarországi testvértelepülések közös búza összeöntést tartottak, 

amely szintén hozzájárul majd a magyarok kenyere elkészítéséhez. Hogy mi az összefüggés a  

Magyarok Kenyere és a Testvérek kenyere program az Iváncsik Attila összeállításából tudjuk 

meg.  

 

 

 

 


