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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megtudtuk, miért csökkentik a beiskolázási számokat a MOGYTTE magyar 
orvosképzésén  
2019. augusztus 1. – tranindex.ro 

Nincs elegendő tanár a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem orvosképzés 

magyar szakán, ezért csökkentené le a Romániai Felsőoktatás Minőségbiztosítási Hatósága 

(ARACIS) a beiskolázási számokat - derül ki a hivatal válaszaiból, amelyet Kisebbségi 

Államtitkári Hivatal Kabinetjének kérdéseire adtak. Az ARACIS azt állítja, hogy a maximális 

kapacitás azért változott, mivel a magyar tagozaton a humán erőforrás szempontjából 

nincsenek teljesen betartva az európai szinten szabályozott előírások. Az egyetemi oktatók és 

hallgatók arányát európai szinten ugyanis úgy határozzák meg, hogy egy egyetemi oktató 

jusson öt-hat egyetemi hallgatóra, ez azonban a MOGYTTE magyar orvosi képzéseinek 

esetében nem valósul meg. Nem igaz, hogy nem lenne elég oktató az orvosi képzésen, mondta 

el a Transindexnek Nagy Előd rektorhelyettes, aki szerint amennyiben ez lenne a helyzet, úgy 

a román karon is fel kellett volna merüljenek ugyanezek a problémák.  

 

Az 1848-49-es szabadságharc utolsó csatájának 170. évfordulójára emlékeztek 
a Nyergestetőn 
2019. augusztus 1. – szekelyhon.ro 

A nyergestetői csata 170. évfordulójáról emlékeztek meg csütörtökön a csata helyszínén. Az 

orosz-osztrák hadsereg ellen végsőkig küzdő székely hősök emlékére emelt obeliszket 

megkoszorúzták, majd a Magyar Nemzeti Levéltár által állíttatott honvédszobrot is 

megáldották. Tuzson Bence, Magyarország Kormányának közszolgálatért felelős államtitkára 

felszólalásában kiemelte: 170 évvel ezelőtt itt vérrel írták a történelmet, majd egy új lap került 

Magyarország ezeréves történelmébe, amely erősítette nemzeti öntudatunkat. Attól vagyunk 

erősek, hogy közös a történelmünk, közös a nyelvünk és közös a kultúránk. Ezekre 

vigyáznunk kell, és nemcsak történelmünk fontos, hanem történelmi emlékhelyeink is. A 

magyar kormány ezeket az emlékhelyeket megőrzi, megmenti és felújítja – húzta alá az 

államtitkár. Hozzátette, hiába próbálják meg lerombolni emlékeinket, mert képesek vagyunk 

fennmaradni a kis személyes történeteink, kultúránk, nyelvünk és történelmünk 

továbbadásával a következő nemzedéknek. 

 

Négyes pártelnöki vita a rádióban 
2019. augusztus 01. – Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A négy magyar érdekeltségű felvidéki párt elnöke folytatott vitát ma ebéd után a Pátria Rádió 

stúdiójában. Abban egyetértés mutatkozott, hogy valamennyien a magyar képviselet 

fontosságát hangsúlyozták. Az élőben közvetített csaknem egyórás eszmecsere során a Pátria 

Rádióból Rácz Vince kérdezte Bugár Bélát, a Most-Híd vezetőjét, Menyhárt Józsefet, a 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27941&megtudtuk_miert_csokkentik_a_beiskolazasi_szamokat_a_mogytte_magyar_orvoskepzesen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27941&megtudtuk_miert_csokkentik_a_beiskolazasi_szamokat_a_mogytte_magyar_orvoskepzesen
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-1848-49-es-szabadsagharc-utolso-csatajanak-170-evfordulojara-emlekeztek-a-nyergesteton
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-1848-49-es-szabadsagharc-utolso-csatajanak-170-evfordulojara-emlekeztek-a-nyergesteton
https://felvidek.ma/2019/08/negyes-partelnoki-vita-a-radioban/
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Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökét, a Magyar Fórum élén álló Simon Zsoltot, és a 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget (MKDSZ) irányító Fehér Csabát. A téma a 2020-as 

parlamenti választások, illetve az azon való lehetséges egységes indulás és a közös képviselet 

tartalma volt. 

 

„Legyen hová tartozni” – szakkollégium nyílik a temesvári magyar 
egyetemistáknak  
2019. augusztus 1. – maszol.ro 

Jutányos áron lakhatnak és szakmai képzéseken is részt vehetnek azok a Temesváron tanuló 

magyar egyetemisták, akik felvételt nyernek a Bolyai János Szakkollégiumba. Az intézmény 

idén nyitja meg kapuit a bánsági városban, amelynek nem titkolt célja a közösségformálás, a 

magyarságtudat elmélyítése is. Részletekről a felsőoktatási szórványkollégiumot működtető 

Bánsági Közösségért Egyesület elnöke, Molnár András beszélt a Maszolnak. A Temesvári 

Római Katolikus Püspökség tulajdonában levő ingatlan felújítása az idei év elején fejeződött 

be, az ehhez szükséges anyagi támogatást a Bethlen Gábor Alapon keresztül a magyar 

kormány biztosította.  

 

Hogy kerül az opera egy kamionra? 
2019. augusztus 1. – szekelyhon.ro 

A tavalyi sikerek után idén ismét erdélyi turnéra indul a Magyar Állami Operaház 

kamionszínpada: augusztus 24. és szeptember 1. között nyolc erdélyi városba látogat el a 

Gördülő Opera, köztük Marosvásárhelyen a Vásárhelyi Forgatagra is. Így Donizetti Szerelmi 

bájitalát nem csak szabadtéri előadásban, hanem ingyenesen is láthatja majd az erdélyi 

közönség. 

 

Bözödújfalu: találkozó templomavató nélkül 
2019. augusztus 2. – Krónika 

Bár eredetileg a szombaton tartandó bözödújfalusi találkozóra tervezték az Összetartozás 

templomának átadását, a tavaszi és nyár eleji esőzések miatt nem haladtak a munkálatokkal, 

így nem készült el az istenháza. Azért idén is az egykori Maros megyei falu határában lévő 

emlékparkban tartják a találkozót. 

 

Sok szervezet közt elvész a magyar gazda 
2019. augusztus 2. – Krónika 

A mintegy 25 gazdaszervezettel működő Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége 

2010 után újfajta erdélyi gazda-érdekvédelmet honosított meg Erdélyben. A szervezet elnöke, 

Csomortányi István nem tartja jónak a pártok oldalvizein szerveződő szakmai egyesületeket, 

ugyanakkor hangsúlyozza: az erdélyi gazda éppen szervezettsége miatt kerülhet lépéselőnybe 

román társaihoz képest. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114840-legyen-hova-tartozni-szakkollegium-nyilik-a-temesvari-magyar-egyetemistaknak
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114840-legyen-hova-tartozni-szakkollegium-nyilik-a-temesvari-magyar-egyetemistaknak
https://szekelyhon.ro/aktualis/hogy-kerul-az-opera-egy-kamionra
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A magyar kultúra ünnepe Nagyváradon 
2019. augusztus 2. – Krónika 

Újabb magyar ünneppel gazdagodik a nagyváradi magyarság: augusztus 21–25. között a határ 

menti városban is többnapos rendezvénysorozattal ünneplik a Debreceni Virágkarnevál 50. 

kiadását.  A virágkocsik augusztus 21-én érkeznek Nagyváradra, a kompozíciókat a Szent 

László téren lehet majd megcsodálni. 

 

Tusványos 30 – A dokumentumfilm 
2019. augusztus 1. – Demokrata, Székelyhon, Kárpátalja  

Tusványos 30 címmel 52 perces dokumentumfilm készült a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktáborról. A modern filmes megoldásokat megjelenítő alkotásban, amely visszatekint a 

tábor elmúlt harminc évére, megszólal Orbán Viktor miniszterelnök, Németh Zsolt, az 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, David Campanale, a BBC újságírója, alapító atya, 

Tárnok Mária, a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke, Toró T. 

Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

Pásztor István, a VMSZ vezetője, és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke és Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke is. Elmeséli legkedvesebb emlékeit Nagy Feró, az Intim 

Torna Illegál, és a Bagossy Brothers Company is. A jelenlegi és a korábbi főszervezők pedig 

betekintést nyújtanak a rendezvény kulisszatitkaiba. 

 

Hol a magyar felirat? – Megint matricáztak a felvidéki vármegyések 
2019. augusztus 01. – Ma7.sk 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) felvidéki szervezete a hétvégén 150 

felvidéki településen ellenőrizték, hogy a szlovák mellett magyarul is szerepelnek-e a 

kihelyezett feliratok. Közintézmények, boltok és egyéb felületek kerültek górcső alá. Ahol 

hiányosságot találtak, oda ment is a matrica: „Hiányzik a magyar felirat!” A hazai 

vármegyések nem először akciózták végig a Felvidék magyarlakta településeit. Mint a 

honlapjukon szereplő közleményből kiderül korábban nemzetközi üzletláncokra gyakoroltak 

nyomást a magyar nyelvhasználat ügyében. A Pepcóval és a Deichmannal folytatott küzdelem 

mellett a magyar tulajdonú CBA sem kerülte el a figyelmüket. 

 

„Emberek vagyunk, hibázunk” – Bugár Béla és a valóságértelmezés 
2019. augusztus 01. – Ma7.sk 

Miközben a hőségbe és kilátástalanságba belefáradt felvidéki magyar választó várja, hogy a 

nyári uborkaszezont megtörve végre valami konkrétum birtokába jusson az éppen zajló 

többpárti tárgyalásokról, Bugár Béla adott egy remek kis interjút. A Most-Híd elnöke a 

Hospodárske noviny gazdasági lapnak adott interjújában a tőle megszokott magabiztossággal 

jelentette ki, pártja simán megszerezné a parlamenti küszöb átlépéséhez szükséges öt 

százalékot. Bátor kijelentés ez annak tükrében, hogy a párt egyre gyengülő eredményeket 
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https://demokrata.hu/kultura/tusvanyos-30-a-dokumentumfilm-149895/
https://ma7.sk/kozelet/hol-a-magyar-felirat-n-megint-matricaztak-a-felvideki-varmegyesek
https://ma7.sk/kozelet/bemberek-vagyunk-hibazunkr-n-bugar-bela-es-a-valosagertelmezes
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mutat nemcsak a közvélemény-kutatásokon, de a tényleges (elnökválasztás, EP-választás) 

megmérettetéseken is. 

 

Felkészültünk vajon a kötelező óvodalátogatásra? 
2019. augusztus 01. – Felvidék Ma 

Az új oktatási törvény értelmében 2021. január elsejétől kötelezővé válik az óvodalátogatás 

minden ötödik életévét betöltő gyermek számára. A törvénymódosítás mindezek mellett több 

terhet ró az óvodák vezetőire is. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége részben 

üdvözli az óvodalátogatás kötelezővé tételét, ez azonban több megoldatlan problémát is 

felvet. „A kötelező óvodalátogatás új adminisztrációs terheket ró az óvodákra és 

fenntartóikra, a községekre, önkormányzatokra, viszont lehetőséget nyújt asszisztensek 

foglalkoztatására” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének az elnöke. 

 

A község és a tolerancia napját ünnepelte ma Óbecse 
2019. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

A község és a tolerancia napját ünnepelte ma Óbecse. Az eseményen a város vendégeiként 

jelen voltak a testvértelepülések, a magyarországi Csongrád és Sátoraljaújhely, a szlovákiai 

Galánta és a boszniai Banovići képviselői. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Pásztor 

Bálint köztársasági parlamenti képviselő, dr. Molnár Viktor, a tartományi mezőgazdasági 

fejlesztési alap igazgatóhelyettese, az óbecsei tisztségviselők, az egyházak és a helyi 

intézmények képviselői. 

 

Együttműködési megállapodást írt alá a vajdasági kormányfő és a stuttgarti 
körzet elnöke 
2019. augusztus 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vajdaság és a Baden Württemberg tartománybeli Stuttgart a jövőben is szorosan 

együttműködik majd, ezt ma szerződéssel erősítették meg a tartományi és körzeti vezetők. 

Vajdaság 2014 óta ápol szoros kapcsolatot a német tartománnyal, a mai együttműködési 

megállapodással új lehetőségek nyílnak meg mindkét fél előtt, mondta ma Újvidéken Igor 

Mirović tartományi kormányfő. 

 

Szabadka: ösztöndíj a hiányszakmát tanulóknak 
2019. augusztus 1. – Pannon RTV 

Ösztöndíjjal támogatja a hiányszakmát tanuló középiskolásokat Szabadka Város 

Önkormányzata. A támogatás összege havi 3000 dinár. Az ösztöndíjra azok az elsőéves 

középiskolás diákok jogosultak, akik valamilyen hiányszakmát tanulnak, mint például 

asztalos, lakatos vagy sofőr. Emellett Szerbia állampolgárai, és egy műszaki hiányszakmát 

oktató középiskola III. fokozatú szakirányának első osztályába, nappali tagozatos diákként 

iratkoztak be. Az ösztöndíjra augusztus hetedikéig lehet pályázni. 
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https://felvidek.ma/2019/08/felkeszultunk-a-kotelezo-ovodalatogatasra/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23976/A-kozseg-es-a-tolerancia-napjat-unnepelte-ma-Obecse.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23973/Egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-vajdasagi-kormanyfo-es-a-stuttgarti-korzet-elnoke.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23973/Egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-vajdasagi-kormanyfo-es-a-stuttgarti-korzet-elnoke.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szabadka-osztondij-hianyszakmat-tanuloknak


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 2. 
5 

 

Lezárult a VII. pályázati kör 
2019. augusztus 1. – Magyar Szó 

A Prosperitati Alapítvány értesíti a közvéleményt, hogy a pályázati szabályzatokban 

foglaltaknak megfelelően 2019. július 31-én 14 órakor lezárta a VII. pályázati kör pályázati 

kiírásait. A pályázati határidőben több mint 2500 beadvány került benyújtásra. A pályázati 

beadványok igen magas száma újabb bizonyíték arra, hogy a vajdasági magyar vállalkozókban 

és gazdálkodókban megvan a vállakozói kedv, rendelkeznek fejlesztési elképzelésekkel és 

sokan keresik az itthoni érvényesülés lehetőségét. Megállapíthatjuk azt is, hogy a pályázati 

kiírások találkoztak a közösség igényeivel – áll a Prosperitati Alapítvány Sajtószolgálatának 

szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. 

 

Ungváron ismét bombariadó volt minden állami intézményben 
2019. augusztus 1. – Kárpátalja 

A riasztások a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) e-mail-címére érkeztek 

be – jelentette a mukachevo.net csütörtökön. A munkácsi portál megjegyzi, nem ez az első 

bombariadó a megyeközpontban. Az elmúlt esztendő bizonyos időszakaiban mindennaposak 

voltak a hasonló értesítések. 

 

Megújulnak egyházi épületeink is 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

Az idei évben több, a horvátországi magyarság által használt református templom felújítása is 

megkezdődött. A sepsei templom statikai „helyreigazításban” részesült, a várdaróci templom 

pedig hamarosan új kerítést kap, valamint jövőre a teljes külseje is megújul. A laskói 

templomépület repedései is hamarosan eltűnnek, és folyik a Rétfaluban lévő templom 

tatarozása is. 

 

Telt házas Anna-bál Hercegszőlősön 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

Először szerveztek Anna-bált Hercegszőlősön a helyi HMDK-egyesület tagjai. A telt házas 

rendezvénynek a falu kultúrotthona adott otthont. Az Anna-napi mulatság hagyománya 

Balatonfüredről ered, ahol már a 19. században is rendeztek hasonló ünnepségeket, hogy 

megünnepeljék a strandszezon csúcsidőszakát. Az idők során ez a szokás átterjedt a Kárpát-

medence más tájaira, így vidékünkre is. Hercegszőlősön idén először tartottak ilyen bált, mely 

iránt nagy volt az érdeklődés.  

 

A kisebbségi önkormányzatok vezetőit fogadta a magyar főkonzul 
2019. augusztus 1. – Képes Újság  
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https://www.magyarszo.rs/hu/4054/kozelet/205886/Lez%C3%A1rult-a-VII-p%C3%A1ly%C3%A1zati-k%C3%B6r.htm
https://karpataljalap.net/2019/08/01/ungvaron-ismet-bombariado-volt-minden-allami-intezmenyben
https://kepesujsag.com/megujulnak-egyhazi-epuleteink-is/
https://kepesujsag.com/telt-hazas-anna-bal-hercegszoloson/
https://kepesujsag.com/a-kisebbsegi-onkormanyzatok-vezetoit-fogadta-a-magyar-fokonzul/
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Magyarország eszéki főkonzulátusa július 16-án ünnepi fogadást adott az országban működő 

magyar kisebbségi önkormányzatok elnökei számára. A találkozó kiváló alkalom volt arra, 

hogy a frissen megválasztott tisztségviselők megismerjék a konzulátus munkáját és 

megosszák egymással eddigi tapasztalataikat. 

 

A Bellyei járás napját ünnepelték 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

A járási tanács díszülésével és különböző programokkal ünnepelték meg a Bellyei járás 

napját. A díszülésen aláírták a kivitelező céggel a várdaróci kultúrotthon energetikai 

felújításáról szóló szerződést is. 

 

Könyvadomány a horvátországi magyarságnak 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

Július elején Magyarország eszéki főkonzulja, De Blasio Antonio úr elsőként az eszéki magyar 

iskolaközpont könyvtárának adta át Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai 

című kötetsorozatát. A példátlan eszmei értéket képviselő sorozatot Andócsi János, a 

tanintézmény igazgatója és Dorkić Diana könyvtáros vették át. 

 

Kórógyi családi nap a hagyományápolás jegyében 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület évente több rendezvényt is tető alá hoz, amelyek legfőbb 

célja a település hagyományainak ápolása és továbbadása. Többek között a fenti céllal 

szervezték meg a múlt hétvégén a családi napot is, ahol a gyerekek nagyszüleik, dédszüleik 

játékaival ismerkedtek meg. 

 

Vendégszerepeltek és új táncot tanultak a kiskőszegiek 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

Mozgalmasan telnek a kiskőszegi HMDK-alapszervezet tánccsoportjainak nyári napjai. A 

kiskőszegi tánctábor keretében újabb koreográfiát sajátítottak el, illetve nemrég a 

magyarországi Alsónyéken léptek színpadra. 

 

Szentlászlóiak a testvértelepülés falunapján 
2019. augusztus 1. – Képes Újság 

A szlavóniai Szentlászló település képviselői részt vettek testvértelepülésük, a magyarországi 

Szentlászló falunapján. A szlavóniai Szentlászló több éve testvértelepülési kapcsolatot ápol a 

magyarországi Baranya megyében lévő Szentlászlóval. A múlt hét végén az Ernestinovói járás 

Magyar Kisebbségi Önkormányzatának képviselői, a szentlászlói Rozmaring Egyesület tagjai, 

valamint a labdarúgó-egyesületből az öregfiúk csapata látogatott el a magyarországi 

Szentlászlóra, a falunapi rendezvényre. 
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https://kepesujsag.com/a-bellyei-jaras-napjat-unnepeltek/
https://kepesujsag.com/konyvadomany-a-horvatorszagi-magyarsagnak/
https://kepesujsag.com/korogyi-csaladi-nap-a-hagyomanyapolas-jegyeben/
https://kepesujsag.com/vendegszerepeltek-es-uj-tancot-tanultak-a-kiskoszegiek/
https://kepesujsag.com/szentlaszloiak-a-testvertelepules-falunapjan/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 30. – Kossuth Rádió 

 

Vajon van-e remény a romániai restitúció igazságos véghezvitelére? Milyen eséllyel kerülhet 

nemzetközi bíróság elé egy felvidéki restitúciós ügy? Ki, vagy mi tudja megállítani 30 évvel a 

rendszerváltozás után a visszaszolgáltatott erdők, kastélyok visszaállamosítását? A Kisebbségi 

Jogvédő Intézet munkatársával Oláh Gál Elvira beszélgetett.  

 

A román-magyar, vagy a magyar-román a közös pályázatok és programok sok mindenben 

segítenek a határ két oldalán élőknek, önkormányzatoknak. A napokban öt település - négy 

romániai és egy magyar - tűzoltó eszközöket kapott, sőt még arra is kiképezték az önkéntes 

tűzoltókat, hogyan kell a határon "átnyúlva" egymásnak segíteni. Zsoldos Barnabás 

összeállítása. 

 

Zentán a községi képviselő-testület, arról döntött, hogy az eddigi egy nagy általános iskolai 

központot négy kisebb általános iskolára bontják. Ezzel nagyjából visszaáll az 1975 előtti 

állapot, amikor az öt település iskoláit összevonták. Miért volt fontos a mamutiskola 

feldarabolása és milyen jogkörei vannak a kiemelt oktatási intézmények irányításában a 

délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzatának? Hajnal Jenőt, az Magyar 

Nemzeti Tanács elnökét kérdezi Németh Ernő. 

 

Egy hete, a 30. Tusványoson - a Janus Pannonius Irodalmi Kávéház napindító beszélgetése a 

családi életre nevelésről szólt. Hogyan tud egymásra hatni az iskola és a család úgy, hogy 

mindkettőnek a pozitív hatásai érvényesüljenek? Egy-egy iskolának feladata-e a szülők 

képzése is? Milyenek a kulturális hagyományaink e téren és milyen fejlődési lehetőségeink 

vannak?  Bereki Anikó összeállítása.  

Immár egy hónapja új művészeti vezetője van a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának. 

Körmöci Petronella színésznő vette át a tisztséget annak ellenére, hogy tisztában volt, hogy 

milyen nehéz körülmények között kell jobbnál jobb előadásokat készíteniük. Egyelőre 

bizonytalan, hogy mikortól javulhat a helyzetük. A színház az új művészeti igazgató számára 

hivatás, küldetés, ezért nemcsak az elkövetkező néhány évre gondol, hanem hosszabb távra is. 

Körmöci Petronellával Németh Ernő beszélget. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-31_18-02-00&enddate=2019-07-31_18-40-00&ch=mr1

