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Nyomtatott és online sajtó 
 

Összmagyar középiskolás tábor nyílt Sátoraljaújhelyen 
2019. augusztus 5. – MTI, Magyar Nemzet, Híradó, Magyar Hírlap, Webrádió 

Minden kiváló nyári tábornak van egy kerettörténete, a Rákóczi Szövetség táboráé maga a 

haza, a bajtársiasság és a testvériség – mondta Sölch Gellért az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára hétfőn Sátoraljaújhelyen. 

A politikus a Rákóczi Szövetség 2. Összmagyar középiskolás tábor megnyitóján mintegy 

négyszáz határon túli és inneni diák előtt hangsúlyozta: a kormány idén is kiemelt támogatást 

biztosított a gyermekek és fiatalok táboraira. Az Erzsébet táborok egész éves programjain 130 

ezren vettek és vesznek részt, a Csodaszarvas táborokban mintegy 82 ezer iskolásnak adnak 

élményt és tudást, a Rákóczi Szövetség nyári táborai pedig 10 ezernél több fiatalt szólítanak 

meg. A Rákóczi tábor célja a közös alapok, kapcsolatok kialakítása és építése, a magyar 

kultúra ápolása – mondta Sölch Gellért. 

 
Grezsa István: Az óvodafelújításokkal az elvetett mag szárba szökken 
2019. augusztus 5. – Felvidék Ma 

A jubiláló ipolybalogi Szent Korona Ünnep szónoka és díszvendége volt dr. Grezsa István, a 

magyar kormány miniszteri biztosa. A Felvidék.ma többek között a Szent Korona üzenetéről, 

az óvodafejlesztési program ütemezéséről is kérdezte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásával megbízott miniszteri biztost.Mint azt ünnepi beszédjében is 

elmondta, a mintegy ezeréves Szent Korona több üzenettel is bír napjainkban is. Nemcsak 

azok a koronás fők – akik teljesítményükkel rászolgálva a Szent Koronára viselték azt – 

érezhették magukénak, hanem szimbolikusan a nemzet minden tagja, annak eszmei 

hagyatékát magáénak vallva. A Szent Korona Magyarország államformájától függetlenül már 

több mint ezer éve kísér bennünket. Nem lehet letagadni a párhuzamot a Szent Korona 

megléte és a magyar közösség megmaradása, valamint az égi és a földi hatalmak között. 

 

Napokig ünneplik a magyar kultúrát Nagyváradon a Debreceni Virágkarnevál 
50. kiadása alkalmából 
2019. augusztus 5. – Krónika 

Többnapos rendezvénysorozattal éltetik a magyar kultúrát augusztus 21–25. között 

Nagyváradon, miután a bihari megyeszékhely is csatlakozott a Debreceni Virágkarnevál 

jubileumi, 50. kiadásához. A román–magyar határ két oldalán található testvérvárosok között 

negyedszázados az együttműködés, és a közös ünneplésnek is nagy hagyománya van: 14. éve, 

hogy a híres debreceni fesztivál néhány virágkocsija átkel a határon. Az idei ünnep kivételes, a 

jubileumi kiadásnak Nagyváradon is megadják a módját, az önkormányzat ekkor szervezi 

meg a Magyar Kultúra Napjait is, jelentette be múlt héten Mihai Jurca, a megyeszékhelyet és 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/osszmagyar-kozepiskolas-tabor-nyilt-satoraljaujhelyen-7185836/
https://felvidek.ma/2019/08/grezsa-istvan-az-ovodafelujitasokkal-az-elvetett-mag-szarba-szokken/
https://felvidek.ma/2019/08/grezsa-istvan-az-ovodafelujitasokkal-az-elvetett-mag-szarba-szokken/
https://kronikaonline.ro/szines/napokig-unneplik-a-magyar-kulturat-nagyvaradon-a-debreceni-viragkarneval-50-kiadasa-alkalmabol
https://kronikaonline.ro/szines/napokig-unneplik-a-magyar-kulturat-nagyvaradon-a-debreceni-viragkarneval-50-kiadasa-alkalmabol
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térségét népszerűsítő turisztikai egyesület vezetője és Zatykó Gyula, a polgármester magyar 

ügyekért felelős tanácsadója. A korábbi években szeptember közepén tartott magyar 

rendezvény így egybenő a debreceni fesztivál határon inneni folytatásával, mely Nyitott 

kapuk Európára néven fut. 

 
A temesvári magyar egyetemistáknak akarnak segíteni: szakkollégiumba lehet 
jelentkezni 
2019. augusztus 5. – transindex.ro 

Magyar egyetemistáknak nyílik szakkollégium idén októbertől Temesváron, ahol amellett, 

hogy jutányos áron juthatnak szálláshoz a felvételizők a szakképzésükre, a román nyelvű 

képzésbe való beilleszkedésükre is gondot fordítanak, de végső soron mégis a város 

magyarságának az erősítése a cél - magyarázta a Transindexnek a felsőoktatási 

szórványkollégiumot működtető Bánsági Közösségért Egyesület elnöke, Molnár András.  

 
A főnök visszatért: ismét Mircea Diacon vezeti a háromszéki fogyasztóvédelmi 
felügyelőséget 
2019. augusztus 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az elmúlt év végén áthelyezett főfogyasztóvédők újra visszakerültek tisztségükbe. Az országos 

fogyasztóvédelmi hatóság a honlapján már frissítette az adatokat, így a Brassó, Fehér, 

Hargita, Maros, Kovászna és Szeben megyét ellenőrző, brassói székhelyű központi regionális 

fogyasztóvédelmi főfelügyelőség élén újra Claudiu Sorin Susanu áll. A Kovászna megyei 

felügyelőséget a „székely ízek” kapcsán elhíresült Mircea Diacon vezeti. Lemondását a 

háromszéki politikai képviselők több ízben is kérték, mert túllépte a hatáskörét, ittasan 

kocsmai verekedésbe keveredett. Tavaly nyáron ittasan okozott balesetet, ám azóta az 

ügyészség nem emelt vádat ellene. 

 

Zajlanak az előkészületek – szerdán nyitja meg kapuit az EMI-tábor 
2019. augusztus 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

Tizenötödik alkalommal nyitja meg a kapuit Gyergyószék legnagyobb nyári fesztiváltábora, az 

EMI-tábor. Az esemény szerdán a 13 órai hivatalos megnyitóval kezdődik. Ezúttal is terítékre 

kerülnek az erdélyi magyarságot súlyosan érintő ügyek, a nagyszínpadon pedig a magyar rock 

neves zenekarai szórakoztatják a kikapcsolódni vágyókat. A tábor közéleti-politikai jellegű 

eseményeinek súlypontja a hétvégére esik. Szombaton 16 órától Kövér László, a magyar 

Országgyűlés elnöke, valamint Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet vezetője lesz az 

előadósátor vendége, a téma pedig Magyarország Kárpát-medencei nemzetstratégiája lesz. 

Vasárnap délután nemzeti kerekasztalra kerül sor. Mint Sorbán Örs, az EMI vezetője vázolta, 

egy asztalhoz ültetnék, és összefogásra késztetnék az erdélyi magyar nemzetpolitikában 

érdekelt összes szervezetet. Az elképzelés szerint itt lefektetnék az alapjait egy nemzeti 

minimumnak, amelyet minden érintett magára kötelezőnek kell tekintsen. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27945&a_temesvari_magyar_egyetemistaknak_akarnak_segiteni_szakkollegiumba_lehet_jelentkezni
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27945&a_temesvari_magyar_egyetemistaknak_akarnak_segiteni_szakkollegiumba_lehet_jelentkezni
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fonok-visszatert-ismet-mircea-diacon-vezeti-a-haromszeki-fogyasztovedelmi-felugyeloseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fonok-visszatert-ismet-mircea-diacon-vezeti-a-haromszeki-fogyasztovedelmi-felugyeloseget
https://szekelyhon.ro/aktualis/zajlanak-az-elokeszuletek-n-szerdan-nyitja-meg-kapuit-az-emi-tabor-1
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Egyre népszerűbb a nagyváradi PKE 
2019. augusztus 6. – Krónika 

A korábbi éveket felülmúló érdeklődést tapasztaltak a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetemen (PKE), a képzőművészet alapszakon és a vállalkozások fejlesztésének 

menedzsmentje mesterin beteltek a helyek, így ezeken nem is hirdetnek őszi felvételit – 

számolt be lapunk kérdésére Nyíri Enikő, a felsőoktatási intézmény kommunikációs és PR-

referense.   

 

Újra találkoztak a jó palócok 
2019. augusztus 5. – Ma7.sk 

Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a Palóc Világtalálkozót. Az augusztus első 

hétvégéjén megtartott háromnapos eseménynek ezúttal a Nógrád megyei Bárna község adott 

otthont, ahol a gyönyörű környezetnek, a szívélyes fogadtatásnak és a jó hangulatnak 

köszönhetően valóban minden előadó és vendég otthon érezhette magát. A Palóc 

Világtalálkozó tulajdonképpen egy összművészeti fesztivál, amely kulturális hidat képez a 

magyarországi és a határon túl élő palócok között. A rendezvény célja, hogy összefogja a 

palócságot, s bemutassa e népcsoport kultúrájának sokszínűségét, ezáltal is erősítve 

identitását. A programokban megjelenik a népművészet, a képzőművészet, a fotóművészet, a 

hagyományápolás és a kézművesség egyaránt. 

 

A Szent Korona, a bennünket összefogó és óvó erő 
2019. augusztus 5. – Felvidék Ma 

„A Szent Korona ünnepe a mi ünnepünk, minden magyaré!” – hangzott el az Ipoly menti 

község legjelentősebb és legmeghittebb rendezvényén. Az ipolybalogi Szent Korona Ünnep 

idén jubilált, augusztus 4-én immár tizenötödik alkalommal szervezték meg. A 

hagyományokat követve az Árpád-kori erődtemplomból hagyományőrző lovasok kíséretében 

érkezett a Szent Korona hitelesített másolata a község főterére. Bálint Péter, Ipolybalog 

polgármestere ünnepi köszöntőjében kifejtette: A rendezvény az összetartozás ünnepe is, lelki 

összeköttetésünk jelképét ünnepeljük a mai napon. 

 

Intenzív szerb nyelvi kurzus Újvidéken 
2019. augusztus 5. – Pannon RTV  

A már felvételt nyert elsőéves hallgatók jelentkezhetnek rá augusztus 25-ig. 

Intenzív szerb nyelvi kurzust hirdet a már felvételt nyert elsőéves egyetemistáknak a Magyar 

Nemzeti Tanács. A szeptember 9-e és 20-a között az Európa Kollégiumban megszervezésre 

kerülő felzárkóztató képzés ingyenes. A szállást az MNT biztosítja, a résztvevőket csupán az 

utazás és az étkezés költsége terheli. A kurzus előtt szintfelmérést végeznek augusztus 27-én 
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https://ma7.sk/tajaink/ujra-talalkoztak-a-jo-palocok
https://felvidek.ma/2019/08/a-szent-korona-a-bennunket-osszefogo-es-ovo-ero/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/intenziv-szerb-nyelvi-kurzus-ujvideken
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11 órától a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban, a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnáziumban és az újvidéki Európa Kollégiumban. 

 

Hét évre akkreditálták a Zentai Közkórházat 
2019. augusztus 5. – Pannon RTV, Magyar Szó  

A Zentai Közkórház a lehető leghosszabb időre, azaz hét évre kapta meg az akkreditációt. Ez 

egy nagy előrelépés, mivel korábban csak három évre kapta meg. Dr. Csáki Beáta a Zentai 

Közkórház igazgatója elmondta, hogy azért fontos, hogy akkreditációval rendelkezzenek, mert 

így szakemberek hívhatják fel a figyelmüket a hiányosságokra, valamint kiemelik az 

egészségügyi intézmények számára, hogy mi az erősségük: „Ezt az akkreditációt először 2015-

ben kaptuk meg, akkor három évre. Az volt az első alkalom. Most pedig ez egy reakkreditáció, 

ezt most a maximális hét évre kaptuk meg. 

 

Rákóczi-est a Beregszászi Római Katolikus Egyházközségben 
2019. augusztus 5. – karpatalja.ma  

A Magyar Országgyűlés a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította az erdélyi 

fejedelem megválasztásának 315. évfordulója alkalmából. A Beregszászi Római Katolikus 

Egyházközség is csatlakozott a megemlékezéshez, így augusztus 4-én Rákóczi-estet szervezett 

a Pásztor Ferenc Közösségi Házban. 

 

Iránytű a tehetség 
2019. augusztus 5. – karpatalja.ma 

Elkezdődött a IX. Jankovics Mária Alkotótábor Beregszászban. A megnyitót augusztus 5-én 

tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriumában. A táborba elsősorban 

azok jelentkezését várták a szervezők, akik betöltötték 10. életévüket, vonzódnak a 

képzőművészetek, festészet, szobrászat és rajz iránt. Idén 80 gyerek jelentkezett. A művészet 

néma költészet – kezdte köszöntőjét a rendezvényen Váradi Natália, a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány irodavezetője. Hozzátette: amit szívvel és lélekkel csinál az ember, az 

kivirágzik és eléri a kitűzött célt. 

 

Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2019. augusztus 5. – Kossuth Rádió 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/het-evre-akkreditaltak-zentai-kozkorhazat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/rakoczi-est-a-beregszaszi-romai-katolikus-egyhazkozsegben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iranytu-a-tehetseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/iranytu-a-tehetseg/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-05_18-02-00&enddate=2019-08-05_18-40-00&ch=mr1
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Átvehette oklevelét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési 

Intézetének az a hat diákja, akiknek a korábban még a kizárását javasolta az Ukrán Oktatási 

Minisztérium, amiért a független érettségin ukránból nem érték el a meghatározott 

pontszámot. A főiskola vezetői igazságtalannak és jogilag ellentmondásosnak érezték a 

minisztérium iránymutatását, és hosszas levelezésbe kezdtek a kijevi illetékesekkel. 

Kitartásuk végül is eredményt hozott, az óvodapedagógia, a szociális munkás, valamint a 

könnyvitel és auditálás szakot befejező hat lány számára örömteli eredménnyel zárult. 

Részletek Iváncsik Attilától. 

 

 „Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott. Megírja Magyarország történetét 

és jelenkorát vármegyénkint, városonkint olyan kiterjedésben, olyan részletességgel, a 

minőre nincs példa a gazdag külföldi irodalomban. Ez is legyen dicsősége Magyarországnak. 

Ilyen magasra emelkedett a század elején még oly szegény, jelentéktelen magyar irodalom!” – 

írja 1896-ban Jókai Mór Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című 

monumentális munkája első kötetének előszavában. A 26 kötetből álló monográfia hasonmás 

kiadását kapták székelyföldi kulturális intézmények a magyar kormány adományaként. Oláh-

Gál Elvira összeállítása. 

 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet égisze alatt zajló, a kárpát-medencei magyarság helyzetét és 

kilátásait vizsgáló európai uniós programok új kutatási eredményeit ismertették a tusványosi 

Orbán Balázs sátorban a kutatások résztvevői. Szabó Balázst és Csata Zsombort Lehőcz 

László kérdezte a célokról és az eddigi eredményekről. Az összeállításban először azonban 

Schwarcz Gyöngyit, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakmai vezetőjét halljuk. 

 

2010 óta sokkal erőteljesebb, aktívabb a diaszpóra magyarságának és az anyaországnak a 

kapcsolata. Sőt. A diaszpóra szervezetek képviselői most már nemcsak évente egyszer a 

Magyar Diaszpóra Tanácson vesznek részt, hanem többször, kisebb fórumokon is van 

alkalmuk egymással találkozni.  Tusnádfürdőn, az egyik kerekasztal beszélgetés után 

kérdeztem a Kanadából, Finnországból és Svájcból érkezett vendégeket. 

 

A Bocskai Szabadságharc emlékére Szatmárnémetiben, a Németi Református 

Egyházközségnél  díjátadó ünnepséggel egybekötött Bocskai emléknapot rendeztek. Ezen 

Mónus József íjász világbajnok és Muhi Sándor művészettörténész munkája elismeréseként 

Bocskai-díjat kapott.  A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen „Az szép 

szabadságra, Magyarság javára” című előadásával Sárkány Viola a Bocskai Társaság elnöke 

emlékezett Bocskai fejedelemre. Zsoldos Barnabás összeállításában a tárogató hangja után 

először az elnök asszonyt halljuk. 

 


