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Nyomtatott és online sajtó 
 

Rétvári: 340 millióra pályáztak előadóművészek a történelem dicső 
pillanatainak bemutatására 
2019. augusztus 6. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, HírTv, Propeller 

Két hónap alatt 340 millió forintnyi pályázatot nyújtottak be az előadóművészeti tao-

támogatások helyébe lépett közvetlen támogatási rendszerben a történelem dicső 

pillanatainak bemutatására szolgáló tematikára – közölte az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden Székesfehérváron. Rétvári Bence a 

Rákóczi Szövetség II. Kárpát-medencei színjátszó táborának résztvevői előtt felidézte, hogy az 

új támogatási rendszerben 22 féle tematikus pályázatot írtak ki tavasszal, és a történelem 

dicső pillanatainak bemutatására 150 millió forintot irányoztak elő. Két hónap alatt ennek 

több mint duplájára érkezett igény – tette hozzá. Az államtitkár a kéthetes táborról szólva úgy 

vélte: a nyugat-európaiaknak nehéz lenne megmagyarázni, hogy a Kárpát-medencében 

szétszabdalva élő magyarságnak miért fontosak az ilyen lehetőségek. „A közös kultúra és 

hagyomány összeköt, ilyenkor másodlagos, hogy a határok hol vannak” – fogalmazott. 

 
Lezárni a megosztottságot 
2019. augusztus 6. – Demokrata – Lass Gábor 

A konzultáció arról a nyakas, alföldi hitemről szól, hogy több minden köt össze minket, mint 

amennyi elválaszt: ezeket a kapcsolatokat, ezeket a közös többszörösöket akarom  megtalálni 

– nyilatkozta a Demokratának terveiről Grezsa István, aki független jelöltként indul a 

hódmezővásárhelyi polgármester-választásokon. A kárpátaljai ügyekért felelős 

kormánybiztos, aki a Kárpát-medencei óvodafejlesztéseket is gondozza, úgy látja: a várost 

tehetetlenségre kárhoztatta a politikai törésvonalak mentén kialakult széthúzás. 

(A teljes interjú a Demokrata 2019. augusztus 7- i számában olvasható.) 

 

Lakhatási pályázatot hirdettek orvosok és gyógyszerészek számára 
Sepsiszentgyörgyön 
2019. augusztus 6. – transindex.ro 

A Studium–Prospero Alapítvány pályázatot hirdet családorvosok, állami intézményben 

dolgozó szakorvosok, gyógyszerészek számára Sepsiszentgyörgyön egy kétszobás lakás 

elfoglalására, szeptemberi beköltözéssel. A lakhatási támogatás két évre szól, egyszeri 

hosszabbítási lehetőséggel. A nyertes pályázó e két év alatt önköltségi áron lakhat a szolgálati 

lakásban.  
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https://magyarnemzet.hu/belfold/retvari-bence-340-milliora-palyaztak-eloadomuveszek-a-tortenelem-dicso-pillanatainak-bemutatasara-7189595/
https://magyarnemzet.hu/belfold/retvari-bence-340-milliora-palyaztak-eloadomuveszek-a-tortenelem-dicso-pillanatainak-bemutatasara-7189595/
http://itthon.transindex.ro/?hir=56514
http://itthon.transindex.ro/?hir=56514
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Magyar misét remélnek a csángók a moldvai egyházmegye új római katolikus 
püspökének beiktatásától 
2019. augusztus 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Jászvásáron kedden beiktatták tisztségébe Iosif Păuleț püspököt, az 1884-ben alapított 

Jászvásári Római Katolikus Egyházmegye hetedik vezetőjét. A magyarul még beszélő moldvai 

csángók azt remélik, hogy az új püspök nyitottabb lesz elődjénél a magyar nyelvű misék 

bevezetése ügyében. Nyisztor Tinka néprajzkutató, a moldvai magyar nyelvű misék 

bevezetéséért évtizedek óta küzdő pusztinai Szent István Egyesület elnöke az MTI-nek 

elmondta: azt remélik, hogy az új püspök meghallgatja kérésüket, és engedélyezi a heti egy 

magyar nyelvű misét azokban a csángó falvakban, ahol igény van erre. Nyisztor Tinka 

megjegyezte: ezzel a gondolattal vett részt a püspök beiktatásán, és ezért fog kihallgatást 

kérni az ősz folyamán az egyházmegye új vezetőjétől. 

 
A miniszterelnöknél öten is nagyobb eséllyel pályázhatnának az államfői 
tisztségre  
2019. augusztus 6. – transindex.ro, Krónika 

Még mindig Klaus Johannis államfő a legesélyesebb arra, hogy a következő elnöki ciklusban 

is ő töltse be az államfői tisztséget, derül ki az Europa FM által megrendelt és közzétett 

közvélemény-kutatásból. Johannis után - igaz, jócskán lemaradva - de Călin Popescu-

Tăriceanura, az ALDE és a szenátus elnökére szavaznának a legtöbben, ha most vasárnap 

tartanák az elnökválasztást. Tăriceanu jelenleg a szavazatok 13,8 százalékán áll a biztos 

szavazók körében, míg Victor Ponta, egykori miniszterelnök és a Pro Románia elnöke jelenleg 

12,9 százalékos támogatottsággal bír. Őket követi Dacian Cioloş, a PLUS elnöke 10,4 

százalékkal, míg Dan Barna, az USR elnöke és az USR-PLUS választási szövetség hivatalos 

elnökjelöltje 9,4 százalékos támogatottsággal bír. Csupán a lista hatodik helyén szerepel 

Viorica Dăncilă miniszterelnök, a PSD jelöltje, aki 7,5 százalékon áll. Kelemen Hunorra, a 

RMDSZ elnökére a biztos szavazók 2,8 százaléka voksolna, míg Eugen Tomac PMP-elnököt 

jelenleg 1,5 százalékuk támogatná.  

 

Visszakerült Háromszékre a magyarellenességéről hírhedt fogyasztóvédő  
2019. augusztus 6. – MTI, maszol.ro 

Visszaperelte a Kovászna Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal élén korábban betöltött tisztségét 

a magyar vállalkozók és diáktáborok zaklatásáról elhíresült Mircea Diacon. Hasonló módon 

visszakerült a brassói regionális fogyasztóvédelmi kormánybiztosság élére Claudiu Susanu is, 

a hírhedt háromszéki fogyasztóvédő pártfogója.  

 

SIC Feszt – egy életérzés 
2019. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Közéleti előadásokkal, koncertekkel és bulikkal várja az érdeklődőket a csütörtökön kezdődő 

SIC Feszt – Székelyföldi Szabadegyetem. A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) által 

szervezett rendezvény a hatodik kiadáshoz érkezett, helyszíne második éve a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-miset-remelnek-a-csangok-a-moldvai-egyhazmegye-uj-romai-katolikus-puspokenek-beiktatasatol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-miset-remelnek-a-csangok-a-moldvai-egyhazmegye-uj-romai-katolikus-puspokenek-beiktatasatol
http://itthon.transindex.ro/?hir=56520
http://itthon.transindex.ro/?hir=56520
http://itthon.transindex.ro/?hir=56520
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114998-visszakerult-haromszekre-a-magyarellenesseger-l-hirhedt-fogyasztoved
https://szekelyhon.ro/aktualis/sic-feszt-egy-eleterzes
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Sepsiszentgyörgy melletti Sugásfürdő. Kelemen Szilárd Péter, a HÁRIT elnöke elmondta, a 

fesztivált a „Székelyföld, mint életérzés” téma köré építik, a Z generáció tagjainak tartanak 

előadásokat az egészséges életmódról, a környezetvédelemről, a gazdasági kérdésekről, az 

időmenedzsmentről, a közösségi média-használatról és az aktuálpolitikai témákról. 

 

Kultúrpalota: kárt okozott a felújítás 
2019. augusztus 7. – Krónika 

Beázott a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermének egyik fala. A legfelső emeleti részen jól 

látható folt a műemlék épület felújítása miatt keletkezhetett, ráadásul nem ez az egyetlen 

gond a munkálatokkal, így akár fel is bonthatják a szerződést a kivitelezést elnyerő ploiești-i 

céggel.   

 

Nem lesznek idejében magyar nyelvű tankönyvek 
2019. augusztus 7. – Krónika 

Egyelőre nem készültek el a magyar nyelvű tankönyvek, és valószínűsíthetően tanév elején is 

tankönyvhiánnyal szembesülnek a pedagógusok és diákok. Ennek egyik oka az, hogy a 

hetedik osztálytól egy új tanrend szerint tanulnak szinte mindent, az ehhez igazodó 

kiadványok nincsenek még készen, illetve a román könyvek magyar nyelvű fordítása is 

késésben van, sőt egyes esetekben még el sem kezdődött. 

 

Nem mindenki akarja az együttműködést a Hídban – mondja az 
„összefogáspárti” hidas politikus 
2019. augusztus 6. – Ma7.sk 

„Bántana, de nagyon csalódott akkor lennék, ha február végére beigazolódna, hogy ennek lesz 

következménye” - mondja Balódi László arról, ha a Híd és az MKP között zajló tárgyalások 

zátonyra futnának. A Híd parlamenti képviselője, Hodos község polgármestere a ma7.sk-nak 

adott interjúban azt is elismeri, pártjában van egy csoport, amely határozottan ellenzi az 

összefogást, ő azonban nem tartozik közéjük. Vele készített a Ma7 interjút, ami az alábbi 

cikkben olvasható: „Én ugyan a Híd párt színeiben ülök a parlamentben, de az 

önkormányzati, vagy ha úgy tetszik regionális politikát tekintve hosszú évek óta a Híd-MKP 

együttműködést képviselem. Ennek a két pártnak a színeiben lettem Hodos polgármestere, s 

ennek a két pártnak a színeiben irányítom a községet – most már kilenc éve.” 

 
Dobay Gergely: Az autonómia a nyelvhasználatot is biztosítaná 
2019. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Legutóbb arról számoltunk be az Olvasóknak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal 

kapcsolatban, hogy a facebook törölte a szervezet által szervezett Felvidéki Magyar Sziget 

rajongói oldalát. Most ismét hírt adunk az említett szervezetről, hiszen a hétvégén 150 

felvidéki településen ellenőrizték, hogy szerepelnek-e magyar feliratok közintézményeken, 

boltokban, vagy más felületeken. A HVIM Felvidék gyakran szervezett hasonló, 
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https://ma7.sk/kozelet/nem-mindenki-akarja-az-egyuttmukodest-a-hidban-n-mondja-az-bosszefogaspartir-hidas-politikus
https://ma7.sk/kozelet/nem-mindenki-akarja-az-egyuttmukodest-a-hidban-n-mondja-az-bosszefogaspartir-hidas-politikus
https://felvidek.ma/2019/08/dobay-gergely-az-autonomia-a-nyelvhasznalatot-is-biztositana/
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figyelemfelkeltő akciókat, ráadásul a legtöbb esetben elérték céljukat. Volt, hogy ha kellett, 

nemzetközi üzletláncokra gyakoroltak nyomást a magyar nyelvhasználat ügyében. A Pepcoval 

és a Deichmannal folytatott küzdelmet, de a magyar tulajdonú CBA sem menekült. Ráadásul 

az eset után, mely során rendőrségi feljelentés is történt, a végén az üzletláncnak kellett 

engednie, majd tárgyalóasztalhoz ülnie a vármegyésekkel. Azóta a CBA-ban több a magyar 

felirat. 

 

Tovább folytatódnak a szabadkai MTTK felújítási munkálatai 
2019. augusztus 6. – Pannon RTV  

A Magyar Kormány 440 millió forinttal támogatta az eddigi felújítást, valamint további 300 

millió forintot hagytak jóvá az épület rekonstruálásának befejező munkálataira. Állami 

intézmény lévén azonban újra közbeszerzést kell kiírni, ami lassíthatja folyamatot - tudtuk 

meg az illetékesektől. Pontosan még nem tudni, mikor vehetik birtokba az új szárnyat a 

hallgatók. A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújítási munkálatai részben már 

befejeződtek. Az új részlegben kaptak helyet egyebek mellett a tanári és vendég szobák, 

közösségi tér, a 250 fős amfiteátrum és a könyvtár is. A dolgozók már várják az átadást. 

 

Fejlesztések a magyarkanizsai Pitypang óvodában 
2019. augusztus 6. – Vajdaság MA 

Nyáron sem tétlenkedtek a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény 

Pitypang óvodájában, ugyanis többek között új fűtési rendszert és nyílászárókat kapott az 

épület. Az energiatakarékosság szempontjából főleg a fűtési szezon, vagyis a téli hónapok 

költségeinek enyhítése, valamint a korszerűsítés végett került felújításra a Pitypang óvoda. Új 

hő-pumpát, valamint az egész fűtési rendszert kicserélték az épületben. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pótfelvételt hirdet 
2019. augusztus 6. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

BACHELOR szinten az első évfolyam levelező tagozatára ukrán, magyar, angol, biológia, 

földrajz, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és 

adóügy szakra. Ezekre a szakokra 2019. augusztus 5–30. között, elektronikus formában lehet 

jelentkezni. MAGISZTERI szinten a Történelem és régészet szak nappali és levelező 

tagozatára, azok számára, akik 2019. július 2-án a ZNO rendszerben sikeresen teljesítették az 

egységes Idegen nyelv vizsgát. A jelentkezési kérelmek benyújtására, erre a szakra 2019. 

szeptember 2–20. között van lehetőség a Főiskola Kossuth tér 6. szám alatt található Felvételi 

irodájában. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tovabb-folytatodnak-szabadkai-mttk-felujitasi-munkalatai
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tovabb-folytatodnak-szabadkai-mttk-felujitasi-munkalatai
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23990/Fejlesztesek-a-magyarkanizsai-Pitypang-ovodaban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23990/Fejlesztesek-a-magyarkanizsai-Pitypang-ovodaban.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-potfelvetelt-hirdet/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 6. – Kossuth Rádió  

 

Információs technológiai központ kezdte meg munkáját Szabadkán a magyar kormány által 

támogatott gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően. A központ 55 fiatal szakembernek 

ad munkát. A Prosperitati Alapítvány a jövőben is kiemeltnek támogatja majd az IT-szektort, 

a Vajdasági Magyar Szövetség pedig az informatikai képzés fejlesztését fontolgatja. Németh 

Ernő összeállításában elsőként Koza Andort, a szabadkai IT-központ egyik alapítóját 

kérdezte. 

 

Bár a hivatalos megnyitóra csak az egyetemi év elején kerül sor, már most készen várja a 

Temesváron tanuló magyar diákokat a Bolyai János Szakkollégium. A temesvári római 

katolikus püspökség által koncesszióba adott és magyar kormánytámogatással teljesen 

felújított épület a tervek szerint nemcsak szállást biztosít az egyetemistáknak, hanem 

képzéseket, közösségi programokat is. Lehőcz László az üzemeltetést biztosító Bánsági 

Közösségért Egyesület ügyvezetőjét, Andrásy Noémit kérdezte a kollégium kínálatáról. 

 

Az Aradon megjelenő, öt romániai megyében terjesztett Nyugati Jelen című napilap 

születésnapja alkalmából A szabad sajtó 30 éve címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést a 

szerkesztőség egykori és mai tagjaival valamint a város és környéke közéleti szereplőivel. Az 

aradi szabad sajtó 30 éve magyar viszonylatban elsősorban az újság 30 évét jelenti. Lehőcz 

László az indulásról Jámbor Gyulát, a lap korábbi főszerkesztőjét, a későbbi időszakról pedig 

Bege Magdolna jelenlegi főszerkesztőt kérdezte. Közéleti témák állnak a középpontban a 

rövidesen nyíló Emi-táborban is. 

 

Gyergyószentmiklós, egész pontosan a Gyilkos-tó felé vezető út mentén, a 4-es 

kilométerkőnél található kemping lesz  szerdától a hagyományos  Erdélyi Magyar Ifjak 

táborának helyszíne. A vasárnap záruló rendezvény jellemzően a magyar történelem, a 

magyar kultúra és a magyarság sorskérdéseire összpontosít. Idén is a tábor vendége lesz 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Sorbán Örs főszervezőtől, az Erdélyi Magyar Ifjak 

Szervezet elnökétől először is a tábor szellemisége és céljai iránt érdeklődött Oláh-Gál Elvira.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-06_18-02-00&enddate=2019-08-06_18-40-00&ch=mr1
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A Kárpát-medence legnagyobb népzenei táborának nevezik a szervezők és a részvevők a 

Kisiratosi Citera-, Néptánc- és Népdaltábort, amelybe a Partium és a Bánság településeiről, 

illetve Magyarország minden szegletéből érkeznek résztvevők. Idén is egy hétig tanulták-

gyakorolták a népi hangszeren való játékot, valamint a néptáncokat és a népdalokat a 

különböző felkészültségű és tudású táborozók, felnőttek és gyermekek egyaránt. Az Arad 

megyei határ menti faluban a művészoktatóktól újdonságokat tanulhattak a haladók, a 

környékbeli szórványtelepülésekről érkezők pedig nemcsak tudással gyarapodhattak, hanem 

identitásukban, magyarságtudatukban is megerősödhettek. 

 

 


