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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
 

Szász Pál tanulmányi ösztöndíj a külhoni magyar közösségek jogi gyarapodására 
2019. augusztus 7. – Felvidék Ma 

Az érsekújvári Pál Ádám a prágai Károly Egyetem Jogtudományi Karának ötödéves hallgatója 

lesz szeptembertől. Már másodszor nyerte el a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. A 

program jótékony hatásairól kérdezték. A Bethlen Gábor Alapkezelő augusztus végével írja ki 

a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának pályázati felhívását a 

következő Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, mely egy akadémiai évre szól, októbertől 

szeptemberig. Összesen 30 hallgató részesülhet ösztöndíjban: Erdélyből 11, a Felvidékről 7, a 

Vajdaságból 4, Kárpátaljáról 3, Horvátországból 1, a Muravidékről 1, a diaszpórából pedig 3 

diák kaphat támogatást tanulmányaihoz. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók 12 hónapon 

keresztül összesen 600 ezer forintot kapnak, a pályázat teljes kerete 18 millió forint. 

 

Az ukrán nyelvpolitika negatívan érinti az ország kisebbségeit 
2019. augusztus 7. – Kárpátalja  

Mint ismeretes, Lamberto Zannier, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) kisebbségügyi főbiztosa az Izvesztyija című orosz napilapnak a napokban adott 

interjújában kijelentette, hogy az ukrán nyelvpolitika sérti a kisebbségi jogokat, emellett 

beemeli a diszkrimináció elemeit. Zannier szerint a jogszabály egy szóval sem tér ki a 

kisebbségi nyelvek védelmére és az államnyelv használatával kapcsolatos minden kérdést 

meglehetősen keményen, büntetéssel oldana meg, nem pedig ösztönzőleg, ahogyan azt az 

EBESZ ajánlja. Porosenko búcsúajándéka – így nevezték Ukrajnában azt az április végén 

elfogadott, Az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról című nyelvtörvényt, 

amely jogszabályi szintre emelte a totális ukránosítást a 45 milliós országban. 

 

Kerékpársporttal a térség népszerűsítéséért – Interjú Csíki Andrással, a szerdán 
rajtoló székelyföldi körverseny főbírójával 
2019. augusztus 7. – Krónika 

Az első lépéseknél ott volt, alaposan kiveszi részét a szervezésből. Ismeri a sportág csínját-

bínját. Csíki András a szerdán rajtoló, szombatig tartó Székelyföld Kerékpáros 

Körversenyének versenybírója. A beszélgetés során kifejti, melyik volt számára a 

legsikeresebb évad, illetve a szintlépést szorgalmazza. 
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https://felvidek.ma/2019/08/szasz-pal-tanulmanyi-osztondij-a-kulhoni-magyar-kozossegek-jogi-gyarapodasara/
https://karpataljalap.net/2019/08/07/az-ukran-nyelvpolitika-negativan-erinti-az-orszag-kisebbsegeit
https://kronikaonline.ro/extra/kerekparsporttal-a-terseg-nepszerusiteseert-n-interju-csiki-andrassal-a-szerdan-rajtolo-szekelyfoldi-korverseny-versenybirojava
https://kronikaonline.ro/extra/kerekparsporttal-a-terseg-nepszerusiteseert-n-interju-csiki-andrassal-a-szerdan-rajtolo-szekelyfoldi-korverseny-versenybirojava


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 8. 
2 

Közösségbe szerveződve tesznek a nemzet megmaradásáért 
2019. augusztus 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az EMI-tábor fennállásának 15. alkalma ünneplésre is okot adhatna, de az elmúlt évben az 

erdélyi magyarság szempontjából nem a jó hírek gyűltek – hangzott el a 

Gyergyószentmiklóson, szerdán elkezdődött tábor megnyitóján. A szervezők célja, hogy az itt 

fesztiválozó fiatalok nemzeti öntudatban gazdagodjanak, a politikai elittől pedig a közös 

gondolkodás elindulását várnák el.  

 
Kézdivásárhelyen döntenek az ozsdolai közbirtokosság sorsáról 
2019. augusztus 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Alapfokon mégis a kézdivásárhelyi bíróságnak kell döntenie a román állam által az ozsdolai 

közbirtokossági erdők visszaállamosításáért indított perben. A Brassói Táblabíróság a héten 

úgy döntött, hogy az alapfokú tárgyalást visszahelyezi Kézdivásárhelyre. Laczkó-Dávid Géza, 

az ozsdolaiak ügyvédje ugyan azzal érvelt, hogy a magasabb rangú, tapasztalt bírákkal 

rendelkező megyei törvényszékre tartozik az ügy, hiszen 200 ezer lejnél nagyobb értékű, több 

millió lejes vagyon sorsáról kell dönteni, ám ezt végül nem vették figyelembe. 

 

Észszerű szakválasztásra ösztönzik a fiatal erdélyi magyar orvosokat 
2019. augusztus 8. – Krónika 

A rezidensvizsga eltörlése mellett foglalt állást Tubák Nimród. Az Erdélyi Rezidens Orvosok 

Szövetségének frissen megválasztott elnöke a Krónikának kifejtette, Európa legtöbb 

országában a megmérettetés nélkül is jól működik az egészségügyi rendszer, így Romániában 

sem okozna gondot a fölöslegesnek tartott szűrő kiiktatása. Bár Tubák Nimród elismeri, hogy 

vannak jó oldalai is, összességében véve nem tartja különösebben hatékonynak a 

rezidensvizsgát az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének (EROSZ) egy hete megválasztott 

elnöke. A fiatal marosvásárhelyi orvos már diákszövetségi vezetőként is többször fellépett a 

rezidensvizsga eltörlése mellett. A magyar szakorvosjelölteket tömörítő szervezetnek még 

nincs hivatalosan kialakult álláspontja erről, új elnöke viszont kitart véleménye mellett, 

miszerint a vizsga nem tükrözi a realitást. 

 

Gondot okoz a kisgyerekek nyári felügyelete 
2019. augusztus 8. – Krónika 

Többnyire a nagyszülők segítségét veszik igénybe a vakáció idején azok a családok, ahol a 

gyerekek óvodások és kisiskolások. De ha a nagyszülők is dolgoznak, vagy távol élnek, elég 

nagy gondot jelent a nyári felügyelet: idegenhez kell fordulniuk, idősebb, nyugdíjas szomszéd 

nénihez vagy akár egy egyetemista diáklányhoz. A gyerekfelügyeletért általában 8–10 lejes 

órabért kell fizetni annak függvényében, hogy huzamosabb ideig, napi 8–9 órát, vagy csak 

alkalmanként egy-két órát kell vigyázniuk az apróságokra. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kozossegbe-szervezodve-tesznek-a-nemzet-megmaradasaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/kezdivasarhelyen-dontenek-az-ozsdolai-kozbirtokossag-sorsarol
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Csemadok kalandtábor Pathon 
2019. augusztus 7. – bumm.sk 

A Csemadok Pathi Alapszervezete Hallman Csilla és Darida Szilvia vezetésével idén már 4. 

alkalommal szervezte meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően az 

élmény- és kalandtáborát. A tábort 15 -22 éves fiatalok számára rendezik meg minden évben, 

hiszen köztudott, hogy ez egy veszélyeztetett korszak a fiatalok életében. Ezekben az években 

kerülhetnek rossz társaságokba, ahonnan valljuk be, nehéz a szabadulás, vagy némely esetben 

lehetetlen is. A tábor 2019. július 28. és augusztus 2. között zajlott Pathfürdőn 16 fiatal 

részvételével. A tábori foglalkozások az élménypedagógia módszereire, a tapasztalati tanulás 

köré épültek. A foglalkozások és a programok célja elsősorban a fiatalok komfortzónájukból 

való kibillentése volt a tanulási zónába. 

 
A Focus felmérése szerint a magyarok fele támogatja a Híd és az MKP 
összefogását 
2019. augusztus 7. – Új Szó 

A Focus felmérése szerint kisebb lenne a Híd és az MKP közös listájának támogatása, mintha 

a két párt külön-külön indulna. A megkérdezettek fele ért egyet azzal, hogy a két párt együtt 

induljon a jövő februárban esedékes parlamenti választáson. Az MKP kételkedve fogadta a 

felmérés eredményét. A Focus közvélemény-kutató intézet a Híd megrendelésére készítette a 

felmérést. Az eredmény szerint ha a magyar politikai formációk külön indulnának, Bugár 

Béla pártjára a dél-szlovákiai választók 27,9%-a, az MKP-ra 17,4%-a szavazna, 11,9%-uk még 

nem döntötte el, kire voksolna, 16,5%-nyian pedig biztosan nem mennének el szavazni. 

 

Megszólítani a fiatalokat is 
2019. augusztus 8. – Magyar Szó  

Ősztől megkezdődik az új színházi évad. Ebből kifolyólag kerestük fel Körmöci Petronellát, a 

szabadkai Népszínház Magyar Társulatának igazgatóját, akit az új évadtervről kérdeztünk. 

Pass Andrea budapesti rendező készíti az első előadást, Újvilág címmel. Ez valójában egy 

ifjúsági darab, de mindenkihez szól, viszont nagyon szeretnénk megszólítani a 

középiskolásokat és az egyetemistákat. 

 

Vissza nem térítendő mezőgazdasági támogatások 
2019. augusztus 7. – Pannon RTV 

Az új és meglévő szövetkezetek augusztus 15-ig, az összetett csoportosulások pedig 

szeptember elsejéig nyújthatják be igénylésüket vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

Az újonnan alakult szövetkezetek 7 és fél, a régiek 15, míg az összetett szervezetek 60 millió 

dinárt nyerhetnek az illetékes minisztériumtól. A pénzt egyebek mellett a tej- és 

hústermelésben alkalmazható új eszközök és gépek vásárlására, a nyersanyag feldogozására, 

zöldség és gyümölcs tárolására, osztályozására, valamint csomagolására fordíthatják. 
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https://www.bumm.sk/regio/2019/08/07/csemadok-kalandtabor-pathon.
https://ujszo.com/kozelet/a-focus-felmerese-szerint-a-magyarok-fele-tamogatja-a-hid-es-az-mkp-osszefogasat
https://ujszo.com/kozelet/a-focus-felmerese-szerint-a-magyarok-fele-tamogatja-a-hid-es-az-mkp-osszefogasat
https://www.magyarszo.rs/hu/4059/kultura_szinhaz/206146/Megsz%C3%B3l%C3%ADtani-a-fiatalokat-is.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vissza-nem-teritendo-mezogazdasagi-tamogatasok
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A Rákóczi-szabadságharc és a barokk kor jegyében 
2019. augusztus 7. – Kárpátalja  

Lassan negyedszázada, hogy útjára indult egy roppant hasznos kezdeményezés, a Mikes 

Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor, mely a benne részt vevő iskolásokat egyrészt 

„időutazásra” viszi, „felkeresve” velük történelmünk különböző korszakait, bepillantást 

nyújtva például honfoglaló őseink, a középkori lovagok, vagy éppen Hunyadi Mátyás és a 

reneszánsz világába, másrészt hagyományos kézművesmesterségekkel ismerteti meg őket. 

Ezáltal pedig elmélyíti a gyermekek történelmi ismereteit, s mint tudjuk, annak a nemzetnek 

van jövője, mely ismeri a múltját, és mint a fa a gyökereiből, a nemzet a történelméből merít 

erőt jövendője építéséhez. 

 

Szeptemberben elkezdődnek a munkálatok 
2019. augusztus 7. – Népújság  

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) augusztus 1-jén 

megjelentette a közbeszerzési pályázatot a Völgyifaluban tavaly megvásárolt ház felújítására, 

melyben a Lendva-vidék tájházát alakítják ki. Idén a szlovén Gazdaságfejlesztési és 

Technológiai Minisztérium nemzetiségi gazdaságfejlesztési programjának II. intézkedése 

keretében a völgyifalui projektre 120 ezer eurós támogatás áll rendelkezésre. A pályázat 

határideje augusztus 20-a, a kivitelezőnek a munkálatokat október végéig kell befejeznie. 

 
Bearanyozott szolgálat 
2019. augusztus 7. – Népújság  

Aranymisét tartottak vasárnap Lendván Bernád József lendvai plébános, püspöki tanácsadó 

50 éves szolgálatának tiszteletére. A magyar köztársasági érdemrend lovagkeresztjével is 

kitüntetett aranymisés pásztori munkájának méltatása mellett a gondos, megfontolt és 

higgadt plébániaépítőről is szóltak, aki megkülönböztetés nélkül szolgálta a szlovén és a 

magyar ajkú gyülekezetet. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. augusztus 7. – Kossuth Rádió  
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https://karpataljalap.net/2019/08/07/rakoczi-szabadsagharc-es-barokk-kor-jegyeben
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7388-szeptemberben-elkezd%C5%91dnek-a-munk%C3%A1latok.html
https://nepujsag.net/muravidek/7387-bearanyozott-szolg%C3%A1lat.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-07_18-02-06&enddate=2019-08-07_18-40-06&ch=mr1
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Tusványoson jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, hogy több mint egymilliárd forintot 

fordít a magyar kormány a vajdasági magyarság projektjeinek támogatására. A pénzből 11 

kiemelt jelentőségű beruházás fog megvalósulni, köztük a szabadkai Városi Könyvtárépület 

modernizálásának a befejezése, illetve az aracsi pusztatemplom konzerválása, környezetének 

kiépítése. Erről a két tervezetről kérdezte Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét 

Németh Ernő. 

  

Évek óta megszervezi taneszköztámogatási programját az RMDSZ Arad megyei szervezete. A 

magyar előkészítő osztályos kisdiákok iskolakezdését tanszercsomaggal támogatták, de tavaly 

óta a Rákóczi Szövetség jóvoltából egy-egy jó minőségű iskolatáskát is kapnak azok, akik 

magyar iskolában vagy tagozaton kezdik meg tanulmányaikat.  

 

A hétvégén tartja első szabadegyetemét a Hagyományok Háza Erdélyben, a Maros megyei 

Mikházán. A helyszín kiválasztása szimbolikus, hiszen a település az erdélyi magyar kultúra 

egyik bölcsője volt. Több mint félszáz programból minden korosztály megtalálhatja a kedvére 

valót, az esti műsorokra pedig azokat is várják, akik mulatni szeretnének a hajnalig tartó 

táncházban.  

  

A hagyományok Háza szabadegyetemére tehát ezen a hétvégén kerül sor. Ehhez képest igen 

sokára lesznek a negyedik Temesvári Magyar Napok, de szeretnénk időben felhívni 

figyelmüket. Hiszen a Bánság fővárosa egészen más arcát mutatja egy ilyen gazdag 

rendezvénysorozat idején. Az idei Temesvári Magyar Napok újdonságairól, néhány 

programjáról a szervező Várbástya Egyesület elnökét, Tamás Pétert kérdezte Lehőcz László. 

  

Szabadka és a magyar határ között fekszik Kelebia, az egykori tanyavilágból kialakult 

színtiszta magyar település, amely a bácskai horvát püspök ellenkezése miatt kínkeservek 

közepette építhette csak meg saját templomát a trianoni döntést követő időszakban. 2011 óta 

állandó plébánosa is van a falunak. Kelebia ma azon kevés települések egyike Szerbiában, 

ahol a születések száma meghaladja az elhaltakét.  

  

A tömbben élő, igaz országhatárokkal szétszabdalt palócság a hétvégén tartotta a Nógrád 

megyei Bárnán a Palóc világtalálkozót, amelyre az elszakított részekről, még az innen 

igencsak távoli  Délvidékről is  érkeztek palócok. A találkozó történelmi pillanatokat is hozott 

– vélik a résztvevők, akiket Tarnóczi László szólított meg. 

 


