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Nyomtatott és online sajtó 
 

Úzvölgye tanulsága: változnia kell a politizálásnak 
2019. augusztus 8. – szekelyhon.ro 

Az úzvölgyi katonai temető ügye nem a legsúlyosabb az erdélyi magyarságot sújtó támadások 

közül, de azért annyira fontos, mert most telt be a pohár – hangzott el az EMI-táborban 

csütörtökön. A hogyan továbbról megoszlanak a vélemények, de azzal mindenki egyetért, 

hogy az elmúlt 30 év politizálását nem lehet ugyanúgy folytatni, mint eddig. 

 

Őry Péter: manipulatívnak tartom egy felmérés megrendelését éppen akkor, 
amikor a megegyezésről tárgyalunk 
2019. augusztus 8. – Ma7.sk 

A Híd által megrendelt Focus-felmérést manipulatívnak tartja, és azt mondja, ha ez csak azért 

született meg, hogy indoka legyen a körvonalazódó magyar összefogásból való kiugrási 

kísérletnek, az minimum tisztességtelen. Szerinte a magyar politika nem a két magyar párt 

megegyezésének, hanem a magyar közösség jövőképének kérdése, ennek alapja pedig az elvi 

politizálás. Úgy véli, a magyar politika az elmúlt évtizedekben csak tüzet oltott, ahelyett, hogy 

hosszú távú célokat fogalmazott volna meg. Interjú Őry Péterrel, az MKP OT elnökével. 

 

„Távol állt” a leigázás gondolata – Leleplezték Kolozsváron a Budapestet száz 
éve megszálló román tábornok szobrát 
2019. augusztus 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kolozsváron Gabriel Leș román védelmi miniszter jelenlétében leplezték szerdán a 

Budapestet száz éve megszálló román tábornok, Gheorghe Mărdărescu egész alakos köztéri 

szobrát. Az eseményről a Făclia kolozsvári napilap számolt be csütörtöki számában. Az 

esemény szónokai valamennyien azt hangsúlyozták, hogy a román csapatok történelmi tettet 

hajtottak végre azzal, hogy megszállták Budapestet, és menekülésre késztették a Kun Béla 

vezette bolsevik kormányt. Ezzel ugyanis távol tartották a kommunizmus rémét Európa 

szívétől. Gabriel Leș miniszter beszédében felidézte: az 1918-as román benyomulás után a 

tábornokot az Erdélyben állomásozó román csapatok parancsnokává nevezték ki. Ilyen 

minőségében indított támadást Kun Béla bolsevik hadserege ellen, és verte vissza a Tisza 

vonaláig.  

 

“Torkig vagyunk Bukaresttel!” – Csomortányi István szerint a kormány 
tönkreteszi Erdélyt 
2019. augusztus 8. – Krónika 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint a költségvetés-módosítás a 

katasztrofális kormányzás következményei okán és a közelgő választások miatt következő 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgye-tanulsaga-valtoznia-kell-a-politizalasnak
https://ma7.sk/kozelet/ory-peter-valtoztatni-kell-az-eddigi-hozzaallason-az-elvtelenseget-el-kell-felejtenunk
https://ma7.sk/kozelet/ory-peter-valtoztatni-kell-az-eddigi-hozzaallason-az-elvtelenseget-el-kell-felejtenunk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lelepleztek-kolozsvaron-a-budapestet-szaz-eve-megszallo-roman-tabornok-szobrat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lelepleztek-kolozsvaron-a-budapestet-szaz-eve-megszallo-roman-tabornok-szobrat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btorkig-vagyunk-bukaresttelr-n-csomortanyi-istvan-szerint-a-kormany-tonkreteszi-erdelyt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/btorkig-vagyunk-bukaresttelr-n-csomortanyi-istvan-szerint-a-kormany-tonkreteszi-erdelyt
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pénzosztás előkészítése érdekében történt. “Kimondjuk: torkig vagyunk Bukaresttel, amiért 

csődbe viszi az országot, s amiért a költségvetést alárendelték a választási érdekeknek. Ez a 

politika tönkreteszi Erdélyt, ellehetetleníti az erdélyieket és beláthatatlan következményekkel 

jár. A legjobban fejlődő, nem mellesleg egytől-egyig erdélyi városokat megpróbálják 

ellehetetleníteni, az észak-erdélyi autópálya Nagyvárad és Kolozsvár közötti szakaszának 

nyoma sincs, Székelyföldön sem épül autópálya, épp ezért kijelenthetjük: mindannyiunk 

közös érdeke, hogy ez a kormány a lehető legrövidebb időn belül eltakarodjon” – fogalmazott 

a közlemény szerint Csomortányi. 

 

Újabb Florea–RMDSZ-csata 
2019. augusztus 9. – Krónika 

Nem lesz pénz az iskolák működtetésére, és már szeptemberben gond lehet a közvilágítással 

– állítja Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester, aki szerint mindezért az RMDSZ 

okolható. Válaszában a Maros megyei RMDSZ azt írja, „a polgármester azt csinálja, amihez a 

legjobban ért: hazudik”.   

 
Külső segítőket, támogatókat várnak projektjeikhez a Kastély Erdélyben 
program működtetői 
2019. augusztus 9. – Krónika 

Első alkalommal szervezik meg a Kastély Erdélyben program működtetői a Kastélykövet 

tábort, a szeptember 1–8. között a Kolozs megyei Válaszúton tartandó rendezvény célja, hogy 

újabb érdeklődőket vonjon be az erdélyi kastélyok népszerűsítését, turisztikai körforgásba 

való bevonását célzó munkába. „Az alapkoncepció az lenne, hogy olyan bázist gyűjtünk 

magunk köré fiatalokból – bár nincs korhatár –, akik fel tudják vállalni az erdélyi kastélyok 

ügyét. Ott tudnak lenni a rendezvényeinken, tudják ajánlani a programot, eljönnek, és velünk 

együtt gondolkodnak, hogy hogyan tovább, mi legyen a következő lépés” – fejtette ki a 

Krónikának a tábor alapötletét Fóris Réka projektfelelős, rendezvényszervező. 

 

Egy kezdeményezés, ami tényleg rólunk szól! - Tárnok Balázs a nemzeti 
régiókról 
2019. augusztus 8. – Ma7.sk 

A Székely Nemzeti Tanács által még 2013-ban indított kezdeményezés, a "Kohéziós politika a 

régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" hosszú, viszontagságos 

évek után végre eljutott abba a fázisba, hogy az emberek dönthetnek róla, szükség van-e 

nemzeti régiók ügyének támogatására. Jelenleg is zajlik az aláírások gyűjtése, ha összejön 

egymillió aláírás, az Európai Bizottság kénytelen lesz foglalkozni az üggyel - ismertette 

Tárnok Balázs. 

 

E
rd

é
ly

 
V

a
jd

a
sá

g
 

https://ma7.sk/kozelet/egy-kezdemenyezes-ami-tenyleg-rolunk-szol-tarnok-balazs-a-nemzeti-regiokrol
https://ma7.sk/kozelet/egy-kezdemenyezes-ami-tenyleg-rolunk-szol-tarnok-balazs-a-nemzeti-regiokrol
https://ma7.sk/kozelet/egy-kezdemenyezes-ami-tenyleg-rolunk-szol-tarnok-balazs-a-nemzeti-regiokrol
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A diákok jogainak védelmében 
2019. augusztus 8. – Magyar Szó  

A Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi ülésén támogatta a közelmúltban megalapított négy 

Zenta község területén levő általános iskola kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánítását. 

Arról, hogy mit jelent ez a státusz egy oktatási intézmény életében, milyen jogokkal jár és 

mekkora jelentősége van, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke nyilatkozott lapunknak. 

 

A legkorszerűbb intézmény lesz 
2019. augusztus 8. – Magyar Szó  

Hatvanhárom évvel ezelőtt építették meg a kamenicai Szív- és Érrendszeri Betegségek 

Intézetének jelenlegi épületét, most pedig meg is kezdték annak felújítását, amelyre a 

tartományi kormány 90 millió dinárt különített el. A folyamatban lévő munkálatokat ma Igor 

Mirović, a tartományi kormány elnöke és Zoran Gojković tartományi egészségügyi titkár 

tekintette meg. 

 

Oktatási és nyugdíjreform – mire számíthatunk a jövőben? 
2019. augusztus 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Dmitro Razumkov, a Nép Szolgája politikai erő elnöke televíziós nyilatkozatában terveket és 

gondolatokat osztott meg reformok sorának megvalósításáról. A Legfelső Tanácsban 

többséget szerző párt választási programjában a földpiac kérdése mellett az oktatási és a 

nyugdíjreform tökéletesítése is szerepel. Az oktatás megújítása egy végtelen folyamat, 

tökéletesítenivaló mindig akad. Az eddig megtett lépéseket a választók úgy értékelték, hogy az 

oktatási minisztert megbuktatták a parlamenti választásokon.  

 

Pályázatot írtak ki az ukrán nyelvi ombudsman tisztére 
2019. augusztus 8. – karpatalja.ma 

Az ukrán parlament emberi jogi biztosának titkársága kiírta csütörtökön a pályázatot az 

államnyelv védelméért felelős ombudsman tisztségére, amire a sokat vitatott nyelvtörvény 

kötelezi a hivatalt. A törvény értelmében a megbízott feladata az ukrán mint államnyelv, 

illetve az állampolgárok azon jogának védelme, hogy a közszférában minden információt és 

szolgáltatást megkapjanak ukrán nyelven Ukrajna egész területén, valamint elháruljanak az 

államnyelv használatának akadályai és korlátozásai. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4059/kozelet_oktatas/206151/A-di%C3%A1kok-jogainak-v%C3%A9delm%C3%A9ben.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4060/kozelet/206206/A-legkorszer%C5%B1bb-int%C3%A9zm%C3%A9ny-lesz.htm
https://kiszo.net/2019/08/08/nyugdij-es-oktatasi-reform-mire-szamithatunk-a-jovoben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/palyazatot-irtak-ki-az-ukran-nyelvi-ombudsman-tisztere/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 8. – Kossuth Rádió  

 

Tart a bírósági tárgyalás a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi 

székházának felrobbantása ügyében. A feltételezett elkövetők közül ketten vannak előzetes 

letartóztatásban. A vád: terrorcselekmény elkövetése.  A vizsgálat eddigi állása szerint 2018-

ban, február végén orosz megrendelésre, a kelet-ukrajnai harcokat is megjárt veterán ukrán 

katonák követték el az időzítő robbanószerkezetes támadást. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Az ozsdolai közbirtokosság visszaállamosításáról már többször beszéltünk műsorainkban. 

Fejleménye  nem is lenne az ügynek, hiszen röviden azt mondhatnánk: az igazságszolgáltatás 

sem tudja, mit kezdjen a tényállással. A legfőbb kérdés: kinek az illetékességébe tartozik az 

ügy elbírálása?  Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

 

Kilencedik alkalommal szervezte meg az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet, az AMISZ, ,,A jövő 

a kezünkben van” című ifjúsági konferenciáját. Idén több területről is hívtak előadókat a 

szervezők, akiknek az a fő céljuk, hogy a közügyek iránt érdeklődő embereket, a jövő 

közösségszervezőit neveljék ki a fiatalokból. Pataky Lehel Zsolt összeállításában először 

Stuber Tibor az AMISZ elnöke szólal meg. 

 

Gyógyturisztikai beruházások zajlanak a Gömör tornai karszt vidéken. Amíg a felvidéki,  

domicai oldalon,  egy korábban elkezdett  barlanggyógyászati beruházás befejezését  vállalták, 

addig az aggteleki  Baradla barlangban új építkezések kezdődtek. A magyar – szlovák határon 

átnyúló közös pályázat értéke 1,6 millió euró. Az első próbaterápiákat – légúti betegségek 

gyógyítására – őszre tervezik a szakemberek. Palcsó Zsóka riportja.   

 

A háború előtt még „Kis Palesztinának” nevezett Dunaszerdahelyen élt Közép-Európa egyik 

legjelentősebb ortodox zsidó hitközsége, jesiváiban híres rabbik tanítottak.  A mintegy 7000 

fős városi lakosság felét kitevő zsidóság és Dunaszerdahely város dinamikus fejlődését a 

holokauszt törte meg, radikálisan megváltoztatva a város lakosságának összetételét. A 

közelmúltban jelent meg Kornfeld Tibor fényképekkel, visszaemlékezésekkel gazdagon 

illusztrált kötete szülővárosa zsidó múltjáról. A szerzővel Haják Szabó Mária beszélgetett. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-08_18-02-00&enddate=2019-08-08_18-40-00&ch=mr1
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Lassan a végéhez közeledik a délvidéki Tanyaszínház idei turnéja (augusztus 12.). A 

színművészeti hallgatókból és színészmesterséggel kacérkodó középiskolásokból álló társulat 

idén Lénárd Róbert Y-elágazás című darabját mutatta be, amely az y-generáció elé tart görbe 

tükröt. Nagy volt a nyomás a fiatal színészeken, hiszen az 1978-ban alakult színház eddig is 

már sikert sikerre halmozott, a tavalyi produkciójuk például az idén Kisvárdán kiérdemelte az 

emberi erőforrások minisztériumának fődíját, úgyhogy most is magasra kellett rakni a lécet. 

Németh Ernő a társulat három tagjával beszélgetett. Először Dudás Dánielt halljuk. 

 

 

 

 

 


