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Nyomtatott és online sajtó 
 

A Most-Híd és az MKP küldöttei jövő héten készülnek újra tárgyalni 
2019. augusztus 12. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd jövő hét elején folytatja a tárgyalást az MKP küldötteivel. Ezt az információt 

hétfőn Debnár Klára, a Most-Híd szóvivője és Kocur László, az MKP pártigazgatója is 

megerősítette. „Ezen a találkozón az egyes pártok küldöttségei a koalíció formájában történő 

együttműködés konkrét feltételeiről fognak tárgyalni” – mondta Debnár. Az MKP Kocur 

elmondása szerint jelenleg a Most-Híd meghívójára vár. Ez utóbbi párt a legutóbbi 

tárgyaláson ismertette az MKP küldötteivel, hogy milyen alapfeltételek teljesülése esetén 

lenne hajlandó együttműködni. Az MKP már tárgyalt a feltételekről, definitíven azonban csak 

a legközelebbi kétpárti találkozón fognak állást foglalni. Ezen be akarják mutatni a saját 

feltételeiket is, amelyeket a végső szerződésbe is bele akarnak foglalni. 

 

Nőtt a gyermekvállalási kedv Erdély magyarlakta régióiban, Székelyföldön 
jelentősen lassult a népességfogyás 
2019. augusztus 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Minimális mértékben gyorsult a népességfogyás tempója Erdélyben az idei első öt hónapban, 

ám a Székelyföldön figyelemre méltó mértékben, 17,4 százalékkal lassult a folyamat. Bár 

kisebb mértékben, de a Partiumban is javuló népmozgalmi egyenleg figyelhető meg. 2019 

első öt hónapjában Erdélyben a születések száma 0,7 százalékkal, a halálozásoké 1 százalékkal 

alacsonyabb volt, mint 2018 azonos időszakában. Így a népességfogyás tempója Erdélyben 

minimális mértékben gyorsult az előző évhez viszonyítva, öt hónap alatt 11 201 fővel csökkent 

a népesség. A két, magyar többségű székely megyében azonban 2019. január–májusban az 

élveszületések száma 4,8%-kal magasabb, a halálozások száma pedig 1,7%-kal alacsonyabb 

volt az egy évvel korábbinál. A népességfogyás tempója így Székelyföldön figyelemre méltó 

mértékben, 17,4 százalékkal lassult. Bár kisebb mértékben, de Partiumban is javuló 

népmozgalmi egyenleg figyelhető meg. 

 

Hargita megye prefektusa: nemzeti stratégiára van szükségük a székelyföldi 
románoknak 
2019. augusztus 12. – MTI, Krónika, Erdély.ma, maszol.ro 

Nemzeti stratégia kidolgozását sürgette hétfőn Jean-Adrian Andrei, Hargita megye 

prefektusa, aki így reméli biztosítani azoknak a románoknak a nemzeti identitáshoz való 

alkotmányos jogát, akik romániai településeken élnek számbeli kisebbségben.A román 

kormány Hargita megyei megbízottja a 27. alkalommal megszervezett Marosfői Nyári 

Egyetem megnyitóján beszélt erről. A rendezvény a Románián belül vagy az ország határain 

kívül élő, veszélyeztetettnek tekintett román közösségek fóruma. 
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https://ma7.sk/kozelet/a-most-hid-es-az-mkp-kuldottei-jovo-heten-keszulnek-ujra-targyalni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nott-a-gyermekvallalasi-kedv-erdely-magyarlakta-regioiban-szekelyfoldon-jelentosen-lassult-a-nepessegfogyas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nott-a-gyermekvallalasi-kedv-erdely-magyarlakta-regioiban-szekelyfoldon-jelentosen-lassult-a-nepessegfogyas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hargita-megye-prefektusa-nemzeti-strategiara-van-szukseguk-a-szekelyfoldi-romanoknak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hargita-megye-prefektusa-nemzeti-strategiara-van-szukseguk-a-szekelyfoldi-romanoknak
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Maradtak még tandíjmentes helyek a Sapientián 
2019. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

Az őszi felvételire is maradtak tandíjmentes helyek a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen: Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron összesen 165 

ingyenes és 425 költség-hozzájárulásos alapképzéses helyet, a mesteri szakok esetében pedig 

26 tandíjmentes és 135 tandíjas helyet hirdettek meg. 

 

Búcsú az ezeréves határnál 
2019. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

A Gyimes-völgye első istenházának, a Nagyboldogasszony védelmébe ajánlott kontumáci 

anyatemplomnak a búcsúját három napon át lelki előkészületet, triduum előzi meg.Augusztus 

12-én, hétfőn 19 órától kezdődik a szentmise, utána szentségimádásra kerül sor. A szentmisék 

kezdési ideje kedden és szerdán szintén 19 óra. A hívek, a különböző imacsoportok 

vezetésével, a búcsús szentmise kezdetéig, csütörtök délig, éjjel-nappal imádkoznak. A búcsú 

szónoka Fülöp László miklósvári plébános lesz. 

 

Szoptatásbarátak-e székelyföldi szülészetek? Befutottak a kézdivásárhelyi 
kórház válaszai 
2019. augusztus 12. – transindex.ro 

Mennyire alkalmazzák a nagyobb székelyföldi városok kórházainak szülészetein a baba- és 

anyabarát gyakorlatokat? E célból június végén közérdekű adatigénylési kéréssel fordult a 

hírportál két Kovászna megyei és három Hargita megyei kórházhoz. Utólag befutottak a 

kézdivásárhelyi kórház válaszai is, amelyekből kiderül, ott is alkalmazzák az aranyórát, és 

lehetővé teszik a késleltetett köldökzsinór-elmetszést is, ha az újszülött állapota megengedi. 

 

Ünnepség Fülekkovácsiban a Csemadok jubileuma alkalmából 
2019. augusztus 12. – Felvidék Ma 

A Fülekkovácsin átsuhanó autósok talán észre sem veszik, hogy néhány száz méterre a 

forgalmas országúttól áll a Szent László oltalmába ajánlott római katolikus templom. Ennek 

szépen gondozott, kőrisfákkal övezett  parkszerű kertjébe invitált augusztus 10-én a 

Csemadok Fülekkovácsi Alapszervezete a közművelődési szervezet megalakulásának 

hetvenedik évfordulója alkalmából. A rendezvény meghökkentő címe, a Templomkerti 

ĺzParancsolat arról árulkodik, hogy a szervezők fiatalok voltak. A nagy múltú, de a 

közelmúltban teljesen megfiatalodott vezetőségű kovácsi alapszervezet szép példája annak, 

hogy a Csemadok meg tudja szólítani a gyakran bírált mai fiatalokat is. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/maradtak-meg-tandijmentes-helyek-a-sapientian
https://szekelyhon.ro/aktualis/bucsu-az-ezereves-hatarnal
https://szekelyhon.ro/aktualis/bucsu-az-ezereves-hatarnal
http://itthon.transindex.ro/?hir=56570
http://itthon.transindex.ro/?hir=56570
https://felvidek.ma/2019/08/unnepseg-fulekkovacsiban-a-csemadok-jubileuma-alkalmabol/
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Szinte problémamentes a szlovák–magyar együttélés 
2019. augusztus 12. – Új Szó 

A Focus felmérése szerint nagyon jó a hazai magyar kisebbség és a szlovák többség 

kapcsolata. A megkérdezettek több mint fele gondolja úgy, hogy a jelenlegi kormány pozitív 

hatással van a magyarok helyzetére. A Focus közvélemény-kutató ügynökség júliusi felmérése 

szerint a megkérdezettek 61%-a vélekedik úgy, hogy a jelenlegi kormány pozitív hatással volt 

a magyar kisebbség szlovákiai helyzetére, 30% gondolja ennek az ellenkezőjét, 9% pedig nem 

tudta ezt eldönteni. 

 

Megnyílt a pedagógusok 23. Szabadkai Nyári Akadémiája 
2019. augusztus 12. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó  

Hétfőn megkezdődött a pedagógusok 23. Szabadkai Nyári Akadémiája. A mintegy 250 

résztvevő között nemcsak délvidékiek vannak, hanem a Kárpát-medence más tájairól is 

érkeztek tanárok, tanítók. Az idei téma az aktív tanulás módszerei az iskolában. A rendezvény 

célja, hogy minél felkészültebb pedagógusokkal minél versenyképesebbé tegyék a magyar 

nyelvű oktatást, s hogy lehetőleg minden magyar diák anyanyelvén tanuljon. 

 

Vajdasági magyarok is igényelhetik a Diákhitel 1-et 
2019. augusztus 12. – Pannon RTV 

Nem feltétel, hogy magyarországi felsőoktatási intézményben tanuljanak - mondta el a 

Pannon Rádió Presszó című műsorában a Diákhitel Központ Zrt vezérigazgatója, Magyar 

Péter. A Diákhitel 1 szabad felhasználású, igényléshez magyar állampolgárság és bankszámla, 

valamint magyarra fordított hallgatói jogviszony szükséges. Magyar Péter elmondta, 

elbírálásra nem kerül sor, igénylés esetén automatikusan utalják a havi maximum hetvenezer 

forintos összeget. A kamat 1,99 százalék. 

 

Ünnep, hála, emlékezés 
2019. augusztus 12. – Magyar Szó  

Az aratás a földművelő népeknél mindig is rendkívüli jelentőséggel bírt, ugyanis egy-egy 

közösség életben maradását biztosította. Ezen okból kifolyólag nemcsak egyszerű 

mezőgazdasági tevékenységként tekintettek rá, hanem szakrális jellegét is hangsúlyozták. Az 

aratást követően a világ minden táján aratóünnepséget tartanak, amivel egyrészt 

megünneplik azt, hogy befejeződött egy kemény munka, másrészt hálát adnak a termésért, 

amely a mindennapi kenyeret biztosítja. A polgármestert követően Navracsics Tibor horvátul 

szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében hangsúlyozta, hogy örömmel fogadta el a Dužijanca 

védnökségét, amely ünnep megérdemli, hogy nemzetközi szinten is beszéljenek róla. 
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https://ujszo.com/szinte-problemamentes-a-szlovak-magyar-egyuttelesp
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24002/Megnyilt-a-pedagogusok-23_-Szabadkai-Nyari-Akademiaja.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-magyarok-igenyelhetik-diakhitel-1-et
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-magyarok-igenyelhetik-diakhitel-1-et
https://www.magyarszo.rs/hu/4063/vajdasag_szabadka/206359/%C3%9Cnnep-h%C3%A1la-eml%C3%A9kez%C3%A9s.htm
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Több ezren buliztak a második IszFeszten 
2019. augusztus 12. – karpatalja.ma 

„Kárpátalja legnagyobb bulija” – ezzel a mottóval hirdették a szervezők a 2019-es IszFesztet, 

melyet augusztus 9-11. között tartottak Tiszapéterfalván. A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) által szervezett rendezvény valóban a kárpátaljai 

magyar fiatalok legnagyobb könnyűzenei fesztiváljává nőtte ki magát. A rendezvény 

társszervezője az Összefogás a Magyar Családokért Országos Egyesület. 

 

 

25 éves a görögkatolikus Megmaradni találkozó 
2019. augusztus 12. – karpatalja.ma 

Idén 25. alkalommal rendezte meg a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület 

fiataljait néhány napra egybegyűjtő Megmaradni találkozót a Görögkatolikus Ifjúsági 

Szervezet. A nagyobb – 16 év feletti – korosztály tagjai július 30. és augusztus 1. között 

Máriapócson találkoztak. Orosz István helyi parókus, a Megmaradni találkozó egykori 

elindítója épp a megmaradás témakörében tartott elmélkedést a jelen lévő 22 fiatal számára. 

A lelki táplálék – közös imádság, beszélgetés – mellett a testi felüdülésről is gondoskodtak a 

szervezők: a résztvevők a nyírbátori Sárkány fürdőben kapcsolódhattak ki. 

 

Beépülő örökség – Keresztyén Balázs Olvasótábor Beregszászban 
2019. augusztus 12. – karpatalja.ma 

Beépülő örökség témával rendezte meg a IX. Keresztyén Balázs Olvasótábort a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) augusztus 12-én Beregszászban.Az esemény 

megnyitóján Kudlotyák Krisztina, II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének tanára, a 

tábor vezetője köszöntötte a résztvevőket és ismertette a heti programot. Orosz Ildikó, a 

KMPSZ elnöke az olvasás fontosságát hangsúlyozta. – Az olvasás minden tudás alapja. A 

gyorsolvasás és a szövegértés pedig az összes tudomány egyik fontos pillére – hangzott el egy 

pedagógiai konferencia előadásán, melyet az elnökasszony tolmácsolt a megjelentek előtt.  

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2019. augusztus 12. – Kossuth Rádió  

 

Az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában a  magyar nemzetpolitika volt több 

előadásnak, beszélgetésnek is a témája. A Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László is erről 

tartott előadást a hétvégén és válaszolt a résztvevők kérdéseire.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/tobb-ezren-buliztak-a-masodik-iszfeszten/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/25-eves-a-gorogkatolikus-megmaradni-talalkozo/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/25-eves-a-gorogkatolikus-megmaradni-talalkozo/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/beepulo-orokseg-keresztyen-balazs-olvasotabor-beregszaszban/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-12_18-02-00&enddate=2019-08-12_18-40-00&ch=mr1
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Ma kezdődött meg Szabadkán a pedagógusok 23. Nyári Akadémiája. A mintegy 250 résztvevő 

között nemcsak délvidékiek vannak, hanem a Kárpát-medence más tájairól is érkeztek 

tanárok, tanítók. A cél, hogy minél felkészültebb pedagógusokkal minél versenyképesebbé 

tegyék a magyar nyelvű oktatást, s hogy lehetőleg minden magyar diák anyanyelvén tanuljon. 

Ezt segíti majd 35 neves szakember előadása. Németh Ernő tudósításában elsőként De Negri 

Ibolyát, a szervező Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnökét hallják, majd 

Lőrinczi Zoltánt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárát.  

  

Akárcsak a korábbi években, idén is hirdetett pótfelvételit a Pozsonyi Magyar Szakkollégium, 

amely nemcsak egyetemi kollégium, hanem közösségi tér és oktatási intézmény egyben, ahol 

a diákok képzéseken, készségfejlesztő programokban vehetnek részt. A Pozsonyi Magyar 

Szakkollégium  a szlovák főváros legkisebb, ám legjobban felszerelt és legmodernebb 

kollégiuma, közel az összes fontos egyetemhez és felsőoktatási intézményhez. Mózes Szabolcs 

igazgatót kérdezte a pótfelvételiről  Haják Szabó Mária. 

  

Húsz éves a gömöri régió első kerékpárturizmussal foglalkozó civil egyesülete. A karszton 

bringás körtúrával és kiállítással ünnepelték a jubileumi évfordulót. Az esős idő ellenére 

mintegy ötvenen vállalták az Aggteleki és a Szlovák Karsztot összekötő honismereti 

biciklitúrát. A gömörhorkai kerékpárklub két évtizedes működése alatt 500 km hosszú, jelölt 

kerékpárúttal kötött össze a történelmi Gömör - Tornai Karszt területén két országot, 56 

települést és  három nemzeti parkot. 

  

Ünnepélyes keretek között öntötték össze a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 

keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összeadott több mint 100 tonna búzát az ungvári 

járási Nagydobronyban. 

  

Pénteken volt pontosan 170 éve, hogy a vesztes temesvári csatával lezárult az 1848-49-es 

szabadságharc. A csatában elesett 54 honvéd emlékére 1905-ben állítottak egy obeliszket a 

Temesvárhoz közeli Újbesenyő határában. Ott tartottak megemlékezést a temesvári Losonczy 

István Hagyományőrző és Sportegyesület szervezésében. Lehőcz László összeállításában 

Erdei Lajos elnök először a csata történetét idézi fel. 

 


