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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ünnepi köntösbe bújik a tízéves Kolozsvári Magyar Napok 
2019. augusztus 13. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

A szokottnál is ünnepibbnek ígérkezik a kolozsvári magyarság idei, jubileumi ünnepe: az 

augusztus 17-25. között zajló Kolozsvári Magyar Napokon számos rangos rendezvénnyel 

emlékeznek meg az elmúlt tíz év magyar térfoglalásairól. „Nem akarjuk magunkat ünnepelni, 

de tíz év mégis tíz év” – fogalmazott Gergely Balázs főszervező. Az ünnepi kiadás létrejöttében 

nagy szerepe van a magyar kormány, a kolozsvári magyar vállalkozói szféra, illetve a 

polgármesteri hivatal anyagi támogatásának. Oláh Emese alpolgármester szerint a kolozsvári 

városvezetés bizonyította, hogy kiemelt rendezvényként tekint a kolozsvári magyarság 

ünnepére, hiszen míg első évben 3000 lejjel támogatta, idén 530 ezer lejt utalt ki a szervező 

Kincses Kolozsvár Egyesületnek. 

 
Várja a jelentkezőket az Esterházy Akadémia 
2019. augusztus 13. – ma7.sk 

Lelkes, vállalkozó kedvű, közéleti ügyek iránt érdeklődő fiatalok jelentkezését várják a 

Felvidék prominens tehetséggondozó és vezetőképző akadémiáján, a martosi Esterházy 

Akadémián. A négy szemeszterre lebontott képzésre húsz hallgatót vesznek fel, a 

jelentkezéshez szükséges dokumentumokat és írásokat augusztus 25-ig kell elküldeni, a 

felvételi időpontja augusztus 31. 

 

„Az oktatási minisztérium elismerte a kisebbségi diákok románoktatásának 
csődjét”  
2019. augusztus 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Hivatalból vizsgálatot indít az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az egyetemi 

felvételi szabályzat ügyében, mert lehetővé teszi a felsőoktatási intézményekbe jelentkező 

kisebbségi diákok román nyelvi kompetenciájának az ellenőrzését. Az intézmény elnöke, 

Asztalos Csaba szerint azzal az állításával, hogy az érettségi román szóbeli vizsga nem tükrözi 

a nyelvtudás szintjét, az oktatási minisztérium elismerte a kisebbségi diákok 

románoktatásának csődjét.  

 

Hungarikumokra építkeznek az először megrendezendő szamosújvári Magyar 
Kulturális Napokon 
2019. augusztus 13. – Krónika 

Első alkalommal rendezik meg a szamosújvári Magyar Kulturális Napokat augusztus 16–18. 

között – tájékoztatott a Kolozs megyei RMDSZ. „Célunk a szamosújvári és környékbeli 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/unneplobe-oltozik-a-tizeves-kolozsvari-magyar-napok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/unneplobe-oltozik-a-tizeves-kolozsvari-magyar-napok
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/teged-is-ringathat-az-esterhazy-bolcso-varja-a-jelentkezoket-az-esterhazy-akademia
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115264-az-oktatasi-miniszterium-elismerte-a-kisebbsegi-diakok-romanoktatasanak-cs-djet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115264-az-oktatasi-miniszterium-elismerte-a-kisebbsegi-diakok-romanoktatasanak-cs-djet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hungarikumokra-epitkeznek-az-eloszor-megrendezendo-szamosujvari-magyar-kulturalis-napokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hungarikumokra-epitkeznek-az-eloszor-megrendezendo-szamosujvari-magyar-kulturalis-napokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hungarikumokra-epitkeznek-az-eloszor-megrendezendo-szamosujvari-magyar-kulturalis-napokon
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közösség számára olyan programok biztosítása, melyek az univerzális magyar nemzeti 

értékekhez tartoznak, programok, melyekkel városunkban ritkán találkozhatunk. Ennek 

érdekében projektünket a hungarikumokra építettük fel, melyek a magyarságra jellemző 

tulajdonságaik, egyediségük, különlegességük és minőségük révén a magyarság 

csúcsteljesítményeit jelentik.” 

 

Megkezdődött a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó 
2019. augusztus 13. – szekelyhon.ro 

Több mint hétszáz erdélyi fiatal vesz részt az idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón (CSIT), 

amelyet augusztus 13–17. között tartanak. A tábor középpontjában ezúttal is a lelki 

programok állnak, amelynek „csúcspontja” a fiatalok közös imádkozása lesz a csütörtöki 

szentségimádáson. Legtöbben a 16–17 éves korosztályból jelentkeztek az idei CSIT-re, az 

erdélyi keresztény fiatalok találkozójára, ahová 14–30 év közöttieket vártak. 

 

Lovas zarándoklat Úzvölgyébe 
2019. augusztus 13. – Erdély Ma 

Közös tiszteletadásra szólítja a háromszéki hagyományőrző huszárokat és lovasokat a Székely 

Virtus Hagyományőrző Egyesület, amelynek tagjai immár hetedik alkalommal zarándokolnak 

e célból lóháton az úzvölgyi magyar haditemetőhöz. Közzétett felhívásukban többek között ez 

olvasható: „Ahogy hosszú évek óta tesszük, augusztus 26-án is fejet hajtunk az úzvölgyi 

harcokban elesett hőseink emléke előtt, háromnapos lovaglás után. Most hatalmas erőt és 

elszántságot kell felmutatnunk, mert gyengének és határozatlannak akarnak látni bennünket, 

most többen kell lennünk, mint valaha, mert kevésnek akarnak láttatni minket!” 

 

A száz éve ledöntött lőcsei honvédszobor újraállítását tervezik 
2019. augusztus 13. – ma7.sk 

100 éve döntötték le a Kárpát-medence első köztéri, 1875-ben emelt honvéd szobrát, mely az 

1848-49-es szabadságharc dicső branyiszkói ütközetének állított emléket. A Szepesség 

központjában, Lőcse főterén Faragó József aranyozott öntöttvas szobra 44 évig hirdette az itt 

elő nemzetek összefogását. Száz esztendeje, 1919. augusztus 12-én, a szobrot öt darabra 

törték, majd elszállították és nyoma veszett. Orosz Örs, a Sine Metu polgári társulás elnöke 

közösségi oldalán ismertette, hogy a lőcsei honvéd hollétét sokáig a témával foglalkozó 

kutatók sem ismerték, míg végül két évvel ezelőtt neki sikerült megtalálnia. Sok évtized után 

így egyesülhetett a kiszakított fej a testével. A szoborból sajnos csak torzó maradt, de 

mindenképp megérdemelné, hogy újra köztérre kerüljön, mégpedig eredeti helyén, Lőcsén. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megkezdodott-az-idei-csiksomlyoi-ifjusagi-talalkozo
https://szekelyhon.ro/aktualis/megkezdodott-az-idei-csiksomlyoi-ifjusagi-talalkozo
https://www.erdely.ma/lovas-zarandoklat-uzvolgyebe/
https://www.erdely.ma/lovas-zarandoklat-uzvolgyebe/
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-szaz-eve-ledontott-locsei-honvedszobor-ujraallitasat-tervezik
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Családias légkör az oromi jogásztáborban 
2019. augusztus 14. – Magyar Szó 

Első alkalommal szervezi meg a Vajdasági Magyar Jogász Egylet a hagyományteremtőnek 

szánt nyári egyetemét. A rendezvényt a Malomfesztivál keretein belül tartják meg, és az 

oromi tájház ad neki otthont. A vasárnap esti megnyitót követően három napon keresztül 

zajlanak az előadások neves szakemberek részvételével. Kedden délelőtt dr. Várady Tibor 

akadémikus, a Közép-európai Egyetem és az atlantai Emory University emeritus professzora 

A jog változó sorsa Vajdaságban címmel tartott előadást, majd bemutatták a Mi történt 

Écskán? című könyvét. 

 

A szabadkai Református Egyházközség ökumenikus gyerektábora 
2019. augusztus 13. – Pannon RTV  

Hetedik alkalommal szervez tábort a szabadkai Református Egyházközség a városi és 

környékbeli gyerekek számára. A foglalkozások reggeltől délután ötig folynak két 

korosztályban négy napig. A tábor célja, hogy a gyerekek játékos tevékenységgel ismerjék meg 

a bibliai történeteket. Mózesről és Józsefről szóló történetet dolgoztak fel a szabadkai 

Református Egyházközség négynapos táborának első napján a gyerekek. 

 

Sikertörténet: egynapos eseményből Kárpátalja legnagyobb fesztiváljává nőtte 
ki magát az ISZ FESZT 
2019. augusztus 13. – Kárpátalja  

Mivel foglalkoznak az emberek a nyár folyamán? A fiatalok és a tanárok örülnek a 

szünidőnek, míg mások dolgoznak, ám akadnak olyanok is, akiknek sikerül elutazni nyaralni, 

vagy ellátogatnak külföldre, hogy részt vehessenek egy jó kis fesztiválon. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) fontos az itthon maradás, a 

szülőföldön való boldogulás és a Kárpátalján történő fesztiválozás is. Ennek az 

elhatározásnak köszönhetően rendezték meg a II. ISZ FESZT-et. A hatalmas bulidömping 

augusztus 9–11. között került megrendezésre Tiszapéterfalván. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4065/vajdasag_magyarkanizsa/206439/Csal%C3%A1dias-l%C3%A9gk%C3%B6r-az-oromi-jog%C3%A1szt%C3%A1borban.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szabadkai-reformatus-egyhazkozseg-okumenikus-gyerektabora
http://karpataljalap.net/2019/08/13/sikertortenet-egynapos-esemenybol-karpatalja-legnagyobb-fesztivaljava-notte-ki-magat-az
http://karpataljalap.net/2019/08/13/sikertortenet-egynapos-esemenybol-karpatalja-legnagyobb-fesztivaljava-notte-ki-magat-az
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 13. – Kossuth Rádió 

 

Augusztus 29-én ül össze először és alakul meg az új összetételű ukrán parlament, amely első 

intézkedési között rendezheti a kettős állampolgárság kérdését. De vajon rendezi-e? 

  

Míg Erdély egészében valamelyest gyorsult a népességfogyás, a két székely megyében 

örvendetesen nőtt a gyermekvállalási kedv, és, bár kisebb mértékben, de Partiumban is javuló 

népmozgalmi egyenleg figyelhető meg az év első öt hónapjában – állapítja meg friss 

kutatásában az Erdélystat. Lehőcz László Kapitány Balázst, az Erdélystat demográfusát 

kérdezte. 

  

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elkészítette Székelyföld fehér könyvét, amely alapul 

szolgálhat egy fejlesztési koncepció kidolgozásához. Szász Jenő elnököt  Oláh-Gál Elvira 

kérdezte az Erdélyi Magyar Ifjak gyergyószentmiklósi táborában.  

  

Emléktáblát avattak a felső-gömöri Dobsinán a második világháború után lemészárolt 

németek és magyarok neveivel. Mementóul, hogy 1945. június 18-ról 19-re virradóra a 

csehországi Prerovnál csehszlovák katonák meggyilkolták a hazafelé tartó dobsinai német és 

magyar családokat.  

 

Ma van a 170. évfordulója a világosi fegyverletételnek, amely lezárta az 1848–1849-es magyar 

forradalmat és szabadságharcot. Mint Márki Sándor, Arad és Arad vármegye történetírójának 

monográfiájában olvasható: „Görgey s alvezérei sírva ölelték meg egymást a Bohus-

kastélyban; azután lovaikra pattanva, a sereggel Szőllős felé indultak. A csatorna hídjánál, a 

szőllősi műmalomnál találkozott egymással a két vezér, Görgey és Rüdiger gróf. Az orosz 

vezér átvette a tisztek kívánságainak jegyzékét, a hadseregről szóló kimutatást és megengedte, 

hogy a tisztek megtarthassák fegyvereiket s magánvagyonukat, mire azután Görgey a csatorna 

hídjáról elrendelte seregének fölvonúlását. Összesen 32 314 vitéz került az oroszok 

fogságába.”  

 

Márki Sándor Görgey Artúrt is idézi, aki a fegyverletétel előtt egy nappal jelentette be a 

legénységnek a kapitulációt: „lesznek, kik árulást gondolnak; s a história is ki tudja, mit fog 

mondani!” – fogalmazott akkor a tábornok. Hogy miként ítéli meg az utókor a cselekedetét, 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-13_18-02-00&enddate=2019-08-13_18-40-00&ch=mr1
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és hogy mi maradt mára a világosi emlékekből - arról Pataky Lehel Zsolt készített 

összeállítást. 

  

A temesvári START Tanácsadó és Továbbképző Iroda több mint másfél évtizede szervez 

kézműves tábort óvodásoknak és kisiskolásoknak. A Gerhardinum líceum termeiben és 

udvarán megtartott napközis tábor fő témája az újrahasznosítás volt. A vakáció hasznos 

eltöltése mellett a magyar nyelvű környezet biztosítása is fontos a szórványvidéken gyakran 

vegyes nyelvi háttérrel rendelkező gyermekek számára. Lehőcz László a szervezővel, a 

foglalkozások vezetőivel és haszonélvezőivel beszélgetett. 

 

 


