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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Megalakult a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara 
2019. augusztus 14. – MTI, Webrádió, Portfólió, Magyar Hírlap, maszol.ro, Körkép 

A Kárpát-medencei térség gazdasági egységének megteremtésére, erősítésére tizennégy 

magyar magánszemély a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen megalapította a 

Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamarát - jelentette be Parragh László, az MKIK 

elnöke szerdán az alapító ülést követő sajtótájékoztatón Budapesten, ahol az érintettek 

aláírták az alapító okiratot. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, 

az alakuló kamara fővédnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a nemzetpolitika arra 

törekszik, hogy katalizátor szerepet betöltve olyan infrastruktúrát hozzon létre, amelyet a 

külhoni és az anyaországi magyarság élettel tud megtölteni. A miniszterelnök-helyettes 

felidézte, a magyar kormány jelentős gazdaságfejlesztést indított el a Kárpát-medencében, és 

fontosnak tartja azt, hogy piaci viszonyok között, egyenlő partnerségi alapon is segítse a régió 

gazdaságfejlesztését.  

 
Szilágyi Péter miniszteri biztos a cserkészek táborában járt 
2019. augusztus 14. – Felvidék Ma 

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskola cserkészei a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség berkeiben dolgoznak, 68. számú Apor Vilmos cserkészcsapat néven jegyzik 

őket a szövetségben. Működésük helyszíneként a „Kőhídgyarmat – Esztergom” meghatározás 

szerepel. Ez a különös felállás abból származik, hogy a csapat alapítója és parancsnoka, 

Szajkó Darina az esztergomi iskola pedagógusaként ott kapott lehetőséget, hogy tovább 

éltesse a 2005-ben Kőhídgyarmaton megalakult csapatot. Így aztán a cserkészet, a határral 

mit sem törődve, átívelt a Dunán. A Mindszenty nevét viselő iskola csapata, miként minden 

csapat, az egész évi cserkészmunka megkoronázásaként éli meg a nyári tábort. Az idei nyáron 

a cserkészek a Kőhídgyarmat határában található Forest Camp néven is ismert Vadas tanyát 

választották erre a célra. 

 
Kormányhivatalt, pénzt és parlamenti képviseletet kérnek a székelyföldi 
románok 
2019. augusztus 14. – MTI, Híradó, Szóljon, Demokrata, Ma7.sk 

Ügyeikkel foglalkozó kormányhivatal felállítását, programjaik állami finanszírozását és 

parlamenti képviseletet kérnek a székelyföldi románok szervezetei - közölte szerdán az 

Agerpres hírügynökség. A 27. alkalommal megszervezett Marosfői Nyári Egyetem szerdai 

napján foglalkozott a számbeli kisebbségben élő, veszélyeztetettnek tekintett székelyföldi 

román közösségek helyzetével. A nyári egyetemen Marian Stiopu, a Kovászna, Hargita és 

Maros megyei Románok Civil Fórumának elnöke többek között arra kérte a kormányt, a 

parlamentet és az elnöki hivatalt, hogy „tegyenek sürgős és határozott lépéseket annak a 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/115300-megalakult-a-karpat-medencei-vallalkozasfejlesztesi-kamara
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megakadályozása érdekében, hogy Magyarország végérvényesen kiterjessze 

társszuverenitását Székelyföldre”, és normalizálják az etnikumközi kapcsolatokat Hargita, 

Kovászna és Maros megyében. 

 

Szalay-Bobrovniczky Vince: a kormány támogatja a családot és a nemzetet 
2019. augusztus 14. – MTI, PestiSracok.hu, Magyar Hírlap  

A magyar kormány támogatja a magyar családokat és nemzetet - mondta Szalay-

Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a Kárpátaljai Testvércsalád 

Mozgalom budapesti sajtótájékoztatóján szerdán.  A magyar kormány számára a Családháló 

Alapítvány és a Kárpátaljai Testvércsalád Mozgalom nemzeti összetartozásért végzett 

munkája kiemelt fontosságú. A Nemzeti Együttműködési Alap, "a magyar kormány civil arca" 

évről évre növekvő támogatást nyújt, idén 5,9 milliárd forintot, jövőre pedig 7,7 milliárdot. 

Október 1-jétől várják a pályázatokat. A testvércsalád mozgalom idén 3,8 millió forintot nyert 

el a pályázatokon - mondta a helyettes államtitkár. Szalay-Bobrovniczky Vince megjegyezte: 

Ukrajnában továbbra is feszült a helyzet, az együttműködés nem gördülékeny. "Szeretnénk, 

ha a magyar-ukrán kapcsolatok jobb irányt vennének. Rajtunk nem fog múlni" - jegyezte meg 

a Miniszterelnökség helyettes államtitkára. 

 
Rászoruló iskolásoknak gyűjt pénzt az Ökumenikus Segélyszervezet  
2019. augusztus 14. – MTI, hirado.hu  

Iskolakezdés együtt! címmel nyolcadszor hirdet országos pénzadománygyűjtést az 

Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyerek beiskolázásának támogatására. Gáncs Kristóf, a 

segélyszervezet kommunikációs igazgatója a gyűjtést elindító szerdai budapesti 

sajtótájékoztatón elmondta: az akció célja, hogy a következő két hétben ezer rászoruló 

gyerekhez juttassanak el tíz-tízezer forint értékű, személyre szabott, minőségi 

tanszercsomagot. Jelezte: a tervek szerint az ezer hazai ezer mellett erdélyi, vajdasági és 

kárpátaljai magyar gyerek is kapnak beiskolázási segítséget. 

 

Zajlanak a katonai temetőben az úzvölgyi megemlékezés előkészületei 
2019. augusztus 14. – maszol.ro 

A csíkszentmártoni önkormányzat hétfőn hozzáfogott az úzvölgyi katonai temető 

rendbetételéhez annak érdekében, hogy az augusztus 26-ai megemlékezést méltó 

körülmények között tarthassák meg – közölte a Maszollal Ravasz Arnold falumenedzser. 

Tájékoztatása szerint a hétfői akcióban a csíkszentmártoni önkormányzat alkalmazottai 

mellett csíkszentkirályi, csíkszentsimoni, csíkkozmási, tusnádi és kászoni munkások is 

kivették a részüket.  
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https://pestisracok.hu/szalay-bobrovniczky-vince-a-kormany-tamogatja-a-csaladot-es-a-nemzetet/
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Költségvetés-kiigazítás: nehezményezi az RMDSZ, hogy elmaradtak a 
közberuházások 
2019. augusztus 14. – Krónika 

Leghamarabb az ősz végén kerül a parlament elé a kormány által sürgősségi rendeletben 

elfogadott idei első költségvetés-kiigazítás – véli Korodi Attila. Az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője a Krónika megkeresésére rámutatott, általában a kormányok szokása, és 

ehhez a parlamenti többségük is megvan, hogy nem gyorsítják fel a törvényhozásban a 

folyamatot, hogy a sürgősségi kormányrendelet maradjon érvényben, és azt az év végéig már 

ne módosítsa más törvény. 

 

Nemzetközi versenyeken dobogósak a BBTE magyar tagozatos közgazdász 
hallgatói 
2019. augusztus 14. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Imperial College London csapata mögött második helyezést és különdíjat értek el a 

kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar 

Intézetének hallgatói a budapesti Solvers’ Cup nemzetközi verseny 10 órás 

esettanulmányának megoldásával. Borsos András (Pénzügy és bank, II. év), Farkas-Hegyi 

Beatrix (Menedzsment, I. év), Szép Hunor (Pénzügy és Bank, I. év) és Tiboldi Dorka 

(Gazdasági informatika, I. év) kiválóan képviselték Romániát és egyetemüket az erős 

mezőnyben. 

 

A felvidéki magyarság autonómiája 
2019. augusztus 14. – Körkép 

Sokan sokfélét mondanak és megoszlanak a vélemények, amikor idehaza szóba kerül az 

„autonómia”, vagy magyarul „önrendelkezés” kifejezés. Egy dolog azonban szemmel látható. 

A felvidéki, magukat „magyar képviselet”-nek mondó pártokon egyre jobban eluralkodik a 

tehetetlenség, ahogy egyre inkább kezdik elveszíteni korábbi választóik bizalmát.   Az „öreg 

rókák” népszerűségének mind nagyobb csökkenésével viszont egyre többet halljuk az 

„autonómia” kifejezést. Nemzeti szervezetek és kisebb pártok alakulnak, és szemmel 

láthatóan a szocializmus által megfélemlített idősebb generációt felváltja végre a tenni akaró 

fiatalabb.   Nagyon úgy tűnik, hogy Felvidék politikája a jövőben egészen más irányt vesz 

majd, és mindez már elkezdődött. A helyezkedés és mindenáron megfelelni akarás 

politikájára a választók már nem vevők, és elegük van az üresen csengő ígéretekből is. 

 
Népviseleti fesztivál Bényben 
2019. augusztus 14. – bumm.sk 

Augusztus tizedikén negyedik alkalommal rendezték meg Bényben a Népviseleti fesztivált, 

melynek idén is a falu közepén, a kéttornyú bényi templom és a Rotunda mellett lévő 

Közösségi Park és a kultúrház adott otthont. Idén 18 településről jöttek csoportok Bénybe, 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/koltsegvetes-kiigazitas-nehezmenyezi-az-rmdsz-hogy-elmaradtak-a-kozberuhazasok
https://kronikaonline.ro/gazdasag/koltsegvetes-kiigazitas-nehezmenyezi-az-rmdsz-hogy-elmaradtak-a-kozberuhazasok
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20190814-nemzetkozi-versenyeken-dobogosak-a-bbte-magyar-tagozatos-kozgazdasz-hallgatoi
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20190814-nemzetkozi-versenyeken-dobogosak-a-bbte-magyar-tagozatos-kozgazdasz-hallgatoi
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20190814-nemzetkozi-versenyeken-dobogosak-a-bbte-magyar-tagozatos-kozgazdasz-hallgatoi
https://korkep.sk/cikkek/uncategorized/2019/08/15/a-felvideki-magyarsag-autonomiaja/
https://ujszo.com/regio/nepviseleti-fesztival-benyben
https://ujszo.com/regio/nepviseleti-fesztival-benyben
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hogy bemutassák a helyi népviseletüket, dalaikat, táncaikat. A műsor délután kettőkor 

kezdődött a csoportok tárogató hangjával kísért felvonulásával, mely a templomtól indult és a 

falu főutcáján keresztülvezetett. A felvonulókat a fesztivál helyszínére érve Kremmer 

Szabolcs, Bény polgármestere köszöntötte. 

 

Hajnal Jenő: A szerzői tankönyvekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni 
2019. augusztus 14. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A szerzői oktatási anyagok és a katalogizálási folyamat felgyorsítása megoldás lehetne az 

általános iskolás magyar nyelvű tankönyvekkel kapcsolatos fennakadásra - nyilatkozta Hajnal 

Jenő. Az MNT elnöke a Szabadkai Magyar Rádió Napindítójában elmondta, hogy a fordítások 

azért nem tudtak időben elkészülni, mert az illetékes minisztérium késve hagyta jóvá a 

használható tankönyvek listáját és a tanterv is változott. 

 

Változatos előadások pedagógusoknak 
2019. augusztus 15. – Magyar Szó  

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete az idén immár huszonharmadik 

alkalommal rendezi meg a Szabadkai Nyári Akadémiát. Az óvodapedagógusok, tanítók és 

tanárok nyolc szakcsoport közül választhattak. Az idén is nagy volt az érdeklődés e szakmai 

továbbképzés iránt, hiszen csaknem 250-en jelentkeztek. A részletekről De Negri Ibolyával, az 

ÉMPE elnökével beszélgettünk. 

 

Adminisztratív reform Kárpátalján: magyar többségű járás nélkül maradhatunk 
2019. augusztus 14. – karpatalja.ma 

Kárpátalja a közigazgatási reform következtében 13 járás helyett nemsokára mindössze 3-4 

járásra tagolódhat  – közölte az UA: Zakarpattya televízió augusztus 8-án. Ivan Demjancsuk, 

a Kárpátalja Megyei Helyi Önkormányzatok Központjának igazgatója szerint 50 kistérség 

kialakítását tervezik, melyek tanácsai számára a járások minden jogát biztosítják. 

 
Első Szolyvai Szórvány Magyar Hittan és Népművészeti Gyermektábor 
2019. augusztus 14. – karpatalja.ma 

A KMKSZ Szolyvai Alapszervezete augusztus 5–9. között ötnapos hittan- és népművészeti 

tábort szervezett a szolyvai magyar iskolás gyerekek számára. A táborban mintegy negyven 

helyi gyermek vett részt, akikkel a szolyvai magyar iskola és magyar óvoda pedagógusai, 

illetve munkatársai foglalkoztak. A rendezvény lebonyolítása a szolyvai magyar református 

óvoda területén valósult meg. A tábor főszervezője a KMKSZ Szolyvai Alapszervezetének 

elnöke, Kis András volt. 
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Muravidékiek a XV. Szent László Néptánctáborban 
2019. augusztus 14. – Népújság  
Július 29-től hét muravidéki néptáncos vett részt a Dabason megrendezett egyhetes 

néptánctáborban, ahová további hat országból érkeztek a táborlakók. Közel száz néptáncot 

kedvelő fiatal volt jelen a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Délvidékről, 

Horvátországból és a Muravidékről. A szép számú résztvevő létszámát tovább növelték a 

kísérők, tánctanárok, zenészek és szervezők. A tábor a Szent László Társulat és a Rákóczi 

Szövetség által jöhetett létre, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pedig a muravidéki táborozóknak biztosította az 

ingyenes részvételt. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 14. – Kossuth Rádió 

 

Legelőször a svédországi Halleberga Kék Virág magyar anyanyelvi táborába látogatunk – ahol 

a “Magyar vagyok, s e kincset őriznem kell” – gondolatot választották mottóul a tábor 

szervezői. Helyszínül pedig a magyar kormány támogatásával megvásárolt és felújított 

ifjúsági központot, amelyben nemrégiben Szilágyi Péter miniszteri biztos járt.  

 

Szilágyi Péter miniszteri biztos nyitotta meg tegnap Sátoraljaújhelyen a diaszpórából érkező 

fiatalok táborát. A Rákóczi Szövetség tábora – borpincék, présházak, szőlőskertek 

szomszédságával, lenyűgöző panorámával – a múlt héten még a Kárpát-medencei 

középiskolások találkozójának adott otthont. Máris hallani fogják: a fiatalok remekül érezték 

magukat. 

 

Együtt hallgattuk a sátoraljai táborozó fiatalok véleményét és vallomását Csáky Csongorral, a 

Rákóczi Szövetség főtitkárával. Azt hiszem, a nagyváradi fiatal találóan fogalmazta meg a 

táborok célját és lényegét: érkezzenek a Kárpát-medence vagy a világ bármely pontjáról, 

közös bennük magyarságuk, ami összeköti őket, és ami alapján barátságok szövődnek. Milyen 

visszajelzések érkeznek a találkozók eredményességéről? 
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A következő percekben egy olyan táborról fogunk hallani, amelyet először rendeztek meg, de 

– reményeik szerint – hagyományteremtő jelleggel. Az imént a táborozó diákokkal is 

beszélgettünk a többségi nemzet nyelvének ismeretéről, annak hasznosságáról, netán 

elengedhetetlen voltáról. Nos, keresettek ugyan a magyar jogászok a Délvidéken, sok fiatalt 

mégis elriaszt ettől a pályától az, hogy szerb nyelven kellene tanulnia. A Vajdasági Magyar 

Jogászok Egyesülete első ízben szervezte meg nyári akadémiáját Oromon.  

 

Megkezdődött a CSIT, azaz a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó mintegy 800 az erdélyi katolikus 

ifjú résztvevővel. 

 

 


