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Nyomtatott és online sajtó 
 

Böjte Csaba Úzvölgyében: hidat kell építeni a kőből, amivel megdobtak 
2019. augusztus 26. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Több ezren vettek részt hétfőn azon a megemlékezésen, amelyet a 2. világháború úzvölgyi 

csatájának 75. évfordulóján szerveztek a Hargita és Bákó megye határában fekvő katonai 

temetőben. A megemlékezés meghívott szónoka Böjte Csaba ferences szerzetes volt, aki a 

romániai többség és kisebbség közötti megbékélés, összefogás, együttműködés 

szükségességére építette beszédét. A dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője úgy vélekedett: a 

románoknak és a magyaroknak nem olyan dolgokon kellene összekapjanak, mint az úzvölgyi 

katonai temető ügye vagy az, hogy Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása során a 

hatóságok cenzúrázták a szentatya miseruháján feltüntetett magyar feliratot. Böjte Csaba 

szerint a valós problémákra kell fókuszálni, például oktatási és egészségügyi kérdésekre. 

 

Felbomlott a bukaresti kormánykoalíció – Victor Pontával szövetkezik Tăriceanu 
pártja 
2019. augusztus 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és 

Demokraták Szövetsége (ALDE) – jelentette be hétfőn Călin-Popescu Tăriceanu pártelnök. Az 

ALDE – az együttműködés folytatásának feltételeként – két hete szólította fel a bukaresti 

kormány összetételének és programjának megújítására Viorica Dăncilă szociáldemokrata 

(PSD) miniszterelnököt, aki azonban elutasította az ultimátumot. Az ALDE a Victor Ponta 

volt kormányfő vezette Pro Romania párttal köt választási szövetséget, és a függetlenként 

induló Mircea Diaconu volt EP-képviselőt támogatja a novemberi államfőválasztáson. A 

parlamenti helyek csaknem 45 százalékával rendelkező PSD várhatóan kisebbségi 

kormányzással próbálkozik: erről a párt hétfő estére összehívott végrehajtó bizottsága 

hivatott dönteni. 

 
Döntött a Most-Híd országos tanácsa: Nem akarnak koalíciót 

2019. augusztus 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A Most-Híd Országos Tanácsának titkos szavazását követően eldőlt, az MKP és a Most-Híd 

külön utakon vágnak neki a 2020-as parlamenti választásoknak – jelentette ki Bugár Béla pár 

perccel ezelőtt. Ravasz Ábel, a párt alelnöke úgy nyilatkozott, az MKP 50-50 arányú 

jelöltállítási javaslatán bukott meg az együttműködés. Hozzátette, ha Bugár személyén múlik 

a dolog, megegyeztek volna az MKP-vel, de azok határozottan ragaszkodtak az 50-50 arányú 

elosztáshoz. “Így nem lehet tárgyalni” – jelentette ki Ravasz arra reagálva, hogy az MKP első 

és utolsó ajánlata is az volt, fele-fele arányban kellene elosztani a jelöltállítás jogát. 
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Fél évvel megválasztása után új tisztújító kongresszust hívott össze az EMNP 
elnöke 
2019. augusztus 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Mindössze fél évvel a megválasztását követően új tisztújító kongresszust hívott össze 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a kihívója által indított 

bírósági perrel összefüggésben. Az információt maga a pártvezető erősítette meg a Kolozsvári 

Magyar Napok keretében Össztűz címmel vasárnap délután rendezett beszélgetésen, amelyen 

újságírók faggatták a politikust. Kérdésre válaszolva Csomortányi István elmondta, valóban 

összehívta az alakulat tisztújító nagygyűlését, mégpedig azért, hogy egyértelművé tegye: az 

EMNP egységes párt, ahol nincs széthúzás. A pártelnök cáfolta, hogy döntése mögött 

legitimitási problémák húzódnának meg. Csomortányit az Erdélyi Magyar Néppárt március 

23-án Nagyváradon rendezett küldöttgyűlésén választották meg elnöknek, a tisztújítás 

azonban visszhangosra sikeredett. 

 

„Őrületes tömeg” bulizott a Főtéren – Katartikus élménynek számító 
koncerteknek örülhetett a Kolozsvári Magyar Napok közönsége 
2019. augusztus 26. – Krónika 

Fergeteges koncerteket láthatott-hallhatott a hét végén a Kolozsvári Magyar Napok népes 

közönsége: többek közt a Neoton Família Sztárjai, Ákos, a Quimby, valamint Ferenczi György 

és a Rackajam fellépése örvendeztette meg a nagyérdeműt a kincses város főterén. 

 

Befejezetlen történet a rendszerváltásról – Király Farkas legújabb regényét 
mutatták be a Kolozsvári Magyar Napokon 
2019. augusztus 26. – Krónika 

„Nincs befejezve a történet, ahogy a való életben sincs befejezve a rendszerváltás. Vannak 

elvarratlan szálak, régi figurák köpenyéből bújnak elő mások” – jelentette ki legújabb 

regényéről Király Farkas. A kolozsvári származású, Budapesten élő író, költő Sortűz című 

regényét a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatták be Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusának rendezvénytermében. 

 
Megmentik az enyészettől Szeszák Ferenc alkotásait 
2019. augusztus 26. – Krónika 

Egy méltatlanul elfeledett szobrászművész, Kolozsvári Szeszák Ferenc (1881–1919) 

életművének jelentőségére hívta fel a hétvégén a figyelmet a Házsongárd Alapítvány a 

Kolozsvári Magyar Napokon. Bár Szeszák Ferenc néhány alkotása széles körben ismert – 

ilyen az egykori kolozsvári magyar (ma román) színház főhomlokzatán látható, mitológiai 

alakokat ábrázoló antik kompozíció, vagy a nagyszalontai Csonkatorony falazatában látható 

Arany János-szobor – számos, általa alkotott szecessziós síremléket a Házsongárd 
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Alapítványnak kellett megmentenie az enyészettől. Ezeket a síremlékeket, valamint Szeszák 

Ferenc életpályáját és életművét ismertették az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 

székházában, majd Gergelyné Tőkés Erzsébet, az alapítvány elnöke be is mutatta a letisztított, 

restaurált síremlékeket a közönségnek a Házsongárdban. 

 

Hogy került a Mărdărescu-szobor Kolozsvárra, és miért nem tiltakozott az 
RMDSZ?  
2019. augusztus 26. – transindex.ro 

Kolozsváron Gabriel Leș védelmi miniszter jelenlétében augusztus elején leplezték le a 

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

szobrát, a Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére. Csoma Botond, az RMDSZ 

parlamenti képviselője elmondta, hogy a városi és megyei RMDSZ is csak a hírekből értesült a 

szobor felállításáról, aminek az az oka, hogy egyetlen olyan bizottságon, tanácson sem kellett 

átmenjen az engedélyeztetési folyamat, ahol lettek volna a Szövetségnek képviselői, akik 

tiltakozhattak volna. “Sokkal jobban zavart volna, ha az önkormányzat kezdeményezi ennek a 

szobornak a felállítását, de így is rendkívül barátságtalan gesztusnak tartom, és nem értem, 

miért van szükség egy olyan tábornok szobrának a felállítására, akiről azért tudjuk, hogy 

elművelt ezt-azt Budapesten” - mondta a Transindexnek Csoma. 

 
Soós Sándor: hiába végez új tisztújítást az EMNP, az is törvénytelen lesz  
2019. augusztus 26. – transindex.ro 

Hiába hív össze új országos küldöttgyűlést, és végez tisztújítást az Erdélyi Magyar Néppárt, 

mert nem lesz szabályos - legalábbis így véli Soós Sándor, a párt egykori, nemrégiben kilépett 

alelnöke. A politikus azzal kapcsolatban nyilatkozott a Transindexnek, hogy fél évvel az 

Erdélyi Magyar Néppárt tisztújító kongresszusa után - ahol többek között a párt elnökévé 

választották Csomortányi Istvánt -, ismét tisztújító kongresszust hívott össze az EMNP 

elnöke.  

 

Szülőföldön magyarul: idén késve érkezhetnek a támogatások 
2019. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően idén kétlépcsős kifizetési rendszerben utalják a 

Szülőföldön magyarul program támogatásait, hogy a pályázat kései kiírása miatt keletkezett 

csúszást kiküszöböljék. Akik hiányosan küldték be az igénylési dossziékat, a szokásosnál 

biztosan később kapják meg a juttatást. 

 
Megkezdődött a Vásárhelyi Forgatag, az összetartozás és bizalom rendezvénye 
2019. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

Hivatalosan is kezdetét vette a 7. Vásárhelyi Forgatag, Marosvásárhely magyar közösségének 

ünnepi rendezvénysorozata hétfőn este a Nemzeti Színház nagytermében. A megnyitó 

ünnepségen először Portik Vilmos és Soós Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket. A két 

főszervező a Forgatag céljáról beszélt: azért kezdeményezték a rendezvény megszervezését, 
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hogy a vásárhelyieknek legyen alkalmuk beszélgetni, közös asztalhoz ülni, kezet nyújtani 

egymásnak politikai, vallási, világnézeti meggyőződéstől függetlenül. A Forgatag rendeltetése 

ugyanakkor bemutatni a marosvásárhelyi magyar kultúrát, azt, hogy minden humán feltétel 

adott, hogy kulturális központ legyen Vásárhely. A Forgatag nem miccs- és sörparti, hanem 

egy közösség ünnepi rendezvénye, amely megmozgatja a város apraját és nagyját – hangzott 

el a megnyitón. 

 

Perre vitték a medveproblémát 
2019. augusztus 27. – Krónika 

Új csapásra terelte a medveproblémák megoldásának ügyét a 44 udvarhelyszéki 

közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás: beperelték a 

környezetvédelmi minisztériumot a vadgazdálkodási szabályozások alkalmazásának 

elmulasztása miatt. A módszer iránt már más megyékből is érdeklődnek a társulásnál. 

 

Az MKP regnáló és korábbi elnökei is visszalépnek, ha kell 
2019. augusztus 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Összeült hétfőn a Magyar Közösség Pártjának országos elnöksége. Králik Róbert a párt 

sajtótitkára tájékoztatta a Ma7.sk szerkesztőségét a párt döntéseiről. Az elnökségi ülésen 

szóba került Bugár Béla azon kijelentése, mely szerint a Most-Híd elnöke nem indulna a 

közös listán, amennyiben az MKP részéről a jelenlegi elnök, Menyhárt József, illetve a 

korábbi elnökök, Berényi József és Csáky Pál is hasonlóan tesznek. "A nyitott kérdések 

tekintetében az egyéni felajánlások kizárólag az adott egyének döntései lehetnek. Ennek 

függvényében az MKP jelenlegi és volt elnökei sem zárták ki annak lehetőségét, hogy akár ne 

is induljanak a 2020-as parlamenti választásokon, ezzel is segítve a magyar egység 

megteremtésére tett lépéseket" - olvasható az MKP közleményében. Králik Róbert sajtótitkár 

ehhez hozzáfűzte, mind az MKP regnáló pártelnöke, mind Csáky és Berényi hajlandóak 

lennének visszalépni az indulástól, ha ezen múlna a felvidéki magyarság összefogása. 

 
Újabb kitüntetést kapott dr. Prokopp Mária művészettörténész 
2019. augusztus 26. – Felvidék Ma 

Szent István napja alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Országházban 

tartott ünnepségen állami kitüntetéseket adott át augusztus 19-én. Ebből az alkalomból a 

Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehette át prof. dr. Prokopp Mária 

művészettörténész, akinek tudományos tevékenysége rendkívül sokrétű, és Esztergom 

szempontjából különösen felbecsülhetetlen értéket képvisel. A Magyar Érdemrend 

középkeresztje a magyar állam által adományozható egyik kitüntetésnek, a Magyar 

Érdemrendnek a 3. fokozata. 2011 óta adományozzák e néven, korábbi megfelelője a Magyar 

Köztársasági Érdemrend középkeresztje. 
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Megalakult a Progresívne Slovensko magyar platformja 
2019. augusztus 26. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

A Progresívne Slovensko (PS) hétfőn létrehozta magyar platformját – jelentette be a párt a 

közösségi hálón. A bejelentés szerint  a magyar közösség problémáinak megoldásáról nem 

beszélhetnek csak a magyar pártok, és egy progresszív mozgalom pontosan az a közeg, ahol az 

ország minden állampolgára megtalálhatja a helyét”. Michal Truban, a PS elnöke azt írta a 

közösségi hálón: „a magyar platform feladata az lesz, hogy kidolgozza a megoldásokat a 

magyar kisebbség és a régió problémáira, ugyanakkor aktívan részt vegyen azoknak a 

változásoknak a megvalósításában, amelyeket az egész országnak kínálunk”. 

 

Édesanyához hazatérő gyermekek 
2019. augusztus 26. – Magyar Szó  

Lévén augusztus utolsó vasárnapja, tegnap tartották meg a szabadkai Szentkúton a búcsút, 

ahová a hívők és a zarándokok tömege látogatott el. A legtöbben közülük megmosakodtak a 

szentkúti vízben, amelynek gyógyerőt tulajdonítanak a hívők, sokan palackokba is töltöttek 

belőle, hogy hazavigyék. A magyar nyelvű szentmisét msgr. dr. Pénzes János szabadkai 

megyéspüspök és Szakály József kertvárosi plébános tartották. A meghívott vendégek közül a 

misén részt vett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, dr. Csige Gábor, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vezető 

konzulja, ideiglenes ügyvivője, továbbá Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, 

Kovács Elvira, a VMSZ alelnöke és Bunford Tivadar, a szabadkai városi képviselő-testület 

elnöke. 

 

A lélek útján - Radnóti nyomában... 
2019. augusztus 26. – Pannon RTV  

Idén van Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója. Tóth Péter Lóránt 

úgy döntött, végigjárja azt az utat, amelyen 1944-ben Borból Radnóti Miklós és társai Abdáig 

meneteltek. A kunszentmártoni versvándornak nem ez az első zarándoklata. 2017 őszén 270 

kilométert gyalogolt Kunszentmiklóstól a horvátországi Szentlászlóig. Eközben Szent László 

királyunk emlékét idézte. Most Radnóti Miklós útját tervezi végigjárni. „Augusztus 31-én 

indulok Borból és szeptember 24-én érek Abdára. Ez 820 kilométeres út, ebből 670 

kilométert gyalog fogok megtenni, 150-et pedig vonaton. Az út során közel 30 településen lesz 

megemlékezés, de maga az út majdhogynem 100 településen fog áthaladni” - részletezi a 

terveket Tóth Péter Lóránt. 
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A Hunyadi Lászlóval tér vissza az Opera Kárpátaljára 
2019. augusztus 26. – MTI, Magyar Nemzet  

A Hunyadi László című művel tér vissza a Magyar Állami Operaház Kárpátaljára; a tavalyi 

Bánk bán-előadást követően szeptember 1-jén a Beregszászi Amfiteátrumban tartják az 

előadást. A regisztrációhoz kötött, ingyenes koncertszerű előadás egy héttel később azonos 

formában a Tatai Szabadtéri Színpadra is ellátogat - olvasható az Opera MTI-hez hétfőn 

eljuttatott közleményében. Mint írják, a Magyar Állami Operaház közreműködésével, 

kormányzati támogatásból az elmúlt év nyarán újult meg Beregszász 3000 néző befogadására 

képes szabadtéri játszóhelye, amelyet az Opera koncertszerű Bánk bán-produkciója avatott fel 

tavaly. A telt ház előtt megtartott, nagy sikerű előadás arra ösztönözte az Opera vezetését, 

hogy az idén ismét egy hazafias Erkel-művel, a 1844-es premierje óta osztatlan 

népszerűségnek örvendő Hunyadi Lászlóval látogasson vissza a kárpátaljai magyar 

településre - áll a közleményben. 

 

Ismerjük meg Legeza Istvánt 
2019. augusztus 26. – Kárpátalja 

Ha pár hete valaki azt mondja nekem, hogy van Kárpátalján olyan magyar edző, aki síelésre 

oktatja a gyerekeket, s ehhez maga keres támogatókat– nem kevés önrészt feláldozva–, nem 

igazán hittem volna el, hiszen a síelés egy drága sport, nem beszélve arról, hogy aligha 

kecsegtet sikerrel, hiszen az útviszonyok miatt hosszú órákba telik elérni egy sípályát, már ha 

azon éppen van hó. Legeza István azonban egyike azon kárpátaljai embereknek, akik nem 

ismernek lehetetlent. A sok-sok év áldozatos és sikerekben gazdag munkáját pedig Magyar 

Arany Érdemkereszttel jutalmazta Áder János köztársasági elnök. A sikeres 

testneveléstanárral foglalkozásáról, az eredményekről, jövőbeli célokról beszélgettünk. 

 
„Minket itthon szeretnek” 
2019. augusztus 26. – Kárpátalja 

A kárpátaljai színházkedvelők akár versenyezhetnének is a tekintetben, hogy ki tudja jobban 

leírni szavakkal a beregszászi színház egy-egy előadásán kialakult teltházat. Hallottam már 

olyat is, hogy egyesek hárman ültek egy széken, de volt, aki azt állította, hogy majdnem a 

színpadon ült, csak hogy láthassa az új produkciót.  Egy szó, mint száz, szeretjük a kárpátaljai 

társulat előadásait, és sokan örülünk annak, hogy kultúrszomjunk kielégítésére nem kell más 

országba utaznunk. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház sikere pedig nemcsak 

itthon elismert, hiszen augusztus 19-én Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették 

ki a színházat, és még ugyanezen a napon a Szarvasért Alapítvány VIGASZ-díját is átvehették. 

Kacsur András igazgatót ez alkalomból kérdeztük. 

 

Többségben a bölcsészek 
2019. augusztus 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Lezárult az általános felvételi kampány. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar 

Oktatási–Tudományos Intézetébe (UMOTI) az idén némivel több elsős jelentkezett mint 
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https://magyarnemzet.hu/kultura/a-hunyadi-laszloval-ter-vissza-az-opera-karpataljara-7241423/
https://karpataljalap.net/2019/08/26/ismerjuk-meg-legeza-istvant
https://karpataljalap.net/2019/08/26/minket-itthon-szeretnek
https://karpataljalap.net/2019/08/26/minket-itthon-szeretnek
https://kiszo.net/2019/08/25/tobbsegben-a-bolcseszek/
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tavaly, s ha folytatódik ez a tendencia, hamarosan új szakokat is indítanak. Dr. Spenik Sándor 

a KISZó-nak elmondta, idén a magyar nyelv és irodalom szak volt a legnépszerűbb. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 26. – Kossuth Rádió 

 

Közös ima – kegyelet teljes megemlékezés. Több ezren érkeztek az Úz-völgyi temetőbe ma 

délután, hogy a II. világháború Úz-völgyi csatájának 75. évfordulójára emlékezzenek. 

Adásunk előtt nem sokkal ért véget a rendezvény, amelyről Oláh-Gál Elvira tudósít.  

 

Magyar platformot alapít a Progresszív Szlovákia, egyelőre még parlamenten kívüli új párt, 

amelynek azonban hónapról hónapra nő a támogatottsága. Ennek a pártnak volt az alapító 

alelnöke Zuzana Caputová, aki idén márciusban megnyerte az elnökválasztást. A magyar 

platform ma este mutatkozik be Révkomáromban, és a sajtóhírek szerint sok olyan személy 

csatlakozása várható, akik korábban a Magyar Közösség Pártjában vagy a Bugár Béla vezette 

szlovák-magyar vegyes pártban, a Most-Hídban fejtettek ki aktív tevékenységet. Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos elnöke, az MKP elnökségi tagja tapasztalatai alapján azt mondja, 

a magyar választónak óvatosan kell kezelnie a szlovák pártok közeledését. Haják Szabó Mária 

beszélgetése. 

 

Hétvégén átadták a Kassához közeli Nagyidán az Ilosvai Házat. Öt napos, színes 

népművészeti fesztivállal vette ünnepélyesen birtokba a nagyidai 120 tagú Ilosvai Selymes 

Péter néptáncegyüttes székházát a Bódva völgyében, több ezer népművészet iránt elkötelezett 

érdeklődő. Az évek óta félkész állapotban lévő közösségi és kulturális központot a 

nemzetpolitikai államtitkárság mintegy 185 millió forintos támogatásával sikerült befejezni. 

Palcsó Zsóka összeállítása.  

 

A romániai tanügyi rendszer fonákságainak tükre az Erdőhegyi Általános Iskola körüli 

bonyodalom. A 2012 óta ismét önálló tanintézményként működő Arad megyei iskola nem 

kapta meg az országos akkreditációs hatóság – román betűszóval: az ARACIP - működési 

engedélyét az épület nem megfelelő állapota miatt. Beázó tető, korhadó padlók és nem 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-26_18-02-00&enddate=2019-08-26_18-40-00&ch=mr1
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megfelelően működő szennyvízelvezetés – így folyik az oktatás, mert az iskola felújítása hat 

éve stagnál.  A fenntartó és a működtető hatóságok egymástól várják a megoldást, a rossz 

munkát végző kivitelező cég pedig már rég csődöt jelentett. Pataky Lehel Zsolt riportja. 

 

Szülőfalujában, Csíkszentdomokoson, a nagy püspök születésnapjának tiszteletére, minden 

évben megemlékeznek az 1896. augusztus 28-án született Márton Áronról. A szombaton 

tartott emlékkonferencián, amelynek fő szervezője a helyi Márton Áron Múzeum volt, 

bemutatták a Szekuritáté lehallgatási jegyzőkönyvei alapján elkészült (Le)hallgatásra ítélve c. 

dokumentumkötetet. Erről készített összeállítást Oláh-Gál Elvira.  

 

Orosz Péter Pál vértanú görög katolikus püspök Kárpátalja egyik kiemelkedő egyházi alakja 

volt. Papi hivatását, tevékenységét a legnehezebb időszakban, a görög katolikus egyház 

ellehetetlenítésének idején sem adta fel. 1953-ban tisztázatlan körülmények között 

agyonlőtték. Emléknapját augusztus végén tartják. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

 

 

 

 

 


