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Nyomtatott és online sajtó 
 

  
Vincze Lóránt: az Európai Bizottság új elnöke nyitott a kisebbségi témák iránt  
2019. augusztus 29. – transindex.ro 

Mi, magyarok mindenképpen nyertünk azáltal, hogy európaivá sikerült tenni a 

kisebbségvédelem ügyét – mondta Vincze Loránt szerda délután Marosvásárhelyen. Az 

RMDSZ európai parlamenti képviselője, a FUEN elnöke a kisebbségvédelem európai 

lehetőségeiről szól beszélgetésen vett részt a Vásárhelyi Forgatagon Biró Zsolt parlamenti 

képviselővel, Pataki István, a Krónika főmunkatársának moderálásával. Vincze emlékeztetett 

rá, hogy a kisebbségvédelem nemzetpolitikai kérdés, a magyar külpolitika évtizedek óta 

próbálta érvényesíteni a magyar közösségek védelmét nemzetközi fórumokon, de a Minority 

SafePack sikerére egyaránt büszkék a magyarok és a többi az európai kisebbség, és ez teheti 

végül eredményessé.  

 

Oktatás- és ifjúságpolitika a IV. Kárpátaljai Nyári Egyetemen 
2019. augusztus 29. – karpatalja.ma 

A IV. Kárpátaljai Nyári Egyetem első napján, augusztus 28-án az oktatás-és ifjúságpolitika 

volt a terítéken. Az esemény a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

(KMDFKSZ) és a Momentum Doctorandus (MD) közös szervezésében jött létre a 

Tiszapéterfalvi Református Líceumban. Az eseményen dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és 

esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) rektora és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnöke, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Kiss Dávid, az 

Oktatási Hivatal „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a 

Kárpát-medence szomszédos országaival” (EFOP 3.10.1-17) projekt szakmai vezetője 

valamint Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének 

elnöke osztották meg a gondolataikat. 

 

73 általános iskolában lesz magyar elsős 
2019. augusztus 29. – Pannon RTV 

Mintegy 1360 magyar diák kezdheti meg idén a tanulmányait, de ez a szám szeptember végén 

véglegesül - mondta el Szubjektív című műsorunkban Jerasz Anikó, az Magyar Nemzeti 

Tanács (MNT) Végrehajtó Bizottságának elnöke. Ugyanakkor mind az MNT, mind pedig 

maguk az intézmények különféle módon igyekeznek segíteni a szülőknek és a gyerekeknek is 

a sikeres iskolakezdésben. Iskolatáskák, tanszercsomagok, ösztöndíjak, mesekönyvek - csak 

néhány olyan dolog, amivel az iskolakezdést igyekszik megkönnyíteni a szülők számára az 

MNT. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56699
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/oktatas-es-ifjusagpolitika-a-iv-karpataljai-nyari-egyetemen/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/73-altalanos-iskolaban-lesz-magyar-elsos
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Merre tovább, Kolozsvári Magyar Napok? Gyakran ismételt kérdésekre 
válaszolt Gergely Balázs  
2019. augusztus 29. – maszol.ro 

Közel 300 ezer résztvevő fordult meg a jubileumi, 10. kiadását ünneplő Kolozsvári Magyar 

Napok 630 programpontján, a szervezők pedig kaptak hideget-meleget: volt, aki 

panaszkodott, akadtak olyanok is, akik hálálkodtak, másokban pedig kérdések fogalmazódtak 

meg. Ezekre válaszolt Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője a Maszolnak 

adott interjúban.  

 

Lesz az RMDSZ-nek szóvivője, mégpedig Hegedüs Csilla 
2019. augusztus 29. – transindex.ro 

Hegedüs Csilla lesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szóvivője - tudta meg a 

transindex.ro RMDSZ-es forrásokból. Hegedüs nem cáfolta az információt, de nem is volt 

hajlandó nyilatkozni, mondván, hogy ezzel kapcsolatban csak pénteken, a Szövetségi 

Küldöttek Tanácsának (SZKT) ülése után adnak bővebb információt. Az RMDSZ 

elnökségének mindeddig nem volt szóvivője, így az RMDSZ Nőszervezetének jelenlegi 

ügyvezető elnöke lehet az első, aki betöltheti ezt a funkciót. Hegedüs legutóbb harmadik 

helyen szerepelt a Szövetség európai parlamenti választási listáján, és így nem nyert 

mandátumot.  

 

Maros megyei RMDSZ: napok óta félrevezetik a marosvásárhelyieket Dorin 
Floreáék  
2019. augusztus 29. – maszol.ro 

Napok óta lejárató kampány folyik a helyi tanács és tanácsosok ellen a Maros megyei RDMSZ 

szerint. „A polgármester, illetve a hivatal alkalmazottjai: a sajtószóvivő és a polgármester 

tanácsadója arcátlanul a marosvásárhelyiek szemébe hazudnak” – olvasható a csütörtöki 

közleményükben. A közlemény leszögezi: az RMDSZ helyi tanácsosai a költségvetésben 

minden pénzösszeget megszavaztak, ami azokhoz a szolgáltatásokhoz kell, amelyek 

megszüntetésével most a lakosokat riogatja a marosvásárhelyi városháza. 

 

Hétvégén is tart a Vásárhelyi Forgatag 
2019. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

Fergeteges koncertekkel, tartalmas beszélgetésekkel, karitatív akcióval egybekötött 

sportnapra várják Marosvásárhely és a környező települések magyarságát a Vásárhelyi 

Forgatagra a hétvégén is. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115838-merre-tovabb-kolozsvari-magyar-napok-gyakran-ismetelt-kerdesekre-valaszolt-gergely-balazs
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/115838-merre-tovabb-kolozsvari-magyar-napok-gyakran-ismetelt-kerdesekre-valaszolt-gergely-balazs
http://itthon.transindex.ro/?hir=56695
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115840-maros-megyei-rmdsz-napok-ota-felrevezetik-a-marosvasarhelyieket-dorin-floreaek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115840-maros-megyei-rmdsz-napok-ota-felrevezetik-a-marosvasarhelyieket-dorin-floreaek
https://szekelyhon.ro/aktualis/hetvegen-is-tart-a-vasarhelyi-forgatag
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Ungur: Maros megyében vegyes párt akar lenni a PLUS  
2019. augusztus 29. – maszol.ro 

A Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) egy vegyes párt akar lenni, legalább Maros 

megye szintjén, amely nyitott a kisebbségek irányában – jelentette ki csütörtökön, 

marosvásárhelyi sajtóértekezletén Mihai Adrian Ungur, a PLUS megyei szervezetének elnöke. 

„Marosvásárhelyen problémát jelent az etnikai szavazás, ezért szeretnénk kifejezni 

nyitottságunkat a magyar és a többi közösség iránt, mivel mindannyian itt élünk, és azt 

akarjuk, hogy életképes megoldásokat javasoljunk románoknak, magyaroknak és romáknak 

egyaránt. Vegyes párt akarunk lenni, amely nyitott a kisebbségek irányában” – hangoztatta 

Ungur, aki elmondta: ő maga félig magyar, félig román (édesanyja magyar), és beszél is 

magyarul.  

 

Következményei lettek annak, hogy iskolabuszokkal is szállították a 
megemlékezőket az Úzvölgyébe 
2019. augusztus 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

A kiszabható legmagasabb bírsággal sújtotta a rendőrség a csíkszentmártoni önkormányzatot 

az iskolabuszok jogtalan használata miatt a hétfői úzvölgyi megemlékezésen. A pénzügyi 

megterhelésnél azonban még égetőbb problémát jelent, hogy mivel a busz forgalmi 

engedélyét is visszatartották 30 napra, nem lesz mivel iskolába szállítani a helyi gyerekeket. 

 

Igazi segítség a szórványban a délutáni magyar oktatás 
2019. augusztus 30. – Krónika 

A szórványvidéken működő iskolák, valamint a szülők számára egyaránt nagy segítséget 

jelent az új tanévtől induló délutáni oktatási program – állítják az érintettek. A magyar 

kormány támogatásával megvalósuló projekt keretében Bukarest és 9 erdélyi megye 33 

iskolájában foglalkozik szakképzett pedagógus tanórák után a román többségű közegben élő 

elemistákkal. Az Iskola Alapítvány által koordinált napközi (after-school) program az új 

tanévvel indul 1844 elemista részvételével, akikre 83 szakképzett pedagógus felügyel. 

Működtetői azt remélik, hogy ezáltal megnő az egyre nagyobb gyerekhiánnyal küzdő 

szórványiskolák vonzereje. 

 

Tovább éltetik Koltón a Petőfi-kultuszt 
2019. augusztus 30. – Krónika 

A Petőfi-kultusz ápolására, a hagyományok továbbéltetésére hívják fel a figyelmet a 

Máramaros megyei Koltón a hét végén. A rendezvényen arra is emlékeznek, hogy a költő a ma 

felújítás alatt álló Teleki-kastélyban töltötte mézesheteit. Az évente megszervezett eseményről 

a főszervező, Téglás József pedagógus beszélt a Krónikának.   

 

Csúsztatás, ködösítés, maszatolás – Farkas Iván 
2019. augusztus 29. – Ma7.sk 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/115852-ungur-maros-megyeben-vegyes-part-akar-lenni-a-plus
https://szekelyhon.ro/aktualis/jogtalanul-szallitottak-iskolabuszokkal-a-megemlekezoket-az-uzvolgyebe-n-birsag-es-a-forgalmi-engedely-bevonasa-jart-ezert
https://szekelyhon.ro/aktualis/jogtalanul-szallitottak-iskolabuszokkal-a-megemlekezoket-az-uzvolgyebe-n-birsag-es-a-forgalmi-engedely-bevonasa-jart-ezert
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/csusztatas-kodosites-maszatolas
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Az Új Szó főszerkesztője, Lajos. P. János a 2019. augusztus 28-i kommentárjában, amelyet 

Lesz magyar érdekképviselet? címmel írt, a következőt állította: A Híd javaslata, hogy a 

pártelnökök (az MKP-ben ez három embert, Menyhártot, Berényit és Csákyt érinti) egyáltalán 

ne szerepeljenek a listán, az MKP nem fogadta el, vagy legalábbis a párt elnöksége nem 

erősítette meg. Nos, a kommentár címével és ezzel a bővített mondattal kapcsolatban 

szeretnék néhány dolgot leszögezni. Először is, örömömre szolgál, hogy az Új Szó szerkesztője 

a címbe foglaltak alapján aggódik a magyar érdekképviseletért, mert a lap eddigi tartalma 

miatt olvasói joggal az ellenkezőjére gondolhattak. 

 

Állami kitüntetésben részesült Balassa Zoltán kassai helytörténész, újságíró 
2019. augusztus 29. – Ma7.sk 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke államalapításunk ünnepe alkalmából többek 

között Balassa Zoltán kassai újságírót, helytörténészt is Arany Érdemrendkereszttel tüntette 

ki. A 70-ik életévében járó úriember elsősorban a felvidéki, azon belül főként a kassai 

magyarság megmaradásáért, elismeréséért véghez vitt tevékenységeiért kapta a magas állami 

kitüntetést. A kitüntetést a kassai magyar főkonzulátuson adták át, ahol Haraszti Attila kassai 

főkonzul hangoztatta beszédében Balassa eddigi életének legfontosabb mozzanatait. 

 

Verszarándoklatot szerveznek Radnóti Miklós emlékére 
2019. augusztus 29. – MTI, dehir.hu  

Radnóti Miklós születésének 110. és halálának 75. évfordulója alkalmából verszarándoklat 

indul szombaton a szerbiai Borból a magyarországi Abdáig. A zarándoklat a tervek szerint 

szeptember 24-én ér véget, amikor Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi "versvándor" 800 

kilométer megtétele után Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett helyszínére érkezik. 

A zarándoklat során 650 kilométert gyalogol, Mohács és Szentkirályszabadja között pedig 

vonattal utazik, ugyanis ezt a távot a munkaszolgálatosok vagonokba zárva tették meg. A 

zarándoklat Szerbián, Horvátországon és Magyarországon keresztül, összesen csaknem 100 

településen halad át, Tóth Péter Lóránt mindenhol Radnóti Miklós verseit szavalja majd. 

 

Folytatódik az együttműködés Amerika és Vajdaság között 
2019. augusztus 29. – Pannon RTV 

Folytatódik az együttműködés az Amerikai Egyesült Államok és Vajdaság között a turizmus és 

a mezőgazdaság területén. Ezek a témák is szóba kerültek Kyle Scott, az Amerikai Egyesült 

Államok belgrádi nagykövete és Igor Mirović, a tartományi kormány elnökének mai 

találkozóján. Egyetértettek abban, hogy az elmúlt időszakban mindkét fél sokat tett a 

kapcsolatok erősítése érdekében. 

 

Tanszereket kaptak gyerekek Szabadkán 
2019. augusztus 29. – Pannon RTV 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://ujszo.com/regio/allami-kituntetesben-reszesult-balassa-zoltan-kassai-helytortenesz-ujsagiro
http://www.dehir.hu/kultura/verszarandoklatot-szerveznek-radnoti-miklos-emlekere/2019/08/29/
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/folytatodik-az-egyuttmukodes-amerika-es-vajdasag-kozott
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanszereket-kaptak-gyerekek-szabadkan
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36 gyerek kapott tanszercsomagot csütörtök délután a VMSZ Női Fórumának szabadkai 

vasutastelepi szervezetének jóvoltából. A szeptemberi iskolakezdéshez összeállított 

csomagokat a Jótékonysági levendulanapok bevételéből vásárolták meg a szervezők.  

 

Képezték a pedagógusokat Újvidéken 
2019. augusztus 29. – Pannon RTV 

Az elmúlt években jelentős reformok zajlottak a szerbiai általános- és középiskolai oktatás 

területén. Az újítások az érettségire való felkészülést is érintik, mind a tanulók, mind a 

tanárok esetében. Újvidéken pedagógus-képzést tartottak, ezen a tanügyben dolgozók 

megismerhették azokat az elvárásokat és standardokat, amelyek megkönnyítik a gyerekekkel 

való munkát. 

 

Magyar Nap volt Nagybecskereken 
2019. augusztus 29. – Pannon RTV 

Magyar Napot tartottak tegnap Nagybecskereken a 34. Sörnapok keretében. A főtéren 

magyarországi városok mutatkoztak be, de felléptek a bánáti magyarlakta települések 

művelődési egyesületei is. Kovács Elvira, köztársasági parlamenti képviselő (VMSZ) 

elmondta: „Nagyon fontos az, hogy itt a nagybecskereki főtéren meg tudunk mutatkozni egy 

nagyon gazdag, tartalmas művelődési műsorral. Az itteni, környékbeli falvak, Nagybecskerek, 

Muzslya, Erzsébetlak, Szentmihály, Magyarittabé, és a távolabb eső, észak-bánáti művelődési 

egyesületek.” 

 

Egy értékes életút elismerése 
2019. augusztus 29. – Kárpáti Igaz Szó 

Augusztus 20-án Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Györke Magdolna, az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási–Tudományos Intézete Magyar Filológiai 

Tanszékének docense, a filológiai tudományok kandidátusa. 

 

KMPSZ-táborok, 2019 
2019. augusztus 29. – Kárpátalja 

Az idei nyár sem telhetett el a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) sokszínű 

táborai nélkül. A változatosabbnál változatosabb táborok sorát a III. Tehetségtábor nyitotta, 

amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) adott otthont. Az 

egyhetes program lehetőséget biztosított meglátogatni Kárpátalja történelmi vidékeit azon 

fiatalok számára, akik bekapcsolódtak az anyaországi Herman Ottó Biológia-, Hevesy György 

Kémia- és Teleki Pál Földrajz-földtan országos versenyekbe. E különleges héten 38 diák 

vehetett részt, akik felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kepeztek-pedagogusokat-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyar-nap-volt-nagybecskereken
https://kiszo.net/2019/08/29/egy-ertekes-eletut-elismerese/
https://karpataljalap.net/2019/08/29/kmpsz-taborok-2019
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A HMDK szervezésében közel száz gyerek nyaralt a Balatonon 
2019. augusztus 29. – Képes Újság 

Idén is a Balaton-parti Zánkán nyaralhattak a horvátországi magyar gyerekek, közel százan 

üdülhettek az Erzsébet-táborban a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(HMDK) szervezésében. 

 

Új elnöke van a Tengermelléki-fennsíki megyei HMDK-szervezetnek 
2019. augusztus 29. – Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei alapszervezetében rendkívüli közgyűlést tartottak a 

hétvégén, melyen új elnököt választottak. A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei 

alapszervezete előző elnökének, Viola Évának a nemrég bekövetkezett halála miatt az 

egyesület elnöki tisztsége megüresedett. Mivel a tisztség nem maradhatott betöltetlenül, ezért 

rendkívüli tisztújító közgyűlést hívtak össze. 

 

Daruváriak és pakráciak az ország legnagyobb kisebbségi szemléjén 
2019. augusztus 29. – Képes Újság 

Gazdag, sokszínű kultúrát őriznek a Horvátországban élő nemzetiségek, amelyet az ország 

legnagyobb kisebbségi szemléjén, Lipovljaniban évről évre népes közönség előtt mutathatnak 

be. Magyarságunkat a pakráci és a daruvári magyarok közössége képviselte a találkozón. 

 

Egy újabb vidám gyermek- és ifjúsági sportnap Laskón 
2019. augusztus 29. – Képes Újság 

Harmadik éve rendezi meg a Laskói Ifjúsági Egyesület a gyermek- és ifjúsági sportnapot. A 

mostani esemény első napján kézműves foglalkozásokkal és sportvetélkedőkkel várták a 

gyerekeket az Ifjúsági Otthonba, másnap pedig egy harkányi családi kirándulással koronázták 

meg a sportnapot. 

 

Vukováron, Szentlászlón és Splitben is államalapító királyunkra emlékeztek 
2019. augusztus 29. – Képes Újság 

Augusztus 20-a az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk. Idei napja alkalmából műsort, 

összejövetelt tartottak a Vukovári Magyarok Egyesületében, Szentlászlón, a Lipiki Magyarok 

Közösségében és a spliti HMDK-alapszervezetben is. 
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https://kepesujsag.com/a-hmdk-szervezeseben-kozel-szaz-gyerek-nyaralt-a-balatonon/
https://kepesujsag.com/uj-elnoke-van-a-tengermelleki-fennsiki-megyei-hmdk-szervezetnek/
https://kepesujsag.com/daruvariak-es-pakraciak-az-orszag-legnagyobb-kisebbsegi-szemlejen/
https://kepesujsag.com/egy-ujabb-vidam-gyermek-es-ifjusagi-sportnap-laskon/
https://kepesujsag.com/vukovaron-szentlaszlon-es-splitben-is-allamalapito-kiralyunkra-emlekeztek/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 29. – Kossuth Rádió 

 

A Katolikus Karitász több mint háromszáz rászoruló, nehéz sorsú magyar gyermek 

iskolakezdését támogatja Kárpátalján 13 településen. Iváncsik Attila összeállítása 

Kőrösmezőn készült, ahol 36 kisdiáknak adták át az iskolatáskákat és a taneszközöket. 

 

Romániában a szeptember 9-én kezdődő tanévben 9 erdélyi, partiumi és bánsági 

szórványmegyében, valamint Bukarestben lesz ingyenes a napközis foglalkozás a magyar 

elemi osztályokban. Ez közel kétezer kisiskolást érint. Az Iskola Alapítvány által szervezett 

programban több mint 80 pedagógus vesz részt, ők hivatalosan kapnak jövedelem 

kiegészítést. Arad megyében egyelőre a városi iskolákban, összesen öt tanintézményben indul 

az ingyenes délutáni foglalkozás. Ezek jelentőségéről beszélt Faragó Péter parlamenti 

képviselő, az RMDSZ megyei szervezetének elnöke, akivel Pataky Lehel Zsolt beszélgetett. 

 

Szerbiában szeptember másodikán kezdődik az iskola. A tavalyi évhez viszonyítva kevesebb 

diákkal indul a tanév a közép-bánáti iskolákban. Kónya-Kovács Otília összefoglalója. 

 

A szlovák sajtó terjedelmes kommentárokban elemzi a magyar-magyar összefogás 

elmaradásának lehetséges okait és várható következményeit. Haják Szabó Mária lapszemléje. 

 

Az Ungvári járási Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb magyar települése. Stratégiai cél, hogy 

az ukrajnai közigazgatási reform során ne csatolják ukrán településekhez, hanem 

központként inkább hozzá csatlakozzanak a környező magyar települések, egy önálló, erős új 

közigazgatási egységet, ukrán nevén hromadát alkotva.  Az ukrajnai  közigazgatási reform az 

év végéig önkéntes. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Popka Jánost, Nagydobrony 

polgármesterét hallják. 

 

Árpád-kori királysírra bukkantak a Temes megyei Egresen, az 1179-ben épült cisztercita 

templom és kolostor területén. A 2013-ban geofizikai mérésekkel és régészeti 

terepbejárásokkal megkezdett román–magyar kutatási program  2016-tól a temesvári Bánáti 

Nemzeti Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-08-29_18-02-00&enddate=2019-08-29_18-40-00&ch=mr1
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közös régészeti feltárásaként folyik. Az idei feltárás eredményei bizonyultak a 

legértékesebbnek: lehetséges, hogy megtalálták II. András magyar király és második felesége 

sírját, valamint a ciszterciták előtti időszakban épült templom nyomaira is bukkantak. Major 

Balázs régész, az Egyetem Régészeti Intézetének igazgatója meg is mutatta az idei feltárások 

eredményeit Lehőcz Lászlónak, aki először a kutatások indítékáról kérdezte a régészt. 

 

Kell a jó ötlet, a támogatók aztán maguktól jönnek... Ezt jól példázza a magyar határhoz 

közeli Kelebia plébánosának, Paskó Csaba atyának az esete, aki évekkel ezelőtt, amikor kezdő 

papként odakerült, kiötlötte, hogy a templom egyszerű üvegablakait vitrázsokra kellene 

felcserélni. Ma már a magyar szentek szinte  teljes arcképcsarnokát megcsodálhatják a hívek, 

és az arra  látogatók.  Paskó Csaba atyával Ternovácz István beszélgetett.   

 


