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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Közösségi felelősségvállalásra biztatta a vásárhelyi orvosi egyetem magyar 

végzőseit Potápi Árpád János államtitkár 
2021. július 28. – MTI, Híradó, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Szó 

Az egyéni felelősségvállalás mellett közösségi felelősségvállalásra is biztatta a 

Marosvásárhelyi Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem 

(MOGYTTE) magyar tagozatának végzőseit szerdán (július 28-án) Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A magyar tagozatnak a 

marosvásárhelyi várban tartott szerdai ballagásán az általános orvosi kar 153, a 

fogorvostudományi kar 40, a gyógyszerészeti kar 40, valamint az általános orvosi asszisztensi 

szak 27 sikeresen államvizsgázó diákja tette le a hippokratészi esküt. Potápi Árpád János 

beszédében kitért arra, hogy az egyetem magyar tagozatának 260 végzőse gyógyítóként a 

legnagyobb felelősséget vállalja, hiszen lehet, hogy pályájuk során másodpercek alatt kell 

emberek életéről dönteniük. „Arra hívjuk önöket, hogy felelősségvállalásuk terjedjen ki a 

közösségükre is” – jelentette ki az államtitkár. Megjegyezte: az orvosok felkészültsége és 

helytállása tiszteletet érdemel. 

 

Felavatták a marosvásárhelyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás 

háttérintézményét 
2021. július 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ünnepélyes keretek közt avatták fel tegnap délután a Miskolczy Dezső Oktatásszervező és 

Egészség-szakpolitikai Innovációs Központot, amely a marosvásárhelyi magyar nyelvű 

felsőfokú oktatás háttérintézményeként működne. A létesítményre azért is volt szükség, mert 

az utóbbi években több ízben is előfordult, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) magyar oktatói kiszorultak a saját 

épületükből. A tanszékvezető érdemeit emelte ki az ünnepélyen jelen lévő Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. Mint mondta, Miskolczy 

nélkül nem biztos, hogy létrejött volna a vásárhelyi orvosi egyetem. „Személyes példája, az, 

hogy Marosvásárhelyre telepedett, bizonyítja, hogy soha nem szabad megfutamodni, 

ellenkezőleg: ki kell állni a nemzeti érdekek mellett” – nyilatkozta Potápi. 

 

Pásztor István nyílt levélben állt ki az MNT elnöke mellett a Tanyaszínház 

kapcsán  
2021. július 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook bejegyzésében biztosította 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét támogatásáról a Tanyaszínház körül 
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kirobbant botrányban. A VMSZ elnöke bejegyzésében támogatásáról biztosítja az MNT 

elnökét, mondván: “Magam is olvastam tegnapi (2021. július 27.) közleményed és az arra való 

heves reakciókat. Ne szívd mellre! Egyébként azt gondolom, hogy nem egyértelműen és 

világosan, hanem finoman fogalmaztál, amivel megteremtetted annak lehetőségét, hogy 

lefasisztázzanak téged, összemossák az alkotói szabadságot a Tanyaszínház eszményével, az 

pedig nem más, mint mindenkihez szólni, gyerektől az idősekig”, véli Pásztor. 

 
A medvepopulációt megfigyelő és szabályozó tervet jelentett be a 

környezetvédelmi miniszter 
2021. július 28. – maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Az Európai Alapok Minisztériuma és a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium 

képviselői támogatási szerződést írtak alá a romániai medvepopulációt érintő országos 

vadgazdálkodási terv megvalósítására. Európai uniós forrásból 53,5 millió lejt fordítanak a 

barnamedvék megfigyelésére és egy hosszú távú menedzsmentterv elkészítésére. 

 

Gyimesi és szilágysági címereket hagyott jóvá a kormány 
2021. július 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Szilágy megyei Szilágynagyfalu és Szilágycseh, valamint a Hargita megyei Gyimesközéplok 

címereiről döntött az RMDSZ javaslatára szerdai ülésén a kormány – közölte az RMDSZ 

hírlevelében Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. A 

javaslatokat a fejlesztési minisztérium terjesztette a kormány elé. „Az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalásával lehetőség nyílt az erdélyi magyar helyi közösségek szimbólumainak 

elfogadtatására, hivatalosítására. A következő időszakban számos olyan címer és zászló 

ügyében várható döntés, amelyeket a mandátum elején kérvényeztek a helyi közösségek. 

Minden magyar településnek segítünk abban, hogy szabadon használja szimbólumait” – 

fogalmazott Cseke Attila. 

 

Tánczos Barna a medvekérdésről: a polgármestereknek nem kell fegyvert 

ragadniuk 
2021. július 28. – maszol.ro 

A medvék okozta gondok gyorsabb és hatékonyabb megoldását szolgáló múlt heti sürgősségi 

kormányrendelet e hét végéig megjelenik a Hivatalos Közlönyben, mondta el a Maszolnak 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, aki arról is beszélt, miképpen alkalmazható majd 

a gyakorlatban mindaz, amit frissen rögzítettek. Egy biztos: „semmiképpen sem kell a 

polgármester fegyvert fogjon”. 
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Korábban kevesebb mint ötmillió lejjel számoltak a vár újjáépítéséhez, de 

közbeszólt az építőipari árrobbanás 
2021. július 28. – szekelyhon.ro 

Az Országos Beruházási Társasághoz (CNI) nyújtott be finanszírozási kérést a gyimesbükki 

önkormányzat annak érdekében, hogy a Rákóczi-vár újjáépítéséhez szükséges költségeket 

biztosítsák. Nem kis összegről van szó, amely a tavalyi becslések óta is jelentősen növekedett. 

 

A Bihari Napló főszerkesztője okozhatta a két halálos áldozattal járó vasárnapi 

balesetet 
2021. július 28. – maszol.ro, transindex.ro 

Sajtóinformációk szerint a Bihari Napló című napilap főszerkesztője, K. L. okozta azt a 

közlekedési balesetet Bihar település közelében vasárnap reggel, amelyben két személy, egy 

38 éves nagyszalontai férfi és 6 esztendős fia veszítette életét, valamint öt személy megsérült, 

közöttük a szerencsétlenséget előidéző sofőr és utasa is. 

 

Budapesten folytatja tanulmányait a legjobb érettségi eredményt elért Bihar 

megyei diák 
2021. július 28. – maszol.ro 

A Budapesti Műszaki Egyetem mechatronikai mérnöki szakán folytatja tanulmányait az a 

nagyváradi diáklány, aki a legjobb érettségi eredményt érte Bihar megyében a magyar 

tagozatos diákok között. 9,62-es médiájáról szólva a Maszol kérdésére elmondta, elégedett az 

eredménnyel, de meg is dolgozott érte. 

 

Jubilált a várhosszúréti kézműves gyerektábor 
2021. július 28. – ma7.sk  

A napokban ért véget Várhosszúréten a Gömöri Kézművesek Társulása kézműves 

gyerektábora, amelyet már huszadik alkalommal rendeztek meg. A napközis táborban 

egyebek mellett agyagozás, fafaragás, kosárfonás, drótozás, csipkeverés, makramé, 

gyöngyözés, csuhéból és gyékényből készült tárgyak, ajándéktárgyak, illetve textilbabák 

készítése várta a gyerekeket. A kerek évfordulót is megünnepelték, a gyerekekkel közösen 

sütöttek tortát az ünnepi alkalomra, valamint volt táncoktatás, és persze Badin Ádám 

mesemondó sem maradhatott ki a programból, mesét mondott a gyerekeknek. Nagy György, 

a Gömöri Kézművesek Társulásának elnöke úgy fogalmazott, nagyon jó érzés volt, hogy a 

jubileumi, huszadik táborban nagyrészt az előző évfolyamok táboraiban nevelkedett 

generáció tartotta a bemutatókat, foglalkozásokat, ugyanis a tucatnyi mesterből tizen egykor 

táborlakók voltak. 
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Igazságügyi minisztérium: "Nem is tudjuk, mi az a Minority SafePack" 
2021. július 28. – bumm.sk  

Az alakuló magyar pártok szövetsége közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy az 

igazságügyi minisztérium az Európai Bíróságon az Európai Bizottság oldalán száll síkra a 

Minority SafePack kezdeményezőivel szemben. A bumm.sk a következő kérdéseket intézte a 

minisztérium felé: Az igazságügyi minisztérium részéről milyen kifogások vannak a Minority 

SafePack ellen? Konkrét érveinket, tehát a Szlovák Köztársaság álláspontját csak azután 

fogalmazzuk meg, miután az eljárási dokumentumokat áttanulmányoztuk, amire ez idáig 

nem került sor. Azonban általában elmondható, hogy a beavatkozó teljesen, vagy csak 

részlegesen támogathatja az alperes érvelését. A beavatkozónak nincsen olyan eljárási 

jogköre, mint a perben álló feleknek és köteles a belépéskor az eljárási állapotot elfogadnia. A 

minisztériumnak volt tudomása arról, hogy a Minority SafePack kezdeményezést 

Szlovákiában 63 ezer polgár írta alá? Az igazságügyi minisztériumnak erről nem volt 

tudomása. Ezt a tényt egyetlen szerv sem közölte azok közül, amelyekkel a minisztérium 

együttműködött a külügyminisztérium javaslatán. 

 

MartFamily családi fesztivál Martoson 
2021. július 28. – felvidek.ma  

Újra benépesül a Martosi Rendezvényliget és Szabadidőközpont – idén MartFamily családi 

fesztivállal készülnek a MartFeszt szervezői. A Szövetség a Közös Célokért, a Villa Camarum, 

a Marthos Polgári Társulás, a Sziget Polgári Társulás, a Via Nova, valamint Martos község 

szervezésében a járványügyi helyzetre való tekintettel, s az előírások betartásával 2021. 

augusztus 7-én szombaton délelőtt 10 órától MartFamily családi fesztivált tartanak Martoson. 

A vidámabbnál vidámabb pillanatok mellett a kedves szülők – míg csemetéik e sokszínű 

foglalkozásokon vesznek részt – megpihenhetnek, s a Szülői akadémián hallgathatnak 

hasznos előadásokat a gyermeknevelésről. A projekt a Kisebbségi Kulturális Alap 

támogatásával és Nyitra megye társfinanszírozásával valósul meg. 

 

Háromszázötven bringás tekert az éjszakai kerekezésen 
2021. július 28. – Új Szó  

Rekordszámú résztvevővel rendezték meg az éjszakai biciklizést a városban. Augusztusban és 

szeptemberben megismétlik a rendezvényt. Több mint kétszer annyi résztvevő kerekezett 

végig a városon a hétvégi éjszakai biciklizésen, mint az előző alkalommal. Ezzel a létszámmal 

Szenc városa az ilyen rendezvények legnagyobbjai közé került országos viszonylatban. Juraj 

Gubáni, a város alpolgármestere szívügyének tartja a kerékpáros közlekedést. Az éjszakai 

biciklizést tavaly rendezték meg először azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a 

kerékpárosokra és a kerékpáros közlekedésre, amely nagyszerű, kényelmes, gyors, 

egészséges, környezetbarát és költséghatékony alternatívát nyújt a közlekedésben.  
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Porciunkula vásár koncertekkel és óvintézkedésekkel 
2021. július 28. – Új Szó  

Rendhagyó módon idén nem a főtéren rendezik meg a Porciunkula egyházi ünnephez 

kapcsolódó rendezvényeket. A pénteki és szombati kirakodóvásárt a város központjában lévő 

Majzon téren nyitják meg, és a közeli kertmoziban lesznek a koncertek. Az önkormányzat és a 

városi Novovital cég a Porciunkula egyházi ünnephez kötődő vásárt az Érsekújvári Regionális 

Közegészségügyi Hivatallal folytatott egyeztetés alapján ezerfős tömegrendezvényként 

valósítja meg. Emiatt szükség lesz bizonyos óvintézkedések betartására. A kirakodóvásár és a 

frissítős standok a Majzon téren lesznek, emiatt lezárják a forgalmat a Törökszalasztó utca 

egy részén az Ernő bástya kereszteződésétől az uszodáig. Pénteken (július 30.) a kertmoziban 

fellép a népszerű magyarországi Irigy Hónaljmirigy együttes, majd Eva Máziková és az 

Akcent Live szórakoztatja a közönséget. Szombaton (július 31.) is zenei csemegékre 

számíthatnak a vendégek, este hat órától az Iný Štýl együttes, majd a Betty Love koncertje, és 

kilenc órától Dominika Mirgová, az Addis és Šorty, végül a Desmod együttes és Robo Šimko 

lép színpadra.  

 

Fotótörténet a gútai vitrinekben 
2021. július 28. – Új Szó   

A fényképezőgépek valóságos evolúcióját követhetjük végig Lengyel István gyűjteményén. 

Cégének gútai telephelyén mintegy 100 fotográfapparátust állított ki. Lengyel István csak 

saját kedvtelésből fényképezett régen és most is. A történet még a gútai pionírszervezet, 

pontosabban annak fotós szakköréhez kötődik. Az alapokat ott sajátította el. Az első, 

csehszlovák gyártmányú gépét 50 koronáért vette – ma már ez is a gyűjteményt gazdagítja. 

„Van köztük több, ami saját használatban volt, de a döntő többsége tetőcseréknél, 

padlásjavításnál, bolhapiacokon szereztem meg“ – boncolgatja a gyűjtemény beszerzési 

hátterét Lengyel István, majd hozzáteszi, arra is volt már példa, hogy valaki a tárlatot látva 

elhozta az otthon őrzött – és sokszor már-már elfeledett – régi masináját. A Gutte cég 

ügyvezető igazgatója a vállalat telephelyen alakította ki azt a kis kiállítási teret, amelyet bárki 

megtekinthet, ha szeretné. 

 

Megyei kitüntetés a gimiseknek 
2021. július 28. – Új Szó   

Csaplár Viktor, Jakab Béla és Koczkás Eszter is megkapta idén Milan Belica, Nyitra megye 

elnökének kitüntetéseit, amelyet olyan diákoknak oszt ki a középiskolák javaslatai alapján, 

akik rangos tanulmányi verseken értek el eredményeket. Az intézmény magántanulója – és a 

budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős diákja – Csaplár 

Viktor csakúgy, mint tavaly, idén is bekerült a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 

döntőjében szereplő hattagú szlovákiai válogatottba. Jakab Béla, végzős diák az elmúlt 

években számos rangos sakkversenyen ért el dobogós helyezéseket – így például az országos 

rapid sakkbajnokság első helyezettje lett az U18-U20-as kategóriában 2019-ben és 2020-ban 

is. Koczkás Eszter – aki jelenleg harmadik osztályos tanuló – a zenében ér el szép 
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eredményeket, jelen pillanatban pedig az első albumán dolgozik. A „The Song“ elnevezésű 

online énekversenyen 45 ország versenyzői közül a harmadik kategória első helyezését 

szerezte meg. 

 

A Minority SafePack ellen fordultak az OĽaNO egyes parlamenti képviselői 
2021. július 28. – Új Szó   

Juraj Krúpa, az OĽaNO parlamenti képviselője, a mozgalom több frakciótagjával közösen 

tartott sajtótájékoztatón kijelentette, támogatják a szlovák kormánynak a Minority SafePack 

kisebbségvédelmi csomag elleni fellépését. Krúpa az álláspont indoklásában a hazai 

kisebbségek helyzetét a közelmúltban háborúk által sújtott Koszovóhoz és Dél-Oszétiához 

hasonlította. Mindez a mozgalom kisebbségek védelméről szóló sajtótájékoztatóján hangzott 

el. A képviselő kijelentéseivel kapcsolatban megkerestük Krúpa frakciótársát, az OĽaNO 

magyar nemzetiségű képviselőjét, Gyimesi Györgyöt is, aki elmondta, valószínűsíti, hogy 

képviselőtársa nem tudja, miről szól a Minority SafePack. Elmondása szerint nem számított 

Krúpa kijelentésre, és egyben bírálta a kollégáját. „A liberális képviselők azok, akik a személyi 

szabadságot fontosnak tartják, de ez csak addig terjed, amíg nem jutunk el a nemzeti 

közösségek jogaihoz” – mondta. 

 

Topolya: Augusztus 22-én lesz a kenyérszentelő és a parasztolimpia 
2021. július 28. – Vajdaság Ma 

Nézők nélkül zajlik a tokiói olimpia, de a sportolóknak világszerte szurkolnak a képernyők 

előtt. Nem csak ezt a rendezvényt, sok minden mást is el kellett tavaly idénre halasztani. A 

tízedik Vajdasági Parasztolimpia is idén kerül megszervezésre és meghívják az eddigi 

győzteseket, hogy a topolyai vásártéren mérjék össze erejüket, tudásukat, ügyességüket. A 

járványhelyzet idején a topolyai Gazdakör is kénytelen volt redukálni a szokásos 

tevékenységeket. A szokásos összejövetelek, a különféle szakelőadások is lemaradtak, vagy 

online térben zajlottak. A tömegrendezvények szervezését sem lehetett megoldani, nem volt 

tavaly parasztolimpia és a hagyományos disznótor is elmaradt. Az utóbbi időben ismét 

aktívak, havonta tartanak összejöveteleket, és szervezik már a hagyományos kenyérszentelőt 

és a parasztolimpiát is. 

 

Népzenei tábor Mohácson szerb nemzetiségű diákoknak 
2021. július 28. – Pannon RTV 

Az eseményt negyedik alkalommal szervezték meg, összesen 15 zenész és néptáncos vesz részt 

rajta. A tábornak a mohácsi szerb ortodox templom kertje ad otthont. Az ötnapos 

diákprogram során a gyerekek megismerkedhetnek a szerb népzenében használatos 

hangszerekkel. A mohácsi Sztepanov Radovan minden évben eljön ide. 7 éve játszik 

tamburán. 
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Készül a kisebbségellenes kisebbségi törvény 
2021. július 28. – Kárpátalja 

A Legfelső Tanács talán leghosszabb nevű bizottságának (Ukrajna Legfelső Tanácsának az 

emberi jogokkal; Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területeinek, a Krím 

Autonóm Köztársaságnak és Szevasztopol városának megszállás alóli felmentésével és 

újraintegrálásával; a nemzeti kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok kérdéseivel 

foglalkozó bizottsága) honlapján megjelent az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvény 

tervezete. Ez a törvényjavaslat lenne hivatott felváltani A nemzeti kisebbségekről szóló, még 

1992-ben elfogadott, elvben máig hatályos törvényt. Bizonyára a szakértők is megosztják 

majd a véleményüket a téma iránt érdeklődőkkel, de addig is, amíg erre sor kerül, olvasóink 

figyelmébe ajánlunk egy kis ízelítőt a dokumentum rendelkezéseiből a teljesség igénye nélkül. 

 

Elkezdődött a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány VI. színjátszó tábora 

Nagydobronyban 
2021. július 28. – Karpat.in.ua 

Hatodik alkalommal szervezett színjátszó tábort a „Genius” Jótékonysági Alapítvány. A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi 

Képzési Központjában megrendezett képzésrea színjátszás iránt érdeklődő 12 és 16 év közötti 

fiatalok jelentkezhettek. A hét folyamán a tanulók betekintést nyerhetnek a színészmesterség 

titkaiba, valamint gyakorlatot szerezhetnek a színpadi mozgás, a beszédkészség- és 

kommunikáció fejlesztés terén is. 

 

Iván Dolhos születésének 90. évfordulójára emlékeztek Ungváron 
2021. július 28. – Karpat.in.ua 

Ungváron, az Ukrán Nemzeti Írószövetség épületében emlékeztek Iván Dolhos kárpátaljai 

prózaíróra születésének 90. évfordulója alkalmából. A rendezvényre azok jöttek el, akik 

személyesen is ismerték vagy már csak alkotásai révén ismerkedtek meg az író 

munkásságával. 

 

Ötven éve szolgálatban 
2021. július 28. – Népújság 

„Még mindig az érint meg a legjobban, hogy segíthetek a magyar nemzetiségű híveknek és 

anyanyelvükön hirdethetem Isten igéjét” – vallja msgr. Režonja Franc razkrižjei plébános, a 

Muraszombati Püspökség nemzetiségi vikáriusa, aki az aranymiséjét – melyet újmiséjének 

pontosan az 50. évfordulóján, július 4-én szolgált Razkrižjén – magyar nyelven Dobronakon, 
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egykori plébániájában is megtartotta. A dobronaki hívők és a magyar közösség külön háláját 

és köszönetét fejezte ki neki. 

 

Nagyobb támogatás, de szigorúbb feltételek 
2021. július 28. – Népújság 

A Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (ProFutura) a Domonkosfai Portán 

tartott tájékoztatón bejelentette a Muravidéki Gazdaságfejlesztési Program 2021. évi 

pályázati felhívásait. A korábbi pályázatokhoz képest ezúttal nagyobb volumenű projektek 

megvalósítására fordítható a Magyarországról érkező vissza nem térítendő támogatás, amely 

a turizmus és a mezőgazdaság területén igényelhető. A pályázatot Kiss-Parciu Péter, a magyar 

kormány Külgazdasági és Külügyminisztériumának helyettes államtitkára, Horváth Ferenc, 

az MMÖNK elnöke és Berden Mario, a ProFutura igazgatója ismertette. Az eseményen jelen 

volt Máthé László Eduárd, Magyarország lendvai főkonzulja, valamint Orban Dušan, a 

ProFutura Tanácsának elnöke. 

 

A nyelvi tájképről muravidéki színekkel is 
2021. július 28. – Népújság 

Szemiotika, művészet és nyelv – ezek voltak a témái a 6. Partiumi Szabadegyetemnek július 

19–e és 24-e között Berettyóújfaluban, amelyen az egyhetes program és az előadások a 

határok fölötti kapcsolatok erősítését szolgálták. A muravidéki magyarságot dr. Zágorec-

Csuka Judit képviselte az anyanyelvápolási helyzetről szóló előadásával. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 28. – Kossuth Rádió 

 

Az RMDSZ meghívására hivatalos látogatást tett Bihar megyében Románia környezetvédelmi 

minisztere, Tánczos Barna a látogatását követő sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a 

helyszínen egészen mást tapasztalt, mint amilyen információk eljutottak hozzá, a 

minisztériumba. A felmerült gondokról munkatársunk kérdezte. 

 

Ma ballagtak a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar tagozatának 

végzős hallgatói. A Vár udvarán tartott rendezvényen az egyetem tanárai és közéleti 

személyiségek köszöntötték a végzősöket. A magyar kormány nevében Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott beszédet. Hangsúlyozta, hogy az anyaország 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10869-nagyobb-t%C3%A1mogat%C3%A1s,-de-szigor%C3%BAbb-felt%C3%A9telek.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10873-a-nyelvi-t%C3%A1jk%C3%A9pr%C5%91l-muravid%C3%A9ki-sz%C3%ADnekkel-is.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-28_18-02-00&enddate=2021-07-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-28_18-02-00&enddate=2021-07-28_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 29. 

 

mindvégig kiállt és kiáll a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés ügye mellett. A 

marosvásárhelyi ballagási ünnepségen 260 frissen végzett orvos, orvos-asszisztens, fogorvos 

és gyógyszerész tette le a hippokrátészi esküt, megfogadva, hogy hivatásukkal az emberi élet 

védelmét szolgálják.  

 

Aszfaltozott közutakat, térköves járdát és kerékpárutat is építenek ezekben a hónapokban 

Nagykárolyban. A szatmári város vezetése a Mobilitás programban nyert pályázati pénz 

felhasználásával 7 elektromos busszal és 150 bérelhető kerékpárral fejleszti a zöld 

közlekedést. A részletekről Kovács Jenő polgármester beszélt. 

 

A Brassó megyei magyarság Erdélyen belül mindig is egyfajta szórványlétban élt, még akkor 

is, ha olyan településekről is beszélhetünk, ahol a magyarok létszáma többségben volt. Ma az 

arányok megfordultak, néhány településen olyannyira, hogy anyanyelvi oktatásra semmiképp 

nem lehet számítani már. Ezen próbál segíteni a Brassó megyei Pedagógusszövetség. Veres 

Emese-Gyöngyvér Szotyori-Raduch Rékával, a szövetség megyei elnökével beszélgetett. 

 

Második, illetve harmadik századra tehető római erődítmény része az a katonai tábor, 

amelyet  Énlakán tárnak fel helyi, illetve anyaországi régészek. Az egykori Székely Támadt 

Vár bejáratát is kutatják most, hogy a jövőben elkezdhessék a székelyudvarhelyi 

idegenforgalmi attrakció felújítását. Mindkét régészeti helyszín kutatását összesen 55 ezer 

lejjel támogatja Hargita megye önkormányzata.  Az erről szóló szerződést a székelykeresztúri 

polgármesterrel, illetve a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatójával írták alá a 

megyei vezetők.  

 

A ferences biciklitúrának, a FERBIT-nek igen nagy a népszerűsége Erdélyben. Idén a 

szervezők kibővítik egy egynapos zarándoklattal és augusztus 1-re ,,Jézus hív! Nyeregbe fel!” 

jelmondattal Csíksomlyóra hívják az érdeklődőket, azzal a céllal, hogy hálát adjanak és 

ráhangolódjanak az  budapesti 52. Eucharisztikus kongresszusra. 


