A nemzeti összetartozás évének nyilvánították 2020-at
2019. június 18. – MTI, híradó.hu, Lokál, Origo, Pesti Srácok, Magyar Hírlap, Hír Tv, 888.hu,
OrientPress, Szóljon
Az Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni
békediktátum 100. évfordulóját. A képviselők 166 igen szavazat, öt nem ellenében és egy
tartózkodás mellett fogadták el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának javaslatát.
Nemmel öt DK-s képviselő szavazott, tartózkodott a Liberálisok politikusa, Bősz Anett
független országgyűlési képviselő. A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített
felelősségviselés jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar
nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt
békediktátum 100. évfordulójára emlékezve hozta döntését, „számot vetve e békediktátum
által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával,
de egyben erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a
2010-ben megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Fordulat: a magyar külügy ellenzi, hogy a román védelmi tárca átvegye az
úzvölgyi temetőt
2019. június 18. – MTI, Krónika
Nem támogatja a magyar külügyminisztérium, hogy a román védelmi tárca kezelésébe
kerüljön az úzvölgyi katonai temető. Budapest kifogásolja, hogy folytatódik a magyarellenes
hangulatkeltés Romániában. Menczer Tamás, a budapesti Külgazdasági és
Külügyminisztérium államtitkára úgy fogalmazott: „forró szívre és a hideg fejre” van szükség,
amikor erről a témáról beszélnek. „Nem lehet az egész román nemzettel azonosítani azokat a
bűnözőket, akik a temetőben randalíroztak” – idézte az MTI az államtitkárt. Kijelentette: a
magyar kormány az RMDSZ álláspontját támogatja, így követeli a sírkert eredeti állapotának
visszaállítását, a valós párbeszéd megkezdését, és nem támogatja, hogy a román védelmi
minisztérium kezelésébe kerüljön a temető. Menczer hozzátette: bízik abban, hogy június
utolsó napjaiban a hadisírokat gondozó magyar és a román szakemberek megbeszélésén
érdemi megoldást találnak az ügyben.

Közös jelölteket támogat a KMKSZ és az UMDSZ az előrehozott ukrán
parlamenti választásokon
2019. június 18. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, kárpátalja.ma, Ma7.sk
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjeit hivatalosan bejegyezték a július
21-re kitűzött ukrán parlamenti választásokra, s mivel eredményesen zárultak a tárgyalások
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséggel (UMDSZ), a két szervezet közösen fogja
támogatni a jelölteket mindhárom egyéni választókerületben, amelyekben jelentős számban
élnek magyarok – jelentette be kedden Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán
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Bemutatták Semjén Zsolt Földön és égen című könyvének magyar és lengyel
nyelvű kiadását

Vezető hírek

parlament képviselője. A Kárpátalja című KMKSZ-hetilap internetes portáljának nyilatkozva
Brenzovics László az előrehozott parlamenti választások fontosságát hangsúlyozva leszögezte:
„Meg kell mutatni azt, hogy a kárpátaljai magyarság igenis képviselni szeretné Ukrajnában a
saját érdekeit!” Az esélyekről szólva kiemelte: „Jó esélyekkel indulunk, de minden a részvételi
arányon és a kárpátaljai magyarság egységén fog múlni. Amennyiben kellő számban vesznek
részt a kárpátaljai magyarok és a velünk szimpatizálók a választáson, akkor mindhárom
körzetben van esélyünk.”

Túlélte az RMDSZ által is támogatott bizalmatlansági indítványt a bukaresti
kormány
2019. június 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Túlélte a Viorica Dăncilă szociáldemokrata (PSD) miniszterelnök vezette román kormány
kedden a jobbközép ellenzék által beterjesztett bizalmatlansági indítványt, annak ellenére,
hogy ezúttal a koalícióval eddig együttműködő Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) is a kormány leváltására voksolt. Az ellenzék szerint a PSD-nek és liberális
koalíciós partnerének, az ALDE-nak az igazságszolgáltatás függetlensége ellen elkövetett
„merényletek” miatt kell távoznia a hatalomból. Az RMDSZ azt kérte számon a kormányon,
hogy nem akadályozta meg az úzvölgyi katonatemetőben történteket. A kormánybuktatáshoz
a törvényhozók több mint felének támogatására, legalább 233 szavazatra lett volna szükség. A
bizalmatlansági indítványt végül 200 képviselő és szenátor szavazta meg, így a kormány a
helyén marad.

Erdély

2019. június 18. – MTI, Magyar Nemzet
A budapesti Lengyel Intézetben élénk érdeklődés mellett mutatták be kedd este Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke Földön és égen című könyvének kétnyelvű –
magyar és lengyel – új kiadását. Kilencedik könyvét Semjén Zsolt azoknak ajánlja, akik
érdeklődnek a mai magyar kereszténydemokrácia iránt. Elmondása szerint ez nem önálló
kötet, hanem korábbi könyveinek letisztult kivonata, „egyéni gondolatok és élmények színes
kavalkádja”. Száz pontba szedve foglalja össze benne a kereszténydemokráciáról, a
magyarságról és az egyházról szóló gondolatait, a könyvet alapos jegyzetanyag, név- és
tárgymutató és részletes önéletrajz egészíti ki.

Online is aláírható a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés
2019. június 18. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Akárcsak a Minority Safepack esetében, a nemzeti régiók egyenlőségéért indított európai
polgári kezdeményezést is alá lehet írni papíron és online. Utóbbi lehetőséggel a
www.nemzetiregiok.eu honlapon lehet élni (a Támogatom gombra kattintással) – hívta fel a
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figyelmet az RMDSZ keddi hírlevelében, amelyből az is kiderül, hogy Kelemen Hunor
szövetségi elnök is aláírta az online támogató ívet. Mint Kelemen Hunor korábban
rámutatott: az RMDSZ által elindított és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával
(FUEN) együtt sikerre vitt Minority Safepack precedenst teremtett Európában, aminek
köszönhetően ma minden eddiginél közelebb állunk ahhoz, hogy két olyan sikeres európai
polgári kezdeményezésről beszéljünk, ami Erdélyből indult és az erdélyi magyar emberek
problémáira kíván megoldást nyújtani.

„Iskolatámogatás helyett koncertek” – Újabb marosvásárhelyi RMDSZ-es
tanácsosnak lett elege és mondott le mandátumáról
2019. június 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Folytatódik a lemondási hullám az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetében: kedden azonnali
hatállyal bejelentette lemondását Bakó Szabolcs, a szövetség városi önkormányzati
képviselője. Bakó immár a második városi tanácsos, aki néhány nap leforgása alatt megválik
mandátumától az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetében dúló konfliktusok, továbbá a Vass
Levente parlamenti képviselő, városi RMDSZ-elnök fémjelezte vezetőséggel szembeni
elégedetlenség miatt.

Létrehozták a külföldön élő románok szavazását szabályozó jogszabályt
kidolgozó parlamenti bizottságot
2019. június 18. – transindex.ro
A parlament plenáris ülése kedden úgy döntött, hogy létrehozza a képviselőház és a szenátus
különleges közös bizottságát a választási törvénnyel kapcsolatos jogalkotási javaslatok
kidolgozására, módosítására és kiegészítésére. A bizottság hat hónapig működik és célja, hogy
törvénytervezetet dolgozzon ki az országon kívüli választási folyamat lefolytatásáról.

„Az EU-s kisebbségi törvény, ahogy az Európai Egyesült Államok is egyelőre egy
álom, de nélkülözhetetlen álom”
2019. június 18. – transindex.ro
A nagyváradi születésű Ara-Kovács Attila a Demokratikus Koalíció színeiben jutott be az EPbe. Terveiről, a Minority SafePackről és arról is beszélt vele a transindex.ro, hogy hogyan
viszonyul a DK határon túli szavazatokat ellenző kampányaihoz.

Tánczos Barna: ha át is megy az indítvány, nem lépünk kormányra
2019. június 18. – maszol.ro
Ha át is megy az ellenzék által benyújtott bizalmatlansági indítvány a parlamenti szavazáson,
akkor sem lép kormányra az RMDSZ, legfeljebb parlamenti támogatást nyújt a leendő
kabinetnek – jelentette ki Tánczos Barna Hargita megyei szenátor. A magyar érdekvédelmi
szövetség politikusa a törvényhozás két házának együttes ülése előtt a Digi24 hírtelevíziónak
erősítette meg, hogy a keddi szavazáson mind a szenátusi, mind a képviselőházi RMDSZfrakció megszavazza a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták
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Szövetsége (ALDE) elleni indítványt, de leszögezte, hogy az RMDSZ nem szándékozik
kormányra lépni az ellenzéki Nemzeti Liberális Párttal (PNL).

Portik Vilmos: nem kértük a marosvásárhelyi RMDSZ-t, hogy „politikai
számlákat” egyenlítsen ki
2019. június 18. – maszol.ro
Visszautasítja azt az állítást a Vásárhelyi Forgatag szervezője, hogy a helyi magyarság
városünnepe generálta a marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet számára a „politikai számlákat”,
amelyeket a Dorin Florea vezette önkormányzat „nyújt be” rendszeresen az érdekvédelmi
szövetségnek, cserében a magyar közösségi rendezvény támogatásáért. Portik Vilmost Vass
Levente városi RMDSZ-elnök Maszolnak adott interjújára reagáltatták.

Dăncilă: „Tisztelem a magyarokat és az összes nemzeti kisebbséget”
2019. június 18. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro
A kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitáján, az úzvölgyi incidensek
kapcsán Viorica Dăncilă miniszterelnök beszédében emlékeztetett arra, hogy meghívták a
magyar kormány képviselőit egy június 24. és 28. közötti tárgyalásra. Megerősítette, hogy a
temetőt a védelmi minisztérium kezelésébe helyezik. A szociáldemokrata párti (PSD)
kormányfő bízik benne, hogy közösen találnak megoldást a helyzet rendezésére, és arra, hogy
ilyesmi a jövőben ne forduljon elő. „Tisztelem a magyarokat, és tisztelni is fogom, függetlenül
attól, hogy ma miként szavaz az RMDSZ. Tisztelem valamennyi nemzeti kisebbség tagjait,
mert nemcsak a románok, hanem az összes román állampolgár miniszterelnökének tartom
magam” – mondta Dăncilă.

Korodi Attila: a többségnek kéne megvédenie a kisebbségeket, nem a
kisebbségieknek saját magukat
2019. június 18. – maszol.ro, transindex.ro
A kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi vitájában Korodi Attila, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetője az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án, a hősök napján
történtekről elmondta: hajszálon múlott, hogy nem történt egy, az 1990-es marosvásárhelyi
fekete márciushoz hasonló román–magyar konfliktus. „Ezen a napon megbukott a
demokrácia” – mondta. Korodi Attila hangsúlyozta, hogy az RMDSZ által időben jelzett, a
dormánfalvi önkormányzat által elkövetett törvénytelenségekre csak az építkezési
felügyelőség reagált kellő határozottsággal, a többi állami intézmény szemet hunyt a
szabálytalanságok felett.

Államilag támogatott délutáni oktatásért lobbizik a Diakónia Keresztény
Alapítvány
2019. június 18. – maszol.ro
Legyen a délutáni oktatás államilag támogatott rendszer, ezért lobbizik a Diakónia Keresztény
Alapítvány. A civil szervezet a svájci HEKS Alapítvány, a Kovászna megyei és települési
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önkormányzatok támogatásával negyedik éve biztosít délutáni oktatást és meleg ebédet
Háromszéken, számolt be Makkai Péter. A Diakónia Alapítvány sepsiszentgyörgyi igazgatója
rámutatott, hogy a program egyik legfontosabb hozadéka az volt, hogy sikerült változást
elérniük az önkormányzatok hozzáállásában, a települések vezetői ugyanis megértették, hogy
az oktatásba ugyanolyan fontos befektetni, mint az infrastruktúra fejlesztésébe, aszfaltozásba.

Viorel Șerban az úzvölgyi incidensekről: „Szégyelljék magukat a magyarok!”
2019. június 18. – maszol.ro
A kormány elleni bizalmatlansági indítvány keddi parlamenti vitája végén, a szavazás
megkezdése előtt Viorel Șerban kormánypárti (PSD) parlamenti képviselő az úzvölgyi
incidensek kapcsán a magyarság felelősségét emlegette. Indulatos beszédében védelmébe
vette a törvénytelenül felállított román emlékművek álcázott felavatására érkezett román
„megemlékezőket”, tagadva, hogy bármilyen amazok erőszakhoz, rongáláshoz folyamodtak
volna. Șerban elismerte, hogy az első világháborúban a magyar hatóságok hozták létre a
temetőt az elesett honvédeknek, de mint mondta, „az 1920-as években nemzetközi temetővé
alakították, mert több nemzet katonáját helyezték ott örök nyugalomra, köztük sok
ismeretlen katonát”.

Hargita megye prefektusának lemondását követelték a csíkszeredai tüntetésen
2019. június 18. – szekelyhon.ro, Krónika
Az úzvölgyi katonatemető államosításának leállítását a sírkert eredeti állapotának
helyreállítását és Hargita megye prefektusának lemondását, vagy leváltását követelték azon a
tüntetésen, amelyet az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hívott össze tegnap Csíkszeredába. A
Szabadság téren kedden délután már a tiltakozó megmozdulás meghirdetett időpontja előtt
több százan vonultak a Hargita megyei prefektúra elé, ahová a zuhogó eső ellenére
folyamatosan érkeztek az emberek. A tiltakozók egy része szervezetten, autóbuszokkal
érkezett
öt helyszínről:
Székelyudvarhelyről,
Gyergyószentmiklósról,
Sóvidékről,
Szentegyházáról és Marosvásárhelyről. A magyar és székely zászlót lobogtató tüntetők
molinókat is tartottak a magasba, amelyeken egyebek mellett kegyeletsértésnek nevezték az
úzvölgyi temetőben történteket. Emellett a következő feliratokat lehetett olvasni a
transzparenseken: „Nem hagyjuk a temetőnket!”, „Védjük meg magunkat, védjük meg
Erdélyt”, „Mondjon le a prefektus!”

Csak a szokásos román trükk
2019. június 19. – Demokrata – Sinkovics Ferenc
Az úzvölgyi temető ügye átlépte saját földrajzi és politikai határait, messze túlmutat
önmagán. Nem tudjuk, mi lesz a szomorú történet vége, de az már biztos, hogy a temető
jövőre bekerül abba a centenáriumi megemlékezéssorozatba, amely a trianoni diktátumról
szól majd, és amelynek hangulatát extrém magasságba akarja emelni Bukarest.
( A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2019. június 19.- i számában olvasható.)
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2019. június 18. – Felvidék Ma
Két kultikus hely van Felvidék-szerte, melyet komolyabban jegyeznek folklórberkekben, ez
Gombaszög és Zselíz. A 20. század viharai által sújtott csehszlovákiai magyarság számára
ugyanis a hagyományok és a kultúra maradt az utolsó mentsvár, melybe kapaszkodni tudott
az ’50-es évek zord viszonyai között. Nagyszüleink, az akkor alaposan próbára téve
betartották Tompa Mihály intelmét: „Fiaim, csak énekeljetek!” S bár merengeni és jajgatni is
lehetett volna akkoriban, ők énekeltek, táncoltak és kapaszkodtak hagyományaikba,
kultúrájukba, mert ahogy a gyökértelen fát a szél könnyen kicsavarja, úgy minket is ezek
nélkül könnyen sodort volna el a történelem vihara. Ám 2019-ben immár 53. alkalommal
még mindig dalol a hegedű, dobban a csizma, s pördül a szoknya, és sok nemzedékváltás után
is ugyanazzal a miliővel telik meg a festői környezetű Esterházy-park Zselízen, akárcsak fél
évszázaddal korábban.

Felvidék

A népművészet országos fesztiválja Zselízen

Drasztikus díjemelés helyett megoldás az óvárosi magyar oviban

„A VMSZ megújulási készsége segített abban, hogy túlélje az elmúlt 25 év
megpróbáltatásait”
2019. június 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
25 éves a Vajdasági Magyar Szövetség, amely 1994. június 18-án alakult meg Zentán, mint
polgárok egyesülete. Kezdetben pártoktól és kormányoktól független szervezetként kívántak
működni, de csakhamar rájöttek, hogy ha nagyobb részt kívánnak vállalni a vajdasági
magyarság politikai érdekképviseletében, akkor párttá kell alakulniuk. A negyedszázados
jubileum kapcsán kedd reggel alkalmi sajtótájékoztatót tartott Szabadkán Pásztor István, a
VMSZ másfél hónappal ezelőtt újraválasztott elnöke. Az eseményen jelen voltak a párt
tanácsának a tagjai is, illetve néhány alapító tag.
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2019. június 18. – Új Szó
Nem kell kétszáz százalékkal több óvodalátogatási díjat fizetni azoknak a szülőknek, akik nem
az Óvárosban laknak, a gyerekük azonban az Augusztus 29. utcai magyar óvodába jár.
Grendel Gábor helyi önkormányzati képviselő felajánlotta, hogy képviselői keretéből
megtéríti az új díjszabásból fakadó többletköltségeket. A városrész néhány hete tette közzé az
illetékeket szabályozó általános érvényű rendelet tervezetét. Ha az önkormányzat a hónap
végén elfogadja a javaslatot, akkor szeptembertől a jelenlegi 30 helyett 45 euróra emelkedik a
havi illeték. Azoknak a szülőknek, akiknek nem a városrészben van az állandó lakhelyük, havi
90 euró illetéket kellene fizetniük.
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Helyére került Rákóczi beregszászi lovas szobrának talapzata
2019. június 18. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Húsztonnás, süttői mészkőből kifaragott talapzaton fog majd állni Beregszász központjában
II. Rákóczi Ferenc életnagyságúnál nagyobb lovas szobra. Június 18-án este került a végleges
helyére a talapzat, amely több egy egyszerű talpkőnél, hisz vannak rajta faragott jelek, mint
például a szabadság zászlaja, egy harciszekér-töredék és a nagyságos fejedelem jelmondata:
Cum Deo pro Patria et Libertate!

Nagy értékű orvosi és gyógyászati eszközöket adott át a Katolikus Karitász
Visken

Vajdaság

2019. június 18. – Magyar Szó
Új kisebbségi közösségek is létrejöttek, kedvező és kedvezőtlen időszakok is lezajlottak
mindenütt a JSZSZK széthullását követően, rendkívül lényeges azonban az, hogy a
közösségek tanuljanak egymástól, összehasonlítsák a különböző gyakorlatokat,
rendelkezéseket, megismerjék egymás problémáit is, jelentette ki Nyilas Mihály tartományi
kormányfő-helyettes, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár a volt
Jugoszlávia szétesésével kialakult utódállamok nemzeti kisebbségeinek helyzetével foglalkozó
újvidéki konferencián, melyet a Szerb Matica Galériájában tartottak meg ma a Hanns Seidel
Alapítvány támogatásával, a Regionalizmusért Központ szervezésében.

Kárpátalja

Példaértékű a vajdasági gyakorlat

2019. június 18. – karpatalja.ma
Több mint 10 millió forint értékben adományozott EKG-készülékeket, vérnyomás- és
vércukormérőket, gyógyszereket, kerekesszékeket, rollátorokat és más eszközöket a Katolikus
Karitász kedden Kárpátalján, a Huszthoz közeli Visken a helyi körzeti kórháznak. A
segélyszállítmány ünnepélyes átadását követően Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy közel két éve működik Kárpátalján a segélyszervezet
orvosmissziója, amelynek az orvosai a betegek vizsgálata, szűrése során igen nagy hiányt
tapasztaltak az állami egészségügyi ellátásban egyebek mellett orvosdiagnosztikai és
gyógyászati segédeszközökből.

VI. Turul Expo
2019. június 19. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) 2019. július 15–16-án szervezte meg
hagyományos nemzetközi termékkiállítását és -vásárát, a hatodik Turul Expót
Tiszapéterfalván, a Tisza Stadion és Sportkomplexum területén. Az eddigi évekhez hasonlóan
a helyi és Kárpát-medencei kiállítók termékbemutatója mellett rengeteg színes kulturális
programmal, üzletember-találkozóval, gazdafórummal, bográcsfőző versennyel és nagy
tömegeket vonzó koncertekkel várták a szervezők az érdeklődőket.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 19.

7

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. június 18. – Kossuth Rádió

A kárpátaljai magyarság két meghatározó politikai szervezete, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség együttműködik a július 21re kiírt ukrajnai parlamenti választáson, így a három magyarok lakta választási kerület közül
kettőben a KMKSZ, egyben pedig az UMDSZ jelöltje indul, jelentette be Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője.

Módosítaná az államnyelvtörvényt a liberális Szabadság és Szolidaritás képviselőcsoportja.
A javaslat eltörölné a jogszabály egyik legsérelmesebb kitételét, amely szerint a szlovák nyelv
előnyt élvez más, kisebbségi nyelvekkel szemben.

25 éves a Vajdasági Magyar Szövetség. 1994. június 18-án alakult meg Zentán, és polgárok
egyesületeként, pártoktól, kormányoktól független szervezetként jött létre. Politikai párttá
egy évvel később alakult át, azzal az elsődleges céllal, hogy nagyobb részt vállaljon a vajdasági
magyarság politikai érdekképviseletében. A negyedszázados jubileum alkalmából ma ünnepi
sajtótájékoztatót tartott Szabadkán Pásztor István, a párt elnöke.

Több mint 10 millió forint értékben adományozott EKG-készülékeket, vérnyomásmérőket,
vércukormérőket, gyógyszereket, kerekesszékeket, és más eszközöket a Katolikus Karitász a
Huszthoz közeli Visken a helyi körzeti kórháznak.

Célegyenesbe jutott a Makovecz Imre tervei alapján, magyar kormánytámogatással épülő Új
Ezredév templom kivitelezése: helyére került a kupola, jelenleg a befedésén dolgoznak az
építők. Szentháromság vasárnapján még lehetett látni az eget az új templomból, ahol az
istentiszteletet tartották.

És most egy felhívás erdélyi magyar másodéves egyetemistáknak. Nekik hirdet felvételit a
budapesti Mathias Corvinus Collegium kolozsvári programja. Június 20-ig lehet jelentkezni.
Részletek Szilágyi Szabolcstól.
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Idén a Marosvásárhelyiek VII. Világtalálkozóját június 28. és 30. között rendezik meg. A
Vásárhelyi Forgatag elő-rendezvényeként is számon tartott esemény céljairól és a tervezett
programjáról Kirsch Attila, a világtalálkozó főszervezője beszélt.

Az Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál és Nyári Szabadegyetem a múlt üzenete a
jövendőnek. 2005-től a rendezvény fokozatosan Felvidék legnagyobb hagyományőrző
fesztiváljává nőtte ki magát. A tábor évről-évre egy hét alatt épül fel. A fesztivál helyszínéül
választott egykori folyómeder, a „Lapos” és az évek során elkészült jurták, sátrak és egyéb
látványelemek teszik egyedivé a fesztivált. A 15 éves évfordulóra megkülönböztette
figyelemmel készülnek a szervezők.
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