Orbán Viktor is részt vett a koncerten a szabadkai Zsinagógában
2019. június 27. – Pannon RTV, Vajdaság MA
Már hetekkel az esemény előtt minden jegy elkelt a csütörtök esti Miklósa Erika koncertre. A
nagyszabású komolyzenei koncertet az egy évvel ezelőtt átadott szabadkai Zsinagógában
szervezték. Az esten fellépett még Balázs-Piri Soma, a Virtuózok korcsoportgyőztese, valamint a
Szegedi Szimfonikus Zenekar, akiknek Paskó Csaba karnagy vezényelt. A koncerten Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke is részt vett. Az eseményt a szabadkai VM4K szervezte.
Néhány perccel a koncert kezdete előtt megérkezett az est díszvendége, Orbán Viktor is.
Magyarország miniszterelnökét a zsinagóga előtt Pásztor István, a VMSZ elnöke fogadta. A
koncertre mintegy ezer jegy kelt el. A szabadkai Zsinagóga egyébként Európa második
legnagyobb zsinagógája. A lelkes komolyzene rajongók már több mint egy órával a koncert előtt a
szabadkai Zsinagóga környékén várakoztak, hogy élőben hallhassák Miklósa Erika operaénekesnőt.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

A kárpátaljai egészségügynek nyújtott magyar kormányzati támogatás a
szülőföldön maradást szolgálja
2019. június 28. – MTI, Kormány.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja
A magyarul beszélő kárpátaljai orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak nyújtott
fizetéskiegészítő magyar kormányzati támogatás és a lakossági egészségügyi ellátást javító
fejlesztési programok az orvosok és a lakosság szülőföldön maradását segítik elő - jelentette
ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön Csapon, a magyar
kormány támogatásával felújított klinika és családorvosi rendelőintézet ünnepélyes átadásán.
Az Ungvári járás lakosságának egyharmadát ellátó egészségügyi intézmény avatásán mondott
köszöntőjében Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden lehetséges
támogatást megad Kárpátalja magyar és nem magyar lakosságának is, beleértve a nemzetiségtől függetlenül - mindenki számára fontos egészségügyi ágazatot.

Az úzvölgyi katonatemető körül kialakult helyzet diplomáciai úton történő
rendezését szorgalmazza Gabriel Leș védelmi miniszter
2019. június 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
A román védelmi miniszter szerint az úzvölgyi hősi temető problémáját párbeszéddel,
diplomáciai csatornákon keresztül kell kezelni, a megoldás pedig a következő hetekben
születhet meg. Gabriel Leș csütörtökön beszélt erről az Agerpres hírügynökségnek, miután
szerdán megkezdődött a szakmai egyeztetés és a kölcsönösen elfogadható megoldás keresése
a Székelyföld keleti határán található sírkert ügyében a hadisírgondozásért felelős magyar és
a román szervezetek között. „A felek azt hangsúlyozták, hogy félre kell tenni az érzelmi
megközelítést, pragmatikus, nyílt párbeszédre van szükség, összhangban az európai,
euroatlanti értékekkel, a Magyarország és Románia közötti stratégiai partnerséggel: ez
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Módosítás: levélben is szavazhatnak az államfőválasztáskor a külföldön élő
románok
2019. június 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
A választási jogszabálytervezetek kidolgozásával, módosításával és kiegészítésével megbízott
parlamenti különbizottság arról döntött, hogy a külföldön élő románok számára az
államfőválasztásokkor a hagyományos szavazási mód mellett érvényes legyen a levélben
történő szavazás, illetve hogy a szavazást korábban el lehessen kezdeni. A bizottság tagjai
szerdán kezdték meg a vitát az Országos Választási Hatóság által javasolt tervezetről, amely
az államelnök-választást szabályozó 2004/370-es törvényt módosítaná.

Erdély

vezethet el az esetleges ellentétek elsimításához” – mondta a román miniszter. Hozzátette: a
felek megállapodtak abban, hogy a szakértők közösen járják majd be a helyszínt, és mivel az
úzvölgyi sírkertben más nemzetiségű katonák is nyugszanak, erre valamennyi érintett ország
képviselőit meghívják.

Úzvölgyi temetődúlás: az Európa Tanácsnál is panaszt tett az RMDSZ a
magyarokat ért jogsértések miatt
2019. június 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen
Az Európa Tanács intézményeinek vezetőit tájékoztatta levélben az úzvölgyi katonai temető
ügyében elkövetett jogsértésekről az RMDSZ – adta hírül csütörtökön a szövetség
hírlevelében. A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Korodi Attila, az ET parlamenti
közgyűlésének RMDSZ-es tagja által aláírt levelet megküldték az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése elnökének és alelnökeinek, az ET politikai csoportjainak és az EU-tagállamok
nemzeti delegációinak. Korodi Attila elmondta: bár Románia mindenütt azt hangsúlyozza,
hogy példaértékűen bánik kisebbségeivel, ezt a romániai magyar közösség mégsem érzékeli.

Pénteken indul az aláírásgyűjtés a Partiumban az SZNT európai polgári
kezdeményezésének támogatására
2019. június 27. – transindex.ro, maszol.ro
Pénteken kezdi meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a Partiumban a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését támogató aláírások
gyűjtését - közölte a párt csütörtökön. "Az EMNP megalakulásától kezdve fő
programpontjának tekinti a történelmi régiók romániai visszaállítását. Hisszük és valljuk:
nem csak a magyar közösségek területi autonómiájára van szükség, hanem arra is, hogy az
összes történelmi régió saját pénzügyi és közigazgatási hatáskörökkel rendelkezzen.
Tulajdonképpen nem kérünk mást, mint a német modell romániai alkalmazását, hiszen ami
Németországban működik, az nekünk is megfelel" - idézte Csomortányi István pártelnököt az
EMNP közleménye. A párt elnöke rámutatott: a román kormányzatok mindmáig adósak
maradtak az ország közigazgatási átalakításával, az 1968-as megyereform pedig szerinte
kifejezetten káros volt a magyar közösségekre nézve.
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2019. június 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro
Itthon vagyunk! – skandálta a több száz fős tömeg csütörtökön délután Sepsiszentgyörgy
főterén az Erdélyi Magyar Néppárt által az úzvölgyi temető védelméért szervezett tüntetésen,
válaszként arra, hogy Bálint József, a néppárt háromszéki elnöke azzal indított, „valakinek
nem tetszik, hogy itthon vagyunk, a halottaink sem nyughatnak békében”. A megmozduláson
az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) képviselői is részt vettek, Csíkszeredából,
Székelyudvarhelyről, Gyergyószentmiklósról és Marosvásárhelyről is érkeztek tiltakozók. A
tömegben székely zászlókat, Kegyeletsértés, Védjük meg magunkat, védjük meg Erdélyt, Nem
hagyjuk a temetőnket, Mondjon le a prefektus feliratú táblákat emeltek magasba.

Erdély

„Nem hagyjuk a temetőt!” – tüntetés Sepsiszentgyörgyön

Kijátszott magyarok
2019. június 28. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ harminc éve tölti be Bukarestben ugyanazt a
szerepet, amit Zatykó Gyula Várad román polgármesterének oldalán. Naphosszat lehetne
sorolni azokat az eseteket, amikor a román hatalom az RMDSZ megkerülésével, a feje fölött
hozott a kisebbségeket vagy kifejezetten a magyar közösséget érintő hátrányos döntéseket
attól függetlenül, hogy történetesen éppen kormányon volt a szövetség. A legutóbbi példa az
anyanyelvhasználati jogokat megnyirbáló közigazgatási kódex elfogadásáé, amivel a bukaresti
hatalom újfent jól átverte a magyar érdekképviseletet. Egyáltalán nem könnyű tehát a
kisebbségi érdekérvényesítés, ha a többség csak kirakatszerepet szán a kisebbségnek. Vagy
éppenséggel kijátssza annak tagjait egymás ellen...”

2019. június 28. – Krónika
Négy erdélyi és négy magyarországi megye kereskedelmi kamarája írt alá együttműködési
megállapodást Debrecenben. A találkozó időzítése nem volt véletlen, hiszen húsz évvel ezelőtt
alakult meg a magyar kereskedelmi kamara magyar–román tagozata. Rák János Zoltán, a
tagozat titkára a Krónikának elmondta, a hűvös román–magyar államközi politikai
kapcsolatok ellenére a gazdasági együttműködés sikertörténetnek számít.

Gombaszögre készül Čaputová
2019. június 27. – bumm.sk, ma7,
Zuzana Čaputová köztársasági elnök elfogadta a Gombaszögi Nyári Tábor szervezőinek
meghívását, az államfő július 17-én egy nyilvános beszélgetésen találkozik a táborozókkal. Az
államfővel Mózes Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója beszélget. Az
államfő a szlovákiai magyarokkal és a kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekre is válaszol
majd.
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2019. június 27. – hirek.sk, ma7, Új Szó
A Focus legfrisebb felmérése szerint a Híd és az MKP sem jutna be a parlamentbe, Andrej
Kiska volt államfő pártja épphogy átlépné a parlamenti küszöböt. A Smer stabilan az első, a
PS/Spolu stabilan a második. A felmérés az Hídnak 4,5, az MKP-nak 3,3 százalékos
támogatottságot mutat.

Felvidék

A Focus újabb felmérése méri vonal alatt a Hidat és az MKP-t is

Ötéves kortól kötelező lesz óvodába járniuk a gyerekeknek
2019. június 27. – bumm.sk, ma7
Az oktatási törvény módosításának értelmében kötelezően óvodába kell járniuk az ötéves
gyerekeknek. A módosítást csütörtökön hagyta jóvá a parlament. Az óvodai évek nem
számítanak bele a kötelező iskolalátogatás időtartamába. Az intézkedés 2021-ben lép
érvénybe. Az eredeti időpont 2020 lett volna, de idő kell ahhoz, hogy az óvodák
felkészüljenek a megnövekvő gyereklétszámra. A törvénymódosítás megtiltja a politikai
tevékenységet az iskolákban és kötelezővé teszi a feddhetetlenségi bizonyítvány bemutatását
minden pedagógus számára.

Párkány saját forrásból újította fel óvodáját

814 babacsomag érkezett Vajdaságba
2019. június 27. – Pannon RTV
Idén 814 babacsomag érkezett Vajdaságba a Magyar Kormány Nemzetpolitikai
Államtitkárság Köldökzsinór Programjának jóvoltából. A babatakarót, fésűt és egyéb, az
apróságok mindennapjait megkönnyítő felszerelést tartalmazó csomagból csütörtök délelőtt
mintegy 70-et osztottak szét a szülőknek Szabadkán. A szabadkai Szemesi család kisbabája,
Márk tavaly októberben született, a mai csomagosztáson pedig elevensége már a szülők
minden figyelmét lekötötte.
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2019. június 27. – ma7
Tíz év alatt apránként megújultak a Szövetkezeti sori kétnyelvű óvoda belső terei, az elmúlt
esztendőben pedig a tető- és a falak szigetelése zajlott, lecserélték a nyílászárókat, megújult az
összekötő folyosó és a kültéri teraszok is új külsőt kaptak. Szabó Eugen polgármester
hangsúlyozta, átlagosan a város 300 óvodásából 200 helyi gyermek, egyharmaduk a környező
falvakból látogatja az intézményeket, ezért a párkányi óvodák állapota regionális
jelentőséggel bír. Mindemellett elmondta, a városi óvodás korú gyermekek 75 százaléka jár
óvodába.
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2019. június 27. – Pannon RTV
A második fejlesztési ciklusban ismét 800 ezer és másfél millió dinár között nyerhetnek el
támogatást a jelentkezők. Másfél millió dinár támogatást is nyerhetnek a jelentkezők a
Prosperitati Alapítvány legújabb, hetedik pályázati körében. A benyújtási határidő július 31-e,
kivéve a földvásárlást támogató vissza nem térítendő támogatást, amelyet október 31-éig
igényelhetnek a jelentkezők - hangzott el az Alapítvány szerda esti tájékoztatóján,
Csantavéren.

Vajdaság

Július elsejétől lehet pályázni a Prosperitati Alapítvány hetedik kiírási körében

Zenta: Kunszentmártoni pedagógusok látogatása

Júliusban egymilliárd forintot utal át a magyar kormány Kárpátaljának
2019. június 27. – karpatalja.ma
A Nemzetpolitikai Államtitkárság évek óta azért dolgozik, hogy a határon túl élő magyarság
számára, így a kárpátaljai magyarság számára is megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a
szülőföldön való boldoguláshoz és megmaradáshoz szükségesek. Kiemelt figyelmet fordítunk
az oktatásra, hiszen gyermekeink anyanyelvi nevelése jövőnk záloga. A bázisiskolák fejlesztési
programja is ezt a célt szolgálja, amelynek köszönhetően az általános iskolákba beiratkozó
gyermekektől a gimnáziumban érettségizőkig megfelelő körülmények között folytathatják
tanulmányaikat. A programnak köszönhetően 64 magyar tannyelvű oktatási intézmény
felújítása, bővítése és fejlesztése valósulhat meg. Az idei összegből július folyamán
egymilliárd forintot utal át a magyar kormány 9 oktatási intézmény felújítására és
fejlesztésére – jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a II.
Rákóczi Ferenc Sportkomplexum alapkőletételén június 27-én Beregszászban.

Kárpátalja

2019. június 28. – Vajdaság MA
Tornyosi és kunszentmártoni pedagógusok találkoztak Zentán. A Közös úton, közös célért
kreatívan együttműködési program keretében a magyarországi vendégek szakmai
megbeszéléseket folytatnak és körbejárják a város nevezetességeit. Csütörtökön Zentára
látogattak a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai. A
huszonkét fős csoportot Perpauer Attila, a községi tanács oktatási és művelődési ügyekkel
megbízott tagja, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola tanári kara és Homolya Ákos,
a Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági szervezetének elnöke fogadta.

Befejeződött a képviselőjelöltek regisztrálása
2019. június 27. – Kárpátalja
A Központi Választási Bizottság (CVK) június 25-én befejezte a július 21-ére kiírt előrehozott
parlamenti választásokon indulni szándékozó képviselőjelöltek bejegyzését – jelentette az
UNIAN hírügynökség. A tegnap esti állapot szerint a CVK összesen több mint 3100 egyéni
képviselőjelölt bejegyzését végezte el. Közülük több mint 1700-an független jelöltként
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A tengermelléki HMDK-egyesületek első találkozója
2019. június 27. – Képes Újság
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének a szervezésében múlt szombaton első
alkalommal került sor a tengermelléki HMDK-egyesületek találkozójára. A házigazdák
mellett dalmáciai és isztriai magyar szervezetek képviselői vettek részt a tanácskozáson. A
szórványban a magyarság megőrzése érdekében kifejtett munka olykor szélmalomharcnak
tűnik. Különösen nehéz azok helyzete, akik egyre kevesebben és egymástól távol élnek, és már
csak egy-egy szervezet támogatja megmaradásukat. Egymás segítése, támogatása érdekében
szervezték meg a tengermelléki HMDK-egyesületek első találkozóját, amelynek a HMDK
Tengermelléki-fennsíki megyei egyesületének a székhelye adott otthont.

Horvátország

indulnak, a pártok 1436 jelöltet állítottak. Emellett a CVK befejezte a 21 párt listáján indított
2674 jelölt regisztrálását is.

Családias hangulatú, magyarságot összefogó rendezvény volt a hétvégi
Drávaszögi Vágta
2019. június 27. – Képes Újság
A múlt hét végén került sor az első Drávaszögi Vágtára. Habár eredetileg a Nemzeti Vágta
előfutamaként tervezték, technikai okokból idén ettől a titulustól elesett. Ennek ellenére
minden kísérő rendezvényt megtartottak: volt lovas bemutató, kultúrműsor, gasztrobemutató
és mesesátor is. Igazi családias hangulatú, magyarságot összefogó rendezvény kerekedett az
egészből, amelyen mindenki jól érezte magát.

A napokban megalakultak az utolsó kisebbségi önkormányzatok is
2019. június 27. – Képes Újság
A május 5-én megrendezett kisebbségi önkormányzati választásokon a HMDK hatalmas
sikert ért el. A most kezdődő ciklusban országos szinten a mandátumok 85%-át birtokolják a
HMDK-s listáról bejutó magyarok. A napokban az utolsó kisebbségi önkormányzatok is
megalakultak.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. június 27. – Kossuth Rádió

Az ungvári járásban, Csapon, ma ünnepélyesen átadták a magyar kormány támogatásával
felújított körzeti családorvosi rendelőt. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár ezután Beregszászban három oktatási intézményt látogatott meg, majd ugyancsak
ünnepélyesen letették a Beregszászi tanuszoda és tornaterem alapkövét. Az államtitkárt
Iváncsik Attila kérte mikrofon elé.

Barátságosabb külső, igényes belső. Kívül-belül felújították Gyimesfelsőlokon az óvodát. Ez a
beruházás része a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programnak Székelyföldön. Oláh-Gál
Elvira összeállítása.

Folyamatosan adják át Délvidéken is azokat a babacsomagokat, amelyekkel a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ajándékozza meg a 2018-ban született
kicsiket a Külhoni magyar gyerekek éve és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családok
Éve programjának jegyében. Németh Ernő riportjában elsőként Jerasz Anikót, a Magyar
Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnökét hallják.

Szerda délután a román parlament két házának együttes ülésén választották meg a román
ombudsmant. A jelöltek közül a kormánykoalíció kisebbik pártja, a liberálisok által
támogatott Renate Weber, volt európai parlamenti képviselő kapta a legtöbb szavazatot.
Eckstein-Kovács Péter, az RMDSZ-ből tavaly kilépett ex-politikus szerint a kormánypártokon
belül erőteljesebb volt a mozgósítás, ennek köszönhetően nyert a liberális jelölt. EcksteinKovács Péter az eredményhirdetés után értékelt Pataky Lehel Zsoltnak.

Aki kíváncsi a marosvásárhelyi Kultúrpalota titkaira, szívesen hallgat sikertörténeteket, vagy
egyszerűen csak találkozni szeretne és beszélgetne a „földijeivel”, annak ott a helye a június
28–án kezdődő és 30.-ig tartó Marosvásárhelyiek 7. Világtalálkozóján. A 3 naposra bővült
rendezvény programjairól kérdezte Erdei Edit Zsuzsánna a főszervezőt, Kirsch Attilát.
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Ugyancsak péntektől vasárnapig tart Alsószeliben a Jurtanapok rendezvénysorozata, amely
Felvidék hagyományőrző fesztiválja. Az idei már a 15. évfolyam, amelyre a szervezők
visszahívták a korábbi évek legsikeresebb szereplőit, muzsikusokat, előadókat, és
természetesen a lovas íjászokat. Franciszti László nemcsak fontos szereplője a fesztiválnak a
Zele törzs vezetőjeként, hanem szervezője is a rendezvénynek. Haják Szabó Mária
beszélgetett vele.

A helyi közösséget támogatja az idei mérai világzenei csűrfesztivál, a Méra world music. Idén
a fesztivál bevételeiből és az összegyűjtött adományokból a Mérai Cifra Táncegyüttes
próbatermének felújítását támogatják. A részletekről és a fellépőkről a két főszervezőt, Varga
Zoltánt és Bethlendi Andrást kérdezte Szilágyi Szabolcs. A fesztivált idén augusztus elseje és
negyedike között tartják a kalotaszegi Mérában.
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