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Nyomtatott és online sajtó 
 

Miniszteri biztos: a kormány kiemelten foglalkozik a nemzetpolitikával 
2019. június 19. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Hír Tv, Lokál 

Magyar származású, az Egyesült Államokban és Kanadában élő fiatalokat fogadott szerdán a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa Budapesten. 

Szilágyi Péter a találkozón hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta kiemelten foglalkozik a 

nemzetpolitika témájával. A ReConnect Hungary - Magyar Birthright Program keretében 

Magyarországra érkező 21 fiatalt köszöntve Szilágyi Péter arra emlékeztetett, hogy 15 millió 

magyar él a világon, közülük mintegy 1,8 millióan az észak-amerikai diaszpórában. Két hét 

alatt megismerhetik az országot. A programban résztvevő másod- és harmadgenerációs 

magyar fiatalok a két hét alatt megismerkednek Budapesttel, a vidéki Magyarországgal, 

lehetőségük lesz ellátogatni oda, ahonnan felmenőik származnak - ismertetette a miniszteri 

biztos. A magyar nyelv tanulása és a kulturális programok mellett vállalkozókkal, 

kormányzati szereplőkkel is megismerkedhetnek. 

 

Ötéves a Kalmár-jelentés 
2019. június 18. – Szili Katalin – Magyar Nemzet  

Idestova öt esztendeje, hogy Kalmár Ferenc képviselő A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai 

Európában címmel az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlése elé terjesztette jelentését. A 

dokumentumnak volt foganatja: határozatot hoztak arról, hogy középpontba kell állítani a 

hagyományos nemzeti kisebbségek szempontjából kiemelkedően fontos és védendő jogokat.A 

dokumentumban és az annak alapján elfogadott határozatban a kollektív jogok kérdésköre 

hangsúlyosan jelenik meg. A jelentés kiemeli: „A csoportjogok, mint a kisebbségek vagy 

tagjaik különleges jogai nem szükségszerűen korlátozzák az egyéni jogokat, hanem 

kiegészíthetik – és a legtöbb esetben ki kell hogy egészítsék – egymást.” Vagyis a 

kisebbségeket igenis megilleti a jogvédelem – más szóval –, kollektív jogokra van szükségük, 

de úgy, hogy figyelembe vegyék azokat a szempontokat is, amelyek biztosításával e jogok 

garantálhatók. 

 

Úzvölgye a román betörés után 
2019. június 19. – Figyelő – Csinta Samu 

Június elején kis híján nyílt összecsapásba torkolltak az úzvölgyi katonai sírkert körüli 

magyar-román indulatok. Az ortodox papok kíséretében odavezényelt agresszív román 

temetőfoglalókat nem tudta feltartóztatni a székelyek imádkozó sorfala. Jó néhány magyart 

zászlórudakkal bántalmaztak, betörték a kaput, majd felavatták az engedély nélkül felállított 

ortodox emlékművet és a kereszteket. A halaszthatatlanul megoldás után kiáltó ügyben a 

napokban ülnek össze Románia és Magyarország illetékes hivatalainak képviselői, de a román 

hatóságok máris találtak vétkeseket: a provokáció elől kitérő magyar élőlánc szervezőit. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. június 20-i számában olvasható.) 
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https://www.origo.hu/itthon/20190619-miniszteri-biztos-a-kormany-kiemelten-foglalkozik-a-nemzetpolitikaval.html
https://magyarnemzet.hu/velemeny/oteves-a-kalmar-jelentes-6949220/?fbclid=IwAR0aAgEhn5ezCPvdbBFLm0YneMUDt16aXSGE176yCDQSR5xMgqUcUCCeSGg
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Katolikus kápolnát építtetne az úzvölgyi katonatemetőben a Mi Hazánk 
Mozgalom 
2019. június 19. – MTI, Krónika, hirado.hu 

A Mi Hazánk Mozgalom képviselői költségvetési módosító javaslatot nyújtanak be az 

Országgyűlésben annak érdekében, hogy katolikus kápolna épülhessen az úzvölgyi 

katonatemetőben magyar állami támogatással – közölte a párt alelnöke szerdán 

sajtótájékoztatón Budapesten. Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese 50 millió forint 

megszavazását fogja kérni a parlamenttől erre a célra – közölte Novák Előd. Azt mondta, a 

magyar államnak a javaslat támogatásával is ki kell nyilvánítania, hogy „a temetőben nincs 

keresnivalójuk a románoknak, legalább a halottainkat ne lopják el”.  

 

Rendteremtést ígér az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének háza táján a 
megyei elnök 
2019. június 19. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Rendteremtést ígér az elmúlt időszakban távozások sorozatától és botrányoktól hangos 

marosvásárhelyi RMDSZ-szervezetben Péter Ferenc, a szövetség Maros megyei szervezetének 

elnöke, bírálva Vass Levente városi elnököt. Péter Ferenc szerint mindenki számára világossá 

vált, hogy a marosvásárhelyi szervezeten belül olyan feszültségek vannak, amelyeket gyorsan, 

hatékonyan és eredményesen meg kell oldani. „Rendet kell és rendet fogunk teremteni a 

szervezetben! Marosvásárhely jelentősége túlmutat annak közigazgatási határain. Nem 

engedhetjük meg magunknak, hogy Erdély legnagyobb magyar közösségének érdekei 

veszélybe kerüljenek azért, mert néhány helyi politikust szűklátókörűvé tettek a saját politikai 

ambíciói. Egy felelős politikust nem a sajtómegjelenéseinek száma, hanem mondanivalója és 

a közösségért vállalt feladatok megoldása tehet naggyá” – állapítja meg az RMDSZ Maros 

megyei szervezetének elnöke, minden bizonnyal Vass Levente parlamenti képviselőre, 

marosvásárhelyi RMDSZ-elnökre utalva. 

 

Egyelőre elmarad a felvételi a tervezett táncművészeti alapképzésre a 
Sapientián 
2019. június 19. – transindex.ro 

Az Sapientia EMTE Kolozsvári kara a Facebook-oldalán közölte, hogy nem tudnak nyáron 

felvételt hirdetni a táncművészeti alapképzésre, mivel nem sikerült megszerezni a szükséges 

ideiglenes működési engedélyt. Az egyetem szerint ugyanakkor még van remény, mégpedig 

az, hogy szeptemberig megszerezik az engedélyt, és akkor ősszel mégis megszervezik a 

felvételit. Azt ígérik, hogy semmiképp nem mondanak le arról, hogy a képzést elindítsák.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/katolikus-kapolnat-epittetne-az-uzvolgyi-katonatemetoben-a-mi-hazank-mozgalom
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/katolikus-kapolnat-epittetne-az-uzvolgyi-katonatemetoben-a-mi-hazank-mozgalom
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rendteremtest-iger-az-rmdsz-marosvasarhelyi-szervezetenek-haza-tajan-a-megyei-elnok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/rendteremtest-iger-az-rmdsz-marosvasarhelyi-szervezetenek-haza-tajan-a-megyei-elnok
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23907&Egyelore_elmarad_a_felveteli_a_tervezett_tancmuveszeti_alapkepzesre_a_Sapientian
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23907&Egyelore_elmarad_a_felveteli_a_tervezett_tancmuveszeti_alapkepzesre_a_Sapientian
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23907&Egyelore_elmarad_a_felveteli_a_tervezett_tancmuveszeti_alapkepzesre_a_Sapientian
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„Ha a szó fegyver, az irodalom erő” – Demeter Szilárd író alkotásról, vállalkozói 
hovatartozásról Kolozsváron 
2019. június 19. – Krónika, transindex.ro 

Magyar irodalomról, tehetséggondozásról, az erdélyi és anyaországi sajtó helyzetéről, 

valamint a nemzeti kultúra erősítéséről is beszélt kedden Demeter Szilárd író, filozófus, 

rockzenész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója a Planetarium Talks kötetlen hangvételű 

kolozsvári eseményén. Az est házigazdája Mostis Gergő kultúraszervező volt, aki nem 

mellesleg anno a meghívott diákja volt. 

 

Horváth István szociológus: nem tartható az Úzvölgye–fekete március 
párhuzam  
2019. június 19. – maszol.ro 

Az úzvölgyi incidens esetében, habár került sor némi tettlegességre, de az erőszak nem 

szabadult el. Marosvásárhelyen egymás mellett élő közösségekben rendült meg kölcsönösen a 

bizalom – hívta fel a figyelmet a Maszolnak adott interjújában Horváth István szociológus. A 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója szerint ugyanakkor aggasztó, hogy az 

amúgy önmagukat az európai politikai értékrend fősodrásában elhelyező politikai pártokon 

belül lehet minősített gyűlöletbeszédre karriert építeni.  

 

Kezdődnek a megizmosodott Szent László Napok – Debrecen is bemutatkozik 
Nagyvárad szombaton rajtoló kulturális fesztiválján 
2019. június 19. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Idén június 24–30. között szervezik meg a Szent László Napokat Nagyváradon, de az 

események már a június 22-ei, szombati mínusz 1. nappal elrajtolnak. Zatykó Gyula 

főszervező a fesztivál szervezőinek szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: idén az eddigieknél 

is gazdagabb kínálattal várják a várba a közönséget, éljenek határon innen vagy túl. A 

főszervező szerint a térség egyik legnagyobb kulturális fesztiválja idén izmosabb lett a 

koncertek, a kiállítások és a gyermekprogramok terén is. 

 

Román elemzők nyilatkoztak a Krónikának az úzvölgyi incidensről 
2019. június 20. – Krónika 

Bár elismerik a magyarellenesség felerősödését, az úzvölgyi történésekért a magyarokat is 

felelőssé teszik a lapunk által megkérdezett román szakértők. A Krónikának nyilatkozó 

bukaresti elemzők szerint nyilvánvalóan megromlott a magyar kisebbség és a román többség 

közötti viszony az úzvölgyi eseményeket követően, párbeszéddel azonban megoldást lehet 

találni a nézeteltérésekre. Vladimir Ionaș szociológus, Adrian Cioroianu történész, UNESCO-

nagykövet és Andrei Ţăranu politológus egyaránt a párbeszéd erősítésében látja a megoldást, 

s egyetért abban, hogy a román–magyar államközi viszonyban kizárt egyfajta hidegháború 

kialakulása.   
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https://kronika.ro/kultura/bha-a-szo-fegyver-az-irodalom-eror-n-demeter-szilard-kolozsvaron
https://kronika.ro/kultura/bha-a-szo-fegyver-az-irodalom-eror-n-demeter-szilard-kolozsvaron
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/113097-horvath-istvan-szociologus-nem-tarthato-az-uzvolgye-fekete-marcius-parhuzam
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/113097-horvath-istvan-szociologus-nem-tarthato-az-uzvolgye-fekete-marcius-parhuzam
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kezdodnek-a-megizmosodott-szent-laszlo-napok-n-debrecen-is-bemutatkozik-nagyvarad-szombaton-rajtolo-kulturalis-fesztivaljan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kezdodnek-a-megizmosodott-szent-laszlo-napok-n-debrecen-is-bemutatkozik-nagyvarad-szombaton-rajtolo-kulturalis-fesztivaljan
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Szabó Csaba televíziós szerkesztő az akadozó román-magyar párbeszédről és a 
regáti magyar nyelvtanfolyamokról 
2019. június 20. – Krónika 

Román–magyar párbeszédet szorgalmazó civilszervezetet és román nyelvű portált működtet, 

közben a Kárpátokon túli (és itteni) szórványmagyarok sorsa felől érdeklődik, újságíróként 

rendszeresen felkeresi őket. Legújabb terve keretében magyar nyelvű nyári oktatást indít 

Galacon. Szabó Csaba kolozsvári televíziós szerkesztő, újságíró abban hisz, hogy minden apró 

lépés fontos a közös útkeresésben. 

 

Akadémikusokról, tényszerűen 
2019. június 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) kedden, az esemény 

után négy nappal bocsátott ki közleményt Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia, 

valamint Ioan-Aurel Pop, a Román Akadémia elnökének, a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem rektorának találkozójáról. A beszámolóból kiderül, hogy a megbeszélésre 

az MTA KAB éves, a kincses városban lezajlott közgyűlésének apropóján került sor, mégpedig 

Pop kezdeményezésére. […] „Érintették az MTA körüli átalakításokat is, ugyanis ez közvetett 

módon az erdélyi magyar tudományos életet is érinteni fogja” – szerepel a közleményben, 

amely arról is említést tesz, hogy a megbeszélés szimbolikusnak nevezett fotózással zárult: a 

két akadémia elnöke a BBTE névadó tudósainak – Bolyai János és Victor Babeș – képei előtt 

tisztelegve „fejezte ki annak reményét, hogy az eredményes tudományos kapcsolatok oda nem 

illő tényezőktől függetlenül, zavartalanul fennmaradhatnak, erősödhetnek”. És ezután 

következett a „felelősen gondolkodó sajtóorgánumoknak” szánt jótanács a KAB részéről, 

miszerint a találkozót „ne használják fel hangulatkeltésre a román és magyar tudományosság 

között, sem más önző politikai célokra”. „Tiszteljék meg közérdekű munkánkat azzal, hogy ha 

tájékoztatnak erről az eseményről, akkor azt objektíven, a tények birtokában teszik” – kéri a 

Kolozsvári Akadémiai Bizottság”. 

 

Őrzője a népi hagyományoknak a mátyusföldi juniális 
2019. június 19. – Ma7.sk 

A mátyusföldi régióból szinte mindenhonnan érkeztek látogatók a galántai Csemadok 

évadzáró juniális ünnepségére. A nemzetközi néptánc és énekgála kitűnő szórakozást és 

kikapcsolódást nyújtott a környék apraja-nagyjának. A galántai Csemadok-ház udvarán 

rendezett mikro-fesztiválon Mézes Rudolf, a Csemadok nyugati regionális alelnöke 

köszöntötte a megjelent vendégeket és érdeklődőket. Elmondta, kiemelten fontos, hogy idén 

a szokásosnál több szereplő lép majd színpadra, hiszen a Csemadok 70 jegyében ünnepel 

Galánta is. A mátyusföldi juniális már hagyományosan az évadnak a zárója, a régióból 

származó gyermek és ifjúság kategóriába tartozó fellépők biztosítékai annak, hogy a magyar 

kultúrának, kézművességnek és hagyományőrzésnek van létjogosultsága a Felvidék egyes 

régióiban is. 
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https://ma7.sk/tajaink/orzoje-a-nepi-hagyomanyoknak-a-matyusfoldi-junialis-n-kepgaleria
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Kezdődnek a Koronázási Ünnepségek Pozsonyban, magyar programokkal 
összekötve 
2019. június 19. – Ma7.sk 

Az idei Pozsonyi Koronázási Ünnepségek során Mária Ludovika főhercegnő koronázását 

tekinthetik meg az érdeklődők, amelyre a hétvégén, június 22-én kerül sor a fővárosban. A 

Pozsonyi Koronázási Ünnepségek az idén 17. alkalommal kerülnek megrendezésre. A 

többnapos eseménysorozat legfontosabb momentuma a koronázás, amelyre június 22-én 

kerül sor. Az idei évben Mária Ludovika főhercegnőt koronázzák meg, aki Mária Terézia 

unokája, és I. Ferenc osztrák császár és magyar király harmadik felesége volt. A koronázási 

ünnepségek főszervezője a Koronázási Pozsony Polgári Társulás (Občianske Združenie 

Korunovačná Bratislava). 

 

Megrongálták Jakoby Gyula kassai szobrát 
2019. június 19. – Felvidék Ma 

A kassai Erzsébet utcán „sétál” Jakoby Gyula (1903-1985) szobra, Bartusz György, a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja alkotása, mely életnagyságúnál valamivel nagyobb. Egykor, 1982 

után a Csáky-Dessewffy-palota udvarán állt, majd 2000-ben átköltözött jelenlegi helyére. 

Lábánál négynyelvű felirat. Meg-megszoktam állni mellette, hiszen legalább egy évtizedig 

heti-havi vendég voltam nála. Jakobyt az idősebb festőgeneráció legjelesebb tagjaként tartják 

számon. Ennek csalhatatlan bizonyítéka, hogy őt hamisítják a leggyakrabban. 

 

Tíz pályázati kiírás nyílt meg a Prosperitati Alapítványnál 
2019. június 19. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Július 31-éig, valamint a földvásárlásra október 31-éig pályázhatnak a vajdaságiak a 

Prosperitati Alapítványnál. A VII. pályázati körben megjelent kiírásokról Magyarkanizsán 

tartottak tájékoztató fórumot az illetékesek. Összesen 10 pályázat nyitott ebben a körben, 

ahol a falusi házak vásárlására, a földvásárlásra, a munkaintenzív növénytermesztésre, az 

állattenyésztésre, a többéves ültetvényekre, a kisfeldolgozók kapacitásának fejlesztésére, 

eszközbeszerzésre, szabványok bevezetésére, kezdő turisztikai vállalkozók támogatására, 

valamint meglévő turisztikai vállalkozások szálláskapacitásának fejlesztésére nyerhetnek 

támogatást az érdeklődők. 

 

Szabadkát első kategóriájú turisztikai hellyé minősítette az illetékes 
minisztérium 
2019. június 19. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szabadka város, mint idegenforgalmi úti cél, megkapta az első kategóriájú turisztikai helyek 

státuszát a kereskedelmi, idegenforgalmi és telekommunikációs minisztérium illetékes 

bizottságának döntése alapján, áll Szabadka város honlapján. 
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https://ma7.sk/tajaink/kezdodnek-a-koronazasi-unnepsegek-pozsonyban-magyar-programokkal-osszekotve
https://ma7.sk/tajaink/kezdodnek-a-koronazasi-unnepsegek-pozsonyban-magyar-programokkal-osszekotve
https://felvidek.ma/2019/06/megrongaltak-jakoby-gyula-kassai-szobrat/
https://felvidek.ma/2019/06/megrongaltak-jakoby-gyula-kassai-szobrat/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23802/Tiz-palyazati-kiiras-nyilt-meg-a-Prosperitati-Alapitvanynal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23803/Szabadkat-elso-kategoriaju-turisztikai-hellye-minositette-az-illetekes-miniszterium.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23803/Szabadkat-elso-kategoriaju-turisztikai-hellye-minositette-az-illetekes-miniszterium.html
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Bombariadó több beregszászi magyar közintézményben  
2019. június 19.  – Kárpátalja  

Június 19-én Beregszászban több magyar közintézményt evakuáltak bombariadó miatt. A 

délelőtti órákban a rendőrségre érkezett névtelen telefonos bejelentés után teljesen 

kiürítették a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusát és a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolát. 

 

 „A valós történelmet kell tanítani, nem pedig különféle kitalációkat” 
2019. június 19. – Kárpátalja  

Idén június 16-án, vasárnap tartották a KMKSZ hagyományos, honfoglaló őseinkre emlékező 

ünnepségét a Tiszacsomai Honfoglalási Emlék- és Szoborparkban, amely leletanyagában az 

egyik leggazdagabb X. századi magyar temető területén lett kialakítva. Az ünnepséget Rácz 

János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke nyitotta meg, ismertetve a 

rendezvény programját. 

 
Barta József a kárpátaljai magyarság összefogásáról és a parlamenti 
választásokról 
2019. június 19. – Kárpátalja  

A július 21-re előrehozott ukrán parlamenti választásokon a két meghatározó magyar 

érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) megállapodása értelmében az Ungvár központú 

egyéni választókerületben Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első 

elnökhelyettese indul képviselőjelöltként. Hivatalos adatok szerint a körzetben mintegy 20% 

a magyarok aránya, emellett befolyásos ukrán politikusok is indulnak itt, ezért kemény csata 

várható. A választásról, a célokról Barta József nyilatkozott. 

 

Kisebbségi média: tájékoztatás és identitáserősítés 
2019. június 19. – Népújság  

Nemzetpolitikai Államtitkárság június 12–14. között Visegrádon szervezte meg az I. Kárpát-

medencei Magyar Médiatalálkozót, melyen több mint 150 külhoni magyar újságíró, 

szerkesztő, médiaigazgató vett részt. A szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések 

keretében szó volt a Kárpát-medencei magyar televíziós és rádiós körképről, az írott sajtó 

helyzetéről, a külpolitikai újságírásról egykor és ma. 
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http://karpataljalap.net/2019/06/19/bombariado-beregszasz-tobb-pontjan
http://karpataljalap.net/2019/06/19/valos-tortenelmet-kell-tanitani-nem-pedig-kulonfele-kitalaciokat
http://karpataljalap.net/2019/06/19/barta-jozsef-karpataljai-magyarsag-osszefogasarol-es-parlamenti-valasztasokrol
http://karpataljalap.net/2019/06/19/barta-jozsef-karpataljai-magyarsag-osszefogasarol-es-parlamenti-valasztasokrol
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7147-kisebbs%C3%A9gi-m%C3%A9dia-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s-%C3%A9s-identit%C3%A1ser%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7148-a-3-k%C3%B6r-is-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gnak-%C3%A9s-a-v%C3%A1llalkoz%C3%B3knak-sz%C3%B3l.html
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A 3. kör is a mezőgazdaságnak és a vállalkozóknak szól 
2019. június 19. – Népújság  

A magyar kormány külhoni gazdaságfejlesztési támogatásainak 3. pályázati körét jelentették 

be ünnepélyes keretek között hétfőn a lendvai Színház- és Hangversenyteremben. A 

tájékoztatási jellegű eseményen ismét élénk volt az érdeklődés. A 3. pályázati kör 

keretösszege 2,8 millió euró, amiből azonos arányban jut a mezőgazdaságra és a 

vállalkozások fejlesztésére. A kérelmek benyújtási határideje július 12. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. június 19. – Kossuth Rádió  

 

Kedd este ismét utcára vonultak Csíkszeredában az Úz-völgyi katonatemető védelméért. 

Oláh-Gál Elvira összeállításában elsőként a tiltakozásból hallunk egy részletet, amit 

megküldenek a román kormány helyi képviselőjének, a prefektusnak és a bukaresti 

kormánynak. A  kiáltványt Tőke Ervin az Erdélyi Magyar Néppárt helyi elnöke ismertette. 

 

Kiemelt figyelmet a nemzeti kisebbségek által lakott régióknak - ezt szolgálja a Székely 

Nemzeti Tanács  új európai polgári kezdeményezése, amely nagy visszhangot váltott ki a 

Felvidéken is. A probléma ugyanis az, hogy bár milliárdok érkeztek Szlovákiába a regionális 

különbségek megszüntetése céljából, a magyarok lakta déli járások nagy része a leszakadó 

régiók közé tartozik. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

 A két meghatározó kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség megállapodott, hogy Barta 

József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese az Ungvár 

központú egyéni választókerületekben indul képviselőjelöltként a július 21-ei  előrehozott, 

ukrajnai parlamenti választáson. A körzetben hivatalos adatok szerint közel 20% a magyarok 

aránya. Iváncsik Attila mikrofonja előtt Barta Józsefet hallják. 

 

 A Kolozsváron tanuló magyar egyetemisták 47 százaléka Kolozsváron szeretne dolgozni az 

egyetem elvégzése után. A városod hazavár! Ez a jelszava annak a csütörtöki kolozsvári 

állásbörzének, amelyen az otthoni munkalehetőségeket mutatják be. Bihar, Hargita, 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/7148-a-3-k%C3%B6r-is-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gnak-%C3%A9s-a-v%C3%A1llalkoz%C3%B3knak-sz%C3%B3l.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-19_18-02-23&enddate=2019-06-19_18-40-23&ch=mr1
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Kovászna és Szatmár megye állásbörzéjén, helyi vállalkozások ismertetik állásajánlataikat. 

Hogy mit terveznek az egyetemisták? Erről készült az elmúlt időszakban néhány felmérés. 

Veres Valért, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális 

Munka Intézetének igazgatóját Szilágyi Szabolcs kérdezte a részletekről. 

 

Befejeződött a partiumi Toldinagyfalui Református Missziói gyülekezet templomának 

építése.  A magyar kormány 5  millió forintos támogatásával kialakítottak egy közösségi teret 

is a templom mellett. A szórvány gyülekezethez öt falu tartozik. A templom illetve a közösségi 

tér a román-magyar határtól néhány kilométerre lévő Köröstarjánban van. Ionescu Nikolett 

összeállítása. 

 

A református egyházközség kezdeményezésére, a Temesvár melletti Újmosnicán szombaton 

harmadszor rendezték meg az újmosnicaiak találkozóját, amelyre mind a falu lakóit, mind az 

onnan elszármazottakat várták. A református templomban megtartott hálaadó istentiszteletet 

zenés felvonulás követte,  majd megkoszorúzták a parókia, az iskola és az óvoda épületét 

valamint a világháborús emlékművet és a templomot is. Lehőcz László összeállítása. 

 

 


