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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nyári nagyüzem a nemzetpolitikában 
2019. június 26. – Moszkovits János – Figyelő 

Egész nyáron szinte pihenés nélkül járja a Kárpát-medencét a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, hol az anyaországban, hol valamelyik külhoni 

területen zajlanak a konferenciák, rendezvények, fesztiválok. Most épp a kárpátaljai Rátról 

jött haza, ahol felvatatták a Szent Mihály Gyermekotthon magyar állami támogatással felépült 

kápolnáját. Az eseményt összehangolták a Gui Angéla karitatív futónagykövet által szervezett 

Egy vérből vagyunk című jótékonysági szupermaratonnal. Többek közöttt erről is nyilatkozott 

a Figyelőnek. 

 

Kiiktatta a Dăncilă-kabinet a kisebbségek számára kedvező passzusokat a 
közigazgatási kódexből 
2019. június 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Évtizedekkel veti vissza Romániát a kisebbségi jogok tekintetében az RMDSZ szerint a román 

kormány által elfogadott közigazgatási törvénykönyv, mivel a bukaresti kabinet törölte belőle 

a kisebbségek számára kedvező előírásokat. Cseke Attila, az alakulat szenátusi frakcióvezetője 

közölte, a parlamenti munka során kidolgozott törvénykönyvjavaslathoz az RMDSZ 

törvényhozói közel száz módosítást fogalmaztak meg, ebből számos javasolt rendelkezés a 

nyelvi jogokra jelentett volna garanciát, és bővítette volna azokat. „Amit szakmai munkával és 

politikai támogatással a parlamentben sikerült elérnünk, azt a kormány teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyta, és kitörölte a tegnap tárgyalt változatból” – idézte az RMDSZ 

hírlevele a közigazgatási törvénykönyv kidolgozásáért felelős parlamenti különbizottság 

tagját. Cseke szerint miközben a bukaresti kormány azt az álláspontot képviseli, hogy 

Románia „modellország” a kisebbségi jogok tekintetében, ezzel szemben a sürgősségi rendelet 

a megszerzett nyelvi jogokat is eltörli, olyan jogokat, amelyeket 13 éve hatályban lévő törvény 

szentesít. 

 

Magyar parancsnok: Bukarest számára is egyértelművé vált a sírgyalázás az 
úzvölgyi katonatemetőben 
2019. június 26. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Megkezdődött a szakmai egyeztetés és a kölcsönösen elfogadható megoldás keresése az 

úzvölgyi katonatemető ügyében a magyar és a román hadisírgondozásért felelős szervezetek 

között - közölte az MTI-vel Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnoka, a magyar küldöttség vezetője szerdán. Kovács Vilmos szerint a román fél 

számára is egyértelművé vált, hogy a moldvai Dormánfalva önkormányzata által elhelyezett 

ortodox keresztek az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében szolgáló katonák 

maradványai fölé kerültek. A magyar fél a súlyosan kegyeletsértő állapot megszüntetését 

kérte. Az egyeztetés szeptemberben a helyszín közös bejárásával folytatódik. 
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https://kronika.ro/belfold/kiiktatta-a-dncil-kabinet-a-kisebbsegek-szamara-kedvezo-passzusokat-a-kozigazgatasi-kodexbol
https://kronika.ro/belfold/kiiktatta-a-dncil-kabinet-a-kisebbsegek-szamara-kedvezo-passzusokat-a-kozigazgatasi-kodexbol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-megkezdodott-az-egyeztetes-a-magyar-es-roman-vedelmi-miniszterium-kozott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-megkezdodott-az-egyeztetes-a-magyar-es-roman-vedelmi-miniszterium-kozott
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Grezsa: minőségi ugrás történt a kárpátaljai magyar turizmus fejlődésében 
2019. június 26. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, promenad  

Hatalmas minőségi előrelépés történt a kárpátaljai magyar turizmus fejlődésében azáltal, 

hogy a falusi turizmusban működő 400 vendégház kapott a magyarországi értékelési 

rendszernek megfelelő minősítést Ungvártól Kőrösmezőig - jelentette ki Grezsa István 

miniszteri biztos szerdán Beregszászon, ahol minősített vendégházak számára adott át 

okleveleket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott ünnepélyes 

oklevélátadáson mondott köszöntőjében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: a falusi vendégházak minősítésének a 

jelentősége csak úgy érthető meg, ha tudjuk, hogy 2014-ben, a kelet-ukrajnai harcok kitörése 

után elmaradtak Kárpátaljáról a magyarországi turisták és a Határtalanul! program 

keretében utaztatott magyar iskolások.  

 

Javítottak a magyar nyolcadikosok a képességvizsgán – Továbbra is a 
románvizsga okozza a legnagyobb fejtörést 
2019. június 26. – Krónika, maszol.ro 

A magyar nyelven tanuló nyolcadikos diákok 70,71 százaléka ért el átmenő osztályzatot az 

országos képességfelmérő vizsgán, miközben az országos átlag 73,1 százalék. Kovács Irén 

Erzsébet kisebbségi oktatásért felelős államtitkár arról tájékoztatott, hogy – az óvások előtti 

eredmények összesítése alapján – 2018-hoz képest jobban teljesítettek a magyar diákok. Az 

országos átlaghoz viszonyított tavalyi 6,17 százalékpontos lemaradást idén 2,39 

százalékpontra csökkentették a romániai magyar nyolcadikosok a képességfelmérő vizsgán. 

Román nyelv és irodalomból azonban a 2018-as eredménynél is rosszabb az átlag.  

 

Zárt kapus büntetést kér a román fociválogatottra a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat 
2019. június 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat levélben fordult a holland székhelyű Labdarúgás a 

Rasszizmus ellen Európában (FARE) hálózathoz, hogy kivizsgálják a romániai 

futballmérkőzéseken tapasztalt magyarellenes cselekményeket. Arra kérik a szervezet 

képviselőit, hogy a román fociválogatottat a megfelelő szankciókkal illessék, azaz 

szeptemberi, spanyol válogatott elleni Eb-selejtező mérkőzést zárt kapuk mögött játsszák, és 

minden mérkőzésen legyen kirendelt megfigyelő. 

 

Rangsorolták Románia egyetemeit: a Sapientia jobb, mint a marosvásárhelyi 
orvosi 
2019. június 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/grezsa-istvan-minosegi-ugras-tortent-a-karpataljai-magyar-turizmus-fejlodeseben-7060901/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/javitottak-a-magyar-nyolcadikosok-a-kepessegvizsgan-n-tovabbra-is-a-romanvizsga-okozza-a-legnagyobb-fejtorest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/javitottak-a-magyar-nyolcadikosok-a-kepessegvizsgan-n-tovabbra-is-a-romanvizsga-okozza-a-legnagyobb-fejtorest
http://itthon.transindex.ro/?hir=56117
http://itthon.transindex.ro/?hir=56117
http://itthon.transindex.ro/?hir=56120
http://itthon.transindex.ro/?hir=56120
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A független kutatóintézetek által összeállított uniRank több ország egyetemei mellett 

rangsorolta Románia 79 felsőoktatási intézményét is. Az egyetemek rangsorolásakor állításuk 

szerint arra törekedtek, hogy az akadémiai közegen kívülről származó „érvényes, elfogulatlan 

és befolyásolhatatlan” adatokat használjanak fel, nem pedig azokat, amelyeket maguk az 

egyetemek állítanak ki. Így jött ki a lista, amelynek élén nincs semmi meglepetés. A lista élén 

a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem áll, majd jászvásári Alexandru Ioan Cuza 

Egyetem következik. A lista harmadik helyén a Bukaresti Egyetem szerepel, közvetlenül 

megelőzve a Kolozsvári Műszaki Egyetemet. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a 

lista 20. helyét foglalja el maga mögé utasítva többek között a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Műszaki Egyetemet is, amely az uniRank listájának 25. 

helyén szerepel vagy a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemet, amelyet a 21. 

helyre soroltak. 

 

Sógor Csaba: „nem tudom, az RMDSZ igényt tart-e még rám”  
2019. június 26. – transindex.ro 

Azért keresték meg a mandátumát a héten befejező Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselőt, 

hogy megtudjuk, milyen tervei vannak a jövőre nézve, szeretne még a továbbiakban is 

politizálni vagy inkább az egyházi pályát részesítené előnyben.  

 

Kulcsár-Terza József szerint népirtás folyik a magyarság ellen Romániában 
2019. június 26. – maszol.ro, Krónika 

A romániai magyarságot ért támadásokra hívta fel a figyelmet napirend előtti felszólalásában 

Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt – RMDSZ-listán bejutott – képviselője szerdán a 

parlamentben. A háromszéki képviselő példákat hozott fel az elszenvedett jogsértésekre, a 

gyalázó és megalázó, megfélemlítő megnyilvánulásokra, intézkedésekre – olvasható az MPP 

által kiadott sajtóközleményben.  

 

Kívül-belül korszerűsítették a gyimesfelsőloki óvodát 
2019. június 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

Teljesen megújult és ezzel együtt sokkal barátságosabb arculatot kapott a gyimesfelsőloki 

óvoda. Az átadási ünnepséget szerdán tartották a helyi kultúrotthonban. „A gyimesfelsőloki 

óvoda fejlesztését a Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja révén 

valósíthattuk meg, hozzájárulva az oktatási-nevelési feltételek javításához. Az óvodában 

korábban nem voltak megfelelőek a körülmények, de végül a sok kreatív tervezői ötletet 

felhasználva sikerült nagyon modern, a gyerekek és óvónők igényeinek megfelelő épületet 

átadni” – fogalmazott Burus-Siklódi Botond, az óvodafejlesztési programot koordináló 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke. Hozzátette, Erdély-szerte 

több mint 60 óvoda felújítását, bővítését vagy új épület felépítését vállalták, a felújítások 

zömével elkészültek már, az új óvodaépületek átadását az elkövetkezőkben tervezik, lehetőleg 

úgy, hogy ősszel már az új épületekben kezdhessék a tanévet az óvodások. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27876
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113418-kulcsar-terza-jozsef-szerint-nepirtas-folyik-a-magyarsag-ellen-romaniaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/kivul-belul-korszerusitettek-a-gyimesfelsoloki-ovodat
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Weber a Nép Ügyvédje, Ecksein-Kovács szerint megkongatták a vészharangot a 
PSD-ben  
2019. június 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A kormánykoalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) jelöltjét, 

Renate Weber volt európai parlamenti képviselőt választották meg a parlament két házának 

szerdai együttes ülésén a Nép Ügyvédjének. Az ellenzék jelöltje, Eckstein-Kovács Péter a 

második lett a szavazáson. Értékelése szerint a kormánypártok körében nagy volt a 

mozgósítás. Weber a 342 érvényes szavazatból 208 voksot kapott (134-en szavaztak ellene), 

míg a volt RMDSZ-es honatya és kisebbségügyi minisztert Eckstein-Kovács 109 szavazatot 

gyűjtött (233-an ellenzték az ő kinevezését) – jelentették be késő délután a szavazás 

végeredményét.  

 

Magyar Örökség Díjat kapott a marosvásárhelyi katolikus iskola 
2019. június 26. – szekelyhon.ro 

Alig alakult meg másodjára, máris díjat kapott a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium. Tamási Zsolt iskolaigazgató vehette át a Magyar Örökség 

Díjat, amellyel a fiatal tanintézet bekerült a Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumába. 

 

Úzvölgyi temetőfoglalás: azonosítottuk és megmutatjuk a június 6-ai „ostrom” 
kivitelezőit  
2019. június 26. – maszol.ro 

A helyszínen készült többórányi videó végignézése, valamint több száz felhasználói profil és 

több ezer bejegyzés átböngészése után sikerült azonosítanunk a június 6-ai úzvölgyi 

incidensek főszereplőit.  

 

Felívelő turizmus a Székelyföldön 
2019. június 27. – Krónika 

A székelyföldi turizmusról, a turisztikai törvénytervezet újdonságairól és az üdülési 

utalványokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tartott sajtótájékoztatót 

Csíkszeredában László Endre turisztikai szakember. Mint kiderült: a korábbiakhoz képest 

több turista látogatott el a Székelyföldre az év első negyedében. 

 

Magyar támogatás, nem elszippantás 
2019. június 27. – Krónika 

A határon túli magyarság támogatása, nem pedig a tehetségek elszippantása a célja 

Magyarország kormányának a székelyföldi  

sportakadémiák létesítésével. Szabó Tünde, az Orbán-kabinet sportért felelős államtitkára 

hangsúlyozta, hogy mindezt nem tartják pazarlásnak, hanem befektetésként tekintenek rá.   
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113431-frissitve-weber-a-nep-ugyvedje-ecksein-kovacs-szerint-megkongattak-a-veszharangot-a-psd-ben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113431-frissitve-weber-a-nep-ugyvedje-ecksein-kovacs-szerint-megkongattak-a-veszharangot-a-psd-ben
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-orokseg-dijat-kapott-a-marosvasarhelyi-katolikus-iskola
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113419-uzvolgyi-temet-foglalas-azonositottuk-es-megmutatjuk-a-junius-6-ai-ostrom-kivitelez-it
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113419-uzvolgyi-temet-foglalas-azonositottuk-es-megmutatjuk-a-junius-6-ai-ostrom-kivitelez-it
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A lehetséges együttműködésről kezdenek tárgyalásokat a magyar pártok 
2019. június 26. – bumm.sk, ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Az együttműködés lehetőségeiről kezdenek tárgyalásokat a jövő évi parlamenti választás előtt 

a magyar pártok. A Híd a szombati OT-ülést követően tárgyalt erről. Azokkal a pártokkal 

szeretnének tárgyalni, amelyek az általuk fontosnak tartott értékeket tartják szem előtt. a 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetséget (MKDSZ-MKDA) is. Ez a politikai párt volt az első, 

amelyik elfogadta az együttműködési tárgyalásról szóló javaslatot, Az MKP Országos Tanácsa 

szombaton ülésezik, akkor számolnak be további lépéseikről. A meghívást megkapták, nem 

zárkóznak el a tárgyalásoktól. Kész tárgyalni Simon Zsolt, az MKP korábbi képviselője, a 

parlamenten kívüli Magyar Fórum elnöke is. Az MKP-val szeretne egyeztetni. 

 

A kormány elfogadta a kisebbségi kultúrákkal foglalkozó stratégiai 
dokumentumot 
2019. június 26. – hirek.sk, ma7.sk, Új Szó, bumm.sk 

A Kulturális Minisztérium a kormány elé terjesztette a helyi és a regionális kultúra, valamint 

a nemzeti kisebbségek kultúrájának fejlesztéséről szóló, 2030-ig érvényes stratégiai 

dokumentumot. A nemzeti kisebbségek kultúrájának fejlődését több intézkedéssel segítenék 

elő, az egyik egy kortárs kisebbségi kultúrával foglalkozó központ létrehozására vonatkozik. A 

dokumentum továbbá tartalmaz egy olyan javaslatot is, hogy a statisztikai felmérések 

rendszerében jelenjen meg a nemzeti kisebbségek kultúrájának témája is. 

 

A képviselők nem fognak szavazni az államnyelvről szóló törvény módosításáról  
2019. június 26. – hirek.sk, ma7.sk, Új Szó, bumm.sk 

A parlamenti képviselők a júniusi ülésen nem fognak szavazni az államnyelvről szóló törvény 

módosításáról, melyet az SaS terjesztett a parlament elé. Szerdán jóváhagyták Juraj Blanár 

(Smer-SD) javaslatát, aki indítványozta, hogy ne folytassák a programpont megvitatását. Az 

SaS vitatott törvényjavaslata értelmében megszűnne az államnyelv más nyelvekkel szembeni 

elsődlegessége. A módosítás értelmében a kisebbségi iskoláknak csak az illető kisebbség 

nyelvén kellene vezetniük a pedagógiai és egyéb dokumentációt. Az oktatási tárca határozná 

meg, hogy mely dokumentumokat kellene továbbra is kétnyelvűen kiállítani. 

 

Šimečka: A magyarokat mi is képviseljük 
2019. június 26. – Új Szó 

A Progresszív Szlovákia megválasztott EP-képviselője, Michal Šimečka röviddel az uniós 

választás után bejelentette, a szlovákiai magyarokat is képviselni szeretné Brüsszelben. Az Új 

Szónak adott interjúban elmondta: „Személyes meggyőződésem, hogy nemcsak a magyar 

pártoknak, de a szlovák politikusoknak is kötelessége, hogy védjék a kisebbségek érdekeit. Az, 

hogy ezt a szlovák politikusok a magyar pártokra hagyták, korábban legitim és érthető volt, de 

azt gondolom, hogy ezt már meghaladtuk. Az EP-ben sok kisebbségi téma kerül terítékre, és 

mivel szlovákiai magyar párt most nem jutott be, úgy éreztem, fontos kimondani, hogy a 

hozzám hasonló szlovák politikusok is képviselni akarják a szlovákiai magyarok érdekeit.” 
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https://ujszo.com/kozelet/a-lehetseges-egyuttmukodesrol-kezdenek-targyalasokat-a-magyar-partok
https://ujszo.com/kozelet/a-kormany-elfogadta-a-kisebbsegi-kulturakkal-foglalkozo-strategiai-dokumentumot
https://ujszo.com/kozelet/a-kormany-elfogadta-a-kisebbsegi-kulturakkal-foglalkozo-strategiai-dokumentumot
https://ujszo.com/kozelet/a-kepviselok-nem-fognak-szavazni-az-allamnyelvrol-szolo-torveny-modositasarol
https://ujszo.com/kozelet/simecka-a-magyarokat-mi-is-kepviseljuk


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 27. 
6 

 

Prosperitati: Erzsébetlakon (is) ismertették az újabb pályázati lehetőségeket 
2019. június 26. – Vajdaság.ma 

A Prosperitati Alapítvány Erzsébetlakon szervezett lakossági fórumot kedden este. A 

művelődési otthon nagyterme ezúttal kicsinek bizonyult, nagy érdeklődés övezte a második 

fejlesztési ciklus hetedik pályázati körének ismertetőjét. A közép-bánáti régióból érkeztek az 

érdeklődők, voltak sokan, akik már megtapasztalták a pályázatok adta lehetőségeket, és újra 

szeretnének élni a támogatások sokaságával, előrehaladni az anyaország segítségével. 

 

Komoly lehetőségek rejlenek a dél-bánáti idegenforgalomban 
2019. június 26. – Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány a hetedik pályázati köréről tartottak ismertetőt tegnap este 

Székelykevén. Ebben a körben az idegenforgalom kapott kiemelt figyelmet - hangzott el az 

eseményen. Az idegenforgalmi stratégia elsősorban a termékfejlesztésre, az alapvető 

infrastruktúra kialakítására és a szálláskapacitások bővítésére helyezi a hangsúlyt - mondták 

az illetékesek. 

 

Elismerés a legjobb pancsovai középiskolásoknak 
2019. június 26. – Pannon RTV 

A tanév legeredményesebb középiskolás diákjait díjazták Pancsován. 52 tanuló kapta meg az 

önkormányzat elismerését és anyagi támogatását. A legtöbb elismerést az Uroš Predić 

Gimnázium végzősei vehették át, köztük Marek Martin, aki már letette a felvételi vizsgát a 

belgrádi Jogtudományi Karon. 

 

Zsigmond Barna Pál: Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács 
vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt 
2019. június 26. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió  

Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács (ET) külön eljárásban vizsgálja az ukrán 

nyelvtörvényt - közölte Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő szerdán az MTI-

vel Brüsszelből telefonon. Zsigmond Barna Pál - aki az Európa Tanácshoz delegált magyar 

küldöttségnek és az ET jogi bizottságának a tagja - elmondta: Magyarország már korábban 

kezdeményezte az ukrán nyelvtörvény vizsgálatát az Európa Tanácsnál, az illetékes bizottság 

azonban úgy döntött, hogy Ukrajna általános monitorizálásával együtt vizsgálja ezt a kérdést. 

Erre válaszként Magyarország néhány hónapja rendezett egy sikeres eseményt, amelyen a 

kárpátaljai magyar politikai szervezetek vezetői, valamint az ukrajnai román közösség 

vezetője elmondták, milyen sérelmek érik az ukrajnai kisebbségeket a nyelvtörvény miatt. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23828/Prosperitati-Erzsebetlakon-is-ismertettek-az-ujabb-palyazati-lehetosegeket.html
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/komoly-lehetosegek-rejlenek-del-banati-idegenforgalomban
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elismeres-legjobb-pancsovai-kozepiskolasoknak
https://magyarnemzet.hu/kulfold/romania-is-kezdemenyezte-hogy-az-europa-tanacs-vizsgalja-az-ukran-nyelvtorvenyt-7060550/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/romania-is-kezdemenyezte-hogy-az-europa-tanacs-vizsgalja-az-ukran-nyelvtorvenyt-7060550/
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Németh Zsolt: a magyar képviselők támogatták Oroszország visszatérését az 
Európa Tanácsba, de… 
2019. június 26. – karpatalja.ma 

A szavazáson jelen lévő magyar képviselők támogatták Oroszország visszatérését az Európa 

Tanács parlamenti közgyűlésébe (PACE), ezzel kapcsolatban félreértések jelentek meg a 

sajtóban – közölte a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szerdán 

telefonon az MTI-vel. Németh Zsolt a közgyűlés strasbourgi üléséről beszámolva elmondta, 

hogy a Fidesz-KDNP összes delegáltja támogatta az Oroszország mandátumának igazolásáról 

szóló határozatot, amelyet végül 116:62 arányban, 15 tartózkodás mellett fogadtak el. 

 

Nyitott Szülők Akadémiája 
2019. június 26. – Kárpátalja 

A magas színvonalú tehetséggondozás kiemelkedő szereplője Magyarországon a Mathias 

Corvinus Collegium, amely tavaly szeptembertől első alkalommal kiterjesztette az 

iskolásoknak szánt Fiatal Tehetség Programját (MCC FIT Program) a határon túli régiók 

közül Kárpátaljára Beregszász központtal. A képzés szervezői június 24-én a szülők és más 

érdeklődők számára is szerveztek egy programot Jánosiban, a Helikon Hotelben, amely 

keretében Dobsa Beáta, az MCC beregszászi régióvezetője és Lacz Gábor régiókoordinátor 

számolt be a FIT Program kárpátaljai tapasztalatairól, valamint meghívták Pál Ferenc 

budapesti római katolikus papot, a mentálhigiéné szakterületének sztárelőadóját, aki Hogyan 

lesz az élettapasztalatból bölcsesség címmel tartott előadást. 

 

A koronavárosok elválaszthatatlanok 
2019. június 26. – Kárpátalja 

Immár egy évtizede annak, hogy a koronavárosok minden év június utolsó hetében újra 

találkoznak. A hatszázkilencven évvel ezelőtt Károly Róbert által kiemelt öt máramarosi 

település máig sem feledte elődei örökségét. Az idén is színes kulturális programmal várták az 

érdeklődőket a viski Tájház udvarán a koronavárosok tizenegyedik találkozóján. 

 

Egy házban az irodák, az irattár és a házasságkötő terem 
2019. június 26. – Népújság 

A régi arculatot megőrizve, a beltéri helyiségek felújításával és átrendezésével, a 

vezetékrendszer és a berendezések korszerűsítésével teljesen újszerűvé és energiatakarékos 

objektummá vált a Lendvai Közigazgatási Egység épülete. 

 

Idén először virtuális kiállítás 
2019. június 26. – Népújság 

Június 24-e és 29-e közt zajlik a goricskói Križevciben és a Vas megyei Kondorfán a 

hagyományos XXIX. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor, melyen hat Vas megyei és öt 

muravidéki diák vesz részt. Šövegeš Lipovšek Gordana, a Maribori Területi Levéltár 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-a-magyar-kepviselok-tamogattak-oroszorszag-visszatereset-az-europa-tanacsba-de/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nemeth-zsolt-a-magyar-kepviselok-tamogattak-oroszorszag-visszatereset-az-europa-tanacsba-de/
https://karpataljalap.net/2019/06/26/nyitott-szulok-akademiaja
https://karpataljalap.net/2019/06/26/koronavarosok-elvalaszthatatlanok
https://nepujsag.net/muravidek/7195-egy-h%C3%A1zban-az-irod%C3%A1k,-az-iratt%C3%A1r-%C3%A9s-a-h%C3%A1zass%C3%A1gk%C3%B6t%C5%91-terem.html
https://nepujsag.net/muravidek/7196-id%C3%A9n-el%C5%91sz%C3%B6r-virtu%C3%A1lis-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s.html
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levéltárosa, aki sok éve szervezője a tábornak, az idei kutatótáborról elmondta: a muravidéki 

résztvevőket – négy fiút és egy lányt – a muraszombati és a ljutomeri gimnáziumból 

toborozták, akik a megnyitót követő rendezvény után nyomban munkához is láttak, 

elkezdődött a gyűjtés a falvakban, amelynek rendszerezett anyagát a szombati kondorfai 

zárórendezvényen – a kutatótáborok történetében idén először – virtuális kiállításon 

mutatják be. 

 

Elismerések a rendőrség napja alkalmából 
2019. június 26. – Népújság 

A Muraszombati Rendőrkapitányságon a rendőrség napja alkalmából – amely Szlovénia 

önállóságához kapcsolódódik és június 27-én ünneplik – múlt csütörtökön ünnepélyes 

keretek között rendőrségi elismeréseket és érdemjeleket adtak át Muraszombatban. Az 

egybegyűlteket Ivančič Damir, a Muraszombati Rendőrkapitányság elnöke köszöntötte, majd 

a tíz, húsz, harminc és negyven éves odaadó rendőri szolgálatért kitüntetéseket nyújtott át a 

régióban dolgozó rendőröknek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. június 26. – Kossuth Rádó 

 

Június 7-től online felületen is gyűlnek az aláírások a Székely Nemzeti Tanács által indított: 

„Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című 

polgári kezdeményezés támogatására. A kezdeményezés célja: megszüntetni a nemzeti régiók 

hátrányos gazdasági megkülönböztetését (az uniós források lehívásánál), egyenlő esélyeket 

teremteni és megerősíteni a regionális identitást valamint a régiók közötti együttműködést - 

mondja Izsák Balázs, a  Székely Nemzeti Tanács elnöke Erdei Edit Zsuzsannának.  

 

Ismét figyelemfelkeltő akciót szervezett az Erdélyi Magyar Néppárt Nagyváradon. Szeretnék, 

ha a városalapító Szent László király lovasszobra is helyet kapna a város főterén. Ezúttal 

imaláncot hirdettek, amelyen a történelmi magyar egyházak képviselői áhítatot mondtak 

illetve együtt imádkoztak az egybegyűltekkel.  A Néppárt május végén már rendezett egy 

hasonló akciót, a szervezet elnöke elmondta, addig fogják folytatni a megmozdulásokat, 

ameddig a magyar közösség óhaját is figyelembe veszik.  

 

https://nepujsag.net/muravidek/7198-elismer%C3%A9sek-a-rend%C5%91rs%C3%A9g-napja-alkalm%C3%A1b%C3%B3l.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-06-26_18-02-00&enddate=2019-06-26_18-40-00&ch=mr1
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A kárpátaljai történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett Brenzovics László a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője. A felek egyetértettek 

abban, hogy a július 21-re kiírt ukrajnai előrehozott parlamenti választások alkalmával 

mindenkinek élnie kell állampolgári jogával: el kell mennie szavazni.  

 

Visken megrendezték a Máramarosi Koronavárosok Találkozóját. A jelenleg Romániához 

tartozó Hosszúmező és Máramarossziget valamint az Ukrajnához tartozó Huszt, Visk és 

Técső képviselői minden évben találkoznak. 1329-ben Károly Róbert király koronavárosi 

rangot adományozott az öt máramarosi városnak, ezután évszázadokon keresztül jelentős 

szerepet töltöttek be a magyar történelemben. A találkozó részeként ünnepi ökumenikus 

Istentiszteletet tartottak a helyi református templomban, majd a résztvevők megkoszorúzták 

a koronavárosok kopjafáját.  

 

Több mint 300 vendégház vett részt sikeresen az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ megbízásából készített vendégház-minősítő felmérésen. Az erről szóló okleveleket 

ma adták át Beregszászon.  

 

Negyedszer találkoztak a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók Mezőkövesden. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Design Terminal tehetséggondozó 

programjának célja, hogy segítse a határon túli magyar vállalkozókat helyben maradni, 

erősítse a vállalkozó kedvet és szakmai támogatást nyújtson. A Kárpát-medencei magyar 

fiatal vállalkozók találkozójáról Ternovácz Fanni készített összeállítást, amelyben elsőként 

Jónás Lászlót, a Design Terminal üzletfejlesztési vezetőjét halljuk.  

 

Mákos kürtös kalács, tojásos rétes, cukortorta – minden faluban van valamilyen 

hagyományos finomság, amit a háziasszonyok szívesen megkóstoltatnak. Így volt ez a zselízi 

Országos Népművészeti Fesztiválon is, ahol az Ízvilág sátrakban  Bény, Kisgyarmat és Farnad 

község finomságai várták a látogatókat. 

 

 


