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Nyomtatott és online sajtó 
 

Új szórvány óvodai központot építenek a Vajdaságban 
2019. június 28. – MTI, Webrádió, Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap, Szóljon, Propeller 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program célja a magyar identitás megerősítése, ugyanis 

ameddig magyar nyelven tanulnak a gyerekek, addig lesz magyar jövő is a Kárpát-

medencében - hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken a 

vajdasági Maradékon, ahol a helyi református szórvány óvodai központ ünnepélyes 

alapkőletételén vett részt. A maradéki óvoda a magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjának keretében épülhet fel. Budapest összesen 80 millió forinttal 

támogatja a beruházást - közölte az államtitkár. Az új épület 200 négyzetméter alapterületű 

lesz, két óvodai csoportszobával, valamint az alagsorban egy 150 fő befogadására alkalmas 

teremmel, amely más, közösségi eseményeknek is otthont adhat. Az intézményt a református 

egyház fogja működtetni - tette hozzá Potápi Árpád János. Maradék egy kis, szerémségi 

település maréknyi magyarral, ahol 1978-ban megszűnt a magyar iskola. 2015-ben, 37 év után 

sikerült újra magyar nyelvű általános iskolai osztályt indítani, azóta pedig egy óvodai csoport 

is elindult. A településen 2012 óta Halász Dániel teljesít református lelkészi szolgálatot, az ő 

közreműködésével újult meg a helyi magyar oktatási és kulturális élet. 

 

Ferdítéssel vádolja a román védelmi tárca a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum parancsnokát az úzvölgyi sírgyalázás kapcsán 
2019. június 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A román védelmi minisztérium szerint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka 

félretájékoztatta a közvéleményt arról a magyar–román szakmai megbeszélésről, amelyet a 

hadisírgondozásért felelős szervezetek küldöttségei folytattak egymással szerdán Bukarestben 

az úzvölgyi hősi temető ügyében. A bukaresti védelmi tárca honlapján pénteken közzétett, az 

MTI által ismertetett állásfoglalásban a minisztérium sajtószolgálata azt állította, hogy a 

magyar fél a megbeszélésen hangoztatott álláspontját egy „másik temetőt ábrázoló”, 1917-ből 

származó vázlatra alapozta, a szóban forgó sírkertet azonban a román Hősök Emléke 

Társaság 1926-ban kibővítette, majd 1944-ben újabb bővítés következett, amikor a környéken 

elesett különböző nemzetiségű hősök maradványait helyezték át az úzvölgyi temetőbe. A 

bukaresti sajtóközlemény szerint a Hősök Emléke Országos Hivatalának (ONCE) 

tárgyalóküldöttsége „megkérdőjelezhetetlen” levéltári iratokkal cáfolt minden olyan állítást, 

miszerint a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești) önkormányzata kegyeletsértést követett 

volna el egy olyan parcellában, ahova osztrák–magyar katonák holttesteit temették el. 
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Nem sietnek az úzvölgyi erőszakos temetőfoglalók megbüntetésével a Bákó 
megyei nyomozó hatóságok 
2019. június 28. – Krónika, maszol.ro 

Három hét elteltével sem vonták felelősségre a román hatóságok az úzvölgyi katonai 

temetőben június 6-án történt erőszakos behatolás elkövetőit, holott a békés imalánc magyar 

szervezői közül kettőt is tetemes pénzbírsággal sújtottak.  

 
A siker kulcsa: közösségi összefogással születnek meg a harmadik Kalotaszegi 
Magyar Napok 
2019. június 28. – Krónika 

Kalotaszegen a hagyományok együtt élnek a mindennapokban a kalotaszegiekkel – 

fogalmazott Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke a Kalotaszegi 

Magyar Napokat ismertető pénteki, kolozsvári sajtótájékoztatón. Kalotaszeg fontos része 

Kolozs megyének, jelentős magyar közösség él ott, ezért a július 13–14. közötti, bánffyhunyadi 

rendezvény nagyon fontos a hagyományápolás szempontjából – tette hozzá az elöljáró, aki 

szerint a román városvezetés hozzáállása pozitív, a többségi lakosság toleranciával és 

elismeréssel viszonyul a rendezvényhez. „Bizonyos híd szerepe is van a rendezvénynek, 

ugyanis a románok megismerkedhetnek a magyar kultúrával és azt gondolom, hogy a békés 

együttélés szempontjából ez valóban fontos” – részletezte a parlamenti képviselő. 

 

Bálint Csaba közgazdászt, az OTP makrogazdasági elemzőjét javasolja az RMDSZ 
a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsába 
2019. június 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pénteken közölte, hogy a 33 éves Bálint Csaba 

közgazdászt javasolja a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsába. A szenátus és a 

képviselőház július 3-án ül össze rendkívüli ülésre, hogy kinevezze a BNR igazgatótanácsának 

tagjait. Ugyanakkor az Országos Audiovizuális Tanács elnökét is kijelölik. 

 

Ráduly és Szőke jogi képviselői ragaszkodnak a SRI titkosítás nélküli válaszához 
2019. június 28. – szekelyhon.ro 

Továbbra sem történt előrelépés Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos 

alpolgármester büntetőperében. A két elöljáró legutóbbi törvényszéki tárgyalását péntek 

délre tűzte ki a bíró, de ez alkalommal sem történt semmi érdemleges: az ügyvédek 

ragaszkodtak ahhoz, hogy a Román Titkosszolgálat (SRI) adjon választ a kérdéseikre, arra, 

hogy hogyan és milyen módszert használtak Ráduly és Szőke megfigyelésére. Már több mint 

egy éve, hogy az ügyvédek kérik a megfigyelésre vonatkozó iratokat, a SRI azonban titkosított 

választ küldött, ami azt jelenti, hogy abba senki nem nézhet bele.  
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Nem diszkriminálták a TVR lemondott kolozsvári magyar főszerkesztőjét a 
törvényszék alapfokú ítélete szerint 
2019. június 29. – Krónika 

Elutasította alapfokon a Kolozs megyei törvényszék Vig Emesének, a Román Televízió (TVR) 

kolozsvári stúdiója kisebbségi szerkesztősége volt főszerkesztőjének keresetét, amelyben az 

újságíró 50 ezer eurós erkölcsi kártérítést követelt diszkrimináció miatt. A közmédiánál idén 

márciusban viharos körülmények között, egy vele szemben lezajlott fegyelmi eljárást 

követően felmondott Vig Emese tavaly decemberben hívta perbe Romeo Couțit, a TVR 

kolozsvári stúdiójának igazgatóját, a közszolgálati televízió központi, valamint regionális 

vezetőségét, valamint az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD). Keresetében a 

felperes azt állította, hogy folyamatos diszkrimináció érte volt felettesei részéről, éppen ezért 

arra kérte a törvényszéket, hogy kötelezze a hátrányos megkülönböztetés beszüntetésére az 

alpereseket. Vig Emese egyúttal 50 ezer euró erkölcsi kártérítést követelt egyetemlegesen 

Couțitól, Doina Gradeától, a TVR elnök-vezérigazgatójától, továbbá a kolozsvári regionális 

stúdiótól. 

 

Két PSD-s szenátor ünnepnappá szeretné tenni a trianoni békeszerződés 
aláírásának napját  
2019. június 29. – transindex.ro, Krónika 

Titus Corlățean és Șerban Nicoale PSD-s szenátorok sürgősségi eljárással olyan 

törvénytervezetet nyújtottak be a szenátusba, amely szerint június 4-ét a trianoni 

békeszerződés napjává tenné - adta hírül a Digi24. A provokatív tervezet indoklásában a 

kezdeményezők azt állítják, hogy a trianoni békeszerződés “egy olyan politikai és jogi 

dokumentum, amely különösen fontos a román nemzet számára és a jelenlegi európai szintű 

geopolitikai valóság lényeges eleme”. Hasonlóképpen a két szenátor azt írja, hogy ezt a napot 

azért szükséges ünnepelni, mert “az elmúlt időszakban számos kísérlet történt a trianoni 

békeszerződés jelentőségének torzított megjelenítésére”. A dokumentumban azt is kijelentik, 

hogy “Az Európai Unióban ma nem fogadható el a történelem újraírása, a revizionista 

álláspontok felvetése”.  

 

Magyarellenességet szülhet a trianoni centenárium – a szerbeknek Koszovó, az 
ukránoknak a Krím és Donbász elvesztése fáj 
2019. június 30. – Krónika 

Bár a trianoni döntés jövő évi centenáriuma nemcsak Romániában, de Szlovákiában, 

Szerbiában és Ukrajnában is lázba hozhatja a magyarelleneseket, a tapasztalat szerint 

azokban az országokban, amelyek rendezett államközi viszonyt ápolnak Magyarországgal, 

jóval visszafogottabb a nacionalista retorika. A román külügyminisztérium legutóbbi 

kirohanása apropóján felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar újságírókat kérdeztek arról, 

miként viszonyulnak a többségi nemzetek Trianonhoz. 
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Polgármesteri magyarázat: túl erős a magyarság, azért támadják 
2019. június 30. – Krónika 

Életképesebb a romániai magyar közösség, mint ahogyan azt sokan szeretnék, azért támadják 

folyamatosan – szögezte le sajtótájékoztatón Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere 

kifejtette, ha nem lenne erős a magyar közösség, magyar államelnöke is lehetne Romániának. 

„Néhány éve folyamatosan nyomást gyakorolnak ránk, politikusokat, iskolaigazgatókat, most 

már a halottainkat is támadják, ez azért történik, mert megkerülhetetlen tényező a magyar 

közösség, önálló, intézményrendszerei vannak. A támadások már egyre több embernek elérik 

az ingerküszöbét” – szögezte le. Hozzátette, senkit nem érdekelt Romániában, amíg a magyar 

állam ravatalozóépítésre nyújtott támogatást a helyi magyar közösségnek, azonban már 

zavaró, hogy bölcsőde, óvoda, egyetem, vagyis a jövő építését támogatja. 

 

Átadták a felújított várhosszúréti óvodát 
2019. június 28. – Ma7.sk 

Várhosszúréten 2019. június 28-án ünnepélyes keretek között átadták a magyar állami 

támogatásból felújított óvoda épületét. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 28,5 millió forinttal, 

vagyis megközelítőleg 88 ezer euróval támogatta a felújítást. A munkálatok 2018. július 1-jén 

kezdődtek el az ablakok cseréjével, és 2019. április 30-ig tartottak. Eközben egyebek mellett 

megújult a tető, leszigetelték az épületet, amely új vakolatot is kapott, tornatermet létesítettek 

a gyerekek számára, felújították az ebédlő padlóját, kiegészült a konyha felszerelése, valamint 

új tető került a bejárat fölé és megújult a kinti járda. 

 

Simon Zsolt vitázni akar a magyar pártok vezetőivel, ezért nyílt levelet írt a 
Gombaszögi Nyári Tábor szervezőinek 
2019. június 28. – Ma7.sk 

Milyen értékek mentén politizáljon a magyar parlamenti képviselet? Megoldást a választók 

számára, vagy az egyes politikusok túlélésére kell keresni? Elégnek bizonyul, ha szlovák 

pártok fogják képviselni a magyarokat? Többek között ezekről a kérdésekről folytatna vitát a 

magyar, illetve magyar szavazatokra is számot tartó pártok vezetőivel Simon Zsolt, a Magyar 

Fórum elnöke. A politikus azt szeretné, ha az érintett felek - az MKP, a Most-Híd, a MKDSZ 

és a Magyar Fórum vezetői - a Gombaszögi Nyári Táborban, a felvidéki magyar fiatalok előtt 

folytatnának vitát arról, hogy milyen értékek mentén kívánják a magyar választókat 

megszólítani. Ennek érdekében Simon Zsolt nyílt levelet írt a tábor szervezőinek. 

 

A Híd már tárgyalt két parlamenten kívüli párttal az együttműködésről 
2019. június 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd párt eddig az Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel és a Szlovákiai Roma 

Kezdeményezéssel tárgyalt a választások előtti együttműködés lehetőségeiről. Az információt 

Bugár Béla, a Híd elnöke is megerősítette. Július elején esedékes egy találkozó a Magyar 

Fórum tagjaival, melyet az MKP egykori tagja és a Híd párt egyik alapítója, Simon Zsolt 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/polgarmesteri-magyarazat-tul-eros-a-magyarsag-azert-tamadjak
https://ma7.sk/tajaink/atadtak-a-felujitott-varhosszureti-ovodat-kepgaleriaval
https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-vitazni-akar-a-magyar-partok-vezetoivel-ezert-nyilt-levelet-irt-a-gombaszogi-nyari-tabor-szervezoinek
https://ma7.sk/kozelet/simon-zsolt-vitazni-akar-a-magyar-partok-vezetoivel-ezert-nyilt-levelet-irt-a-gombaszogi-nyari-tabor-szervezoinek
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/28/a-hid-mar-targyalt-ket-parlamenten-kivuli-parttal-az-egyuttmukodesrol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 1. 
5 

hozott létre. Hogy a Magyar Közösség Pártjával fognak-e tárgyalni, a Híd a parlamenten 

kívüli párt országos tanácsának hétvégi ülése után tudja meg. 

 

Választási pártban látja a megoldást az MKP 
2019. június 29. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Menyhárt Józsefnek tegnap bizalmat szavazott a párt elnöksége, a mai OT-ülésen a választási 

együttműködés lehetséges formáiról tanácskoztak. Kocur László pártigazgató lapunknak 

elmondta, a párt elnöksége tegnap megerősítette a bizalmát Menyhárt József országos elnök 

iránt. Az Országos Tanács mai tanácskozásán a küldöttek úgy döntöttek, az MKP minden 

magyar párttal, mozgalommal, civil szervezettel tárgyalni fog a jövő tavaszi parlamenti 

választásokon való együttműködésről. Az MKP mindenekelőtt választási párt létrehozását, 

esetleg választási koalíció megalakítását tartja elfogadható együttműködési formának. 

Tárgyalásokat folytatnak majd a Most-Híddal és a Magyar Fórummal is. Őry Péter OT-elnök 

szerint "döntés született, hogy tárgyalásokba kezdenek más pártokkal a magyar közösség 

parlamenti képviseletének biztosításáért, koalíció vagy más technikai megoldás formájában". 

 

Egyre több a magyar óvodás gyermek 
2019. június 29. – Ma7.sk 

Az, hogy hány gyermek kerül magyar iskolába, döntően az óvodaválasztáskor dől el. Ezért 

nagyon fontos, hogy a szülő a magyar óvodát válassza a csemetéjének. A Felvidéken a magyar 

óvodahálózattal még nem lehetünk elégedettek, de a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programnak köszönhetően szerencsére sok minden változott az elmúlt időszakban. Egyrészt 

új óvodák épülnek, kerülnek átadásra, másrészt pedig a régieket alakítják át úgy, hogy 

modern, 21. századi gyermekparadicsommá válhassanak. Olyan második otthonná, amelyet 

szívesen választanak a szülők a gyermekeiknek. Grezsa István kormánybiztos az óvodaátadási 

ünnepségeken el szokta mondani, a program indításakor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 

2020-ra, a program végére a kezdeti 48 000-ről 60 000-re növekedjen a Kárpát-medence 

magyar óvodásainak a száma. A számok valóban meglódultak felfelé, tavaly az óvodások 

száma elérte az 54 000-et. 

 

MKDSZ: Az együttműködés közös érdek 
2019. június 29. – bumm.sk 

A Híd párt kezdeményezésére 2019. június 28-án a pozsonyi parlamentben került sor az 

MKDSZ és a Híd találkozójára, amelynek témája a pártok együttműködése, a magyar 

parlamenti képviselet biztosítása, illetve a kialakult politikai helyzet megvitatása volt – 

tájékoztatta portálunkat a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség. Az MKDSZ részéről 

Fehér Csaba elnök és Sárközi János alelnök, a Híd képviseletében pedig Bugár Béla elnök és 

Ravasz Ábel alelnök ültek a tárgyalóasztalhoz. Az MKDSZ és a Híd képviselői egyetértettek 

abban, hogy a magyarság előtt nincs más út, csak az együttműködés, aminek nem feltételei 

vannak, hanem tétje. Az összefogás tétje egyben a célja is – a magyar képviselet biztosítása a 

pozsonyi parlamentben. Ugyanakkor az együttműködés módja és tartalma további 

tárgyalásokat, egyeztetéseket igényel. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/valasztasi-partban-latja-a-megoldast-az-mkp-videokkal
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/egyre-tobb-a-magyar-ovodas-gyermek
https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/29/mkdsz-az-egyuttmukodes-kozos-erdek-tovabbi-targyalasokra-van-szukseg
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Ravasz sikernek tartja a kötelező óvodalátogatásról szóló törvény elfogadását 
2019. június 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Ravasz Ábel (Híd) romaügyi kormánybiztos óriási sikernek nevezte, hogy a parlament 

elfogadta az ötéves gyerekek kötelező óvodalátogatásáról szóló törvényt, de hozzátette, a 

munka még nem ért véget – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Michaela Paulenová, a 

belügyminisztérium sajtóosztályának munkatársa. „A most elfogadott törvény csak egy alap, 

amelyre építkezhetünk. Óvodákat kell építenünk, pedagógusokat, asszisztenseket kell 

alkalmaznunk, és még szorosabban együttműködni a családokkal. Ezekkel a lépésekkel 

elérhetjük, hogy – a környező országok gyakorlatához hasonlóan - még fiatalabb korukban 

legyen kötelező óvodába íratni a gyerekeket” – jegyezte meg Ravasz Ábel. 

 

Magyarul – több mint lehetőség 
2019. június 30. – Ma7.sk 

Még magyar anyanyelvűek részéről is hallható néha olyan vélemény, amely a hivatali és 

nyilvános magyar nyelvhasználat fontosságát alapjaiban kérdőjelezi meg. A szlovák 

sovinizmus magyar hangjaként megszólalók végül mindig elsütik: mivel „Szlovákián” élünk, 

foglalkozzunk inkább azzal, hogy jól beszéljünk szlovákul. Az ezt hangoztató magyarokban 

ugyan szinte mindig a személyes sorsból fakadó önigazolás vagy megfelelési kényszer 

dolgozik, nyilván nagy adag tudatlanság is kell ahhoz, hogy egy eredendően többnemzetiségű 

és többnyelvű ország esetében, mint Szlovákia, az egyetlen „államnyelv” koncepcióját 

helyesnek tartsuk. 

 

Kanadában a Kőrösi Csoma Sándor-programmal 
2019. június 29.  – Pannon RTV  

Kilenc hónapot töltött Kanadában, az ott élő magyar gyerekekkel foglalkozott az elmúlt évben 

egy adai pedagógus, Fehér Orsolya. Mindezt a Kőrösi Csoma Sándor-program 

ösztöndíjasaként. A magyar állam támogatásának köszönhetően utazhatta körbe a fél világot. 

Victoria városában programokat szervezett, újságot írt, erősítette a diaszpórában élő magyar 

közösség nemzeti öntudatát. 

 

Nyári akadémia a tartományi képviselőházban 
2019. június 28. – Vajdaság MA 

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza második alkalommal lesz idén az Európai 

Régiók Közgyűlése (AER) Nyári Akadémiájának házigazdája. A fiatalok jelentik a jövőt, a 

fiatalok jelentik Európát elnevezésű rendezvényt július 1-je és 5-e között tartják. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/06/29/ravasz-sikernek-tartja-a-kotelezo-ovodalatogatasrol-szolo-torveny-elfogadasat
https://ma7.sk/kozelet/magyarul-n-tobb-mint-lehetoseg
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/kanadaban-korosi-csoma-sandor-programmal
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23840/Nyari-akademia-a-tartomanyi-kepviselohazban.html
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Szórakoztató Szóra Késztető 
2019. június 30. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében, hatvannyolc gyerek 

részvételével, június 24-étől 28-áig anyanyelvi tábort tartottak Csonoplyán. A Szórakoztató 

Szóra Késztető elnevezésű, egyhetes, tartalmas foglalkozásokban bővelkedő tábor vezetője két 

tanítónő, Krizsán Valéria és Szabó Márta. A részvevők Bezdánból, Szilágyiról, 

Bácsgyulafalváról, Nemesmiliticsről, Csonoplyáról, Ürményházáról, Bajmokról érkeztek. 

 

Kisvállakozók mutatkoztak be Újvidéken 
2019. június 30. – Pannon RTV 

Biotermelők, családi vállalkozások és kézművesek kaptak lehetőséget, hogy termékeikkel 

bemutatkozzanak az Egység Kulturális Központban. A rendezvény fő célja, hogy a 

hobbitermelők és a kezdő vállalkozók tapasztalatot cseréljenek és a fogyasztókkal közvetlen 

kapcsolatba kerüljenek, valamint a termékek készítési módjába is beavassák az érdeklődőket. 

 
Zenta: Ifjúsági tábor a megőrzött történelmi értékeink jegyében 
2019. június 28. – Vajdaság MA 

A zentai Történelmi Levéltár szervezésében egyhetes ifjúsági tábort tartanak a napokban 

középiskolás diákoknak. A helyi nevezetes intézmények, épületek meglátogatása mellett 

szórakoztató programok és kirándulások várják a résztvevőket. A tábor a zentai Történelmi 

Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közös projektjeként valósult meg. A 

tavaly március óta tartó program az Élő archívumok - A közös kulturális örökség ereklyéi 

nevet viseli – tájékoztatott Fodor István a levéltár igazgatója. 

 

Jótékony célból futottak Szabadkán 
2019. június 29. – Pannon RTV 

Futók lepték el péntek este a szabadkai Harcosok sorakozója lakótelep parkját. A 

sportesemény célja elsősorban humanitárius volt, de népszerűsítették a szeptember elsejei 3. 

Szabadkai Félmaratont is. 

 

Folytatódik a bázisiskolák fejlesztési programja 
2019. június 29. – Kárpátalja  

A bázisiskolák fejlesztési programjáról tájékoztatott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola bizonyítványosztó 

ünnepségén a Rákóczi-főiskolán. A négy ütemben megvalósuló fejlesztésre összesen több 

mint 12 milliárd forintnyi összeget fordít a magyar állam. A program második üteméhez érve 

már júliusban egymilliárd forint áll rendelkezésre az iskolák felújítására– jelentette be az 

államtitkár. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4026/vajdasag_zombor/204223/Sz%C3%B3rakoztat%C3%B3-Sz%C3%B3ra-K%C3%A9sztet%C5%91.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kisvallakozok-mutatkoztak-be-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/kisvallakozok-mutatkoztak-be-ujvideken
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23842/Zenta-Ifjusagi-tabor-a-megorzott-tortenelmi-ertekeink-jegyeben.html
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/jotekony-celbol-futottak-szabadkan
http://karpataljalap.net/2019/06/29/folytatodik-bazisiskolak-fejlesztesi-programja
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„Mutassuk meg Kijevnek is, hogy vagyunk!” 
2019. június 29. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A július 21-i előrehozott parlamenti választásokra készülve elengedhetetlen a kárpátaljai 

lakosság tájékoztatása Ukrajna aktuálpolitikai helyzetéről. Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, parlamenti képviselő eleget is tesz 

kötelességének, hisz már második hete járja a 73-as számú választókerület magyarlakta 

falvait.  

 

„A legfontosabb az egészségügy, az oktatás és a gazdaság” 
2019. június 28. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ukrajna beteg egészségügyét Kárpátalján nagyrészt Magyarország támogatásának 

köszönhetően igyekeznek orvosolni, mely segítség nélkül sok községi családorvosi rendelő 

éppolyan lepusztult lenne, mint maga az ukrán állam. Június 27-én a nagyszőlősi járási 

Verbőcön került átadásra a felújított orvosi rendelő, melynek korszerűsítése Magyarország 

Kormánya jóvoltából, „A kárpátaljai családorvosi rendelők felújításának támogatása” projekt 

keretében valósult meg, a Bethlen Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány közreműködésével. És ideje is volt a felújításnak. 

 

Lőrincz Csaba-díjban részesült Csernicskó István 
2019. június 29. – karpatalja.ma 

Kiemelkedő nemzetpolitikai tevékenysége, szakmai tudományos munkássága miatt 

elismerésben részesült Csernicskó István, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 

vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola professzora, az MTA külső 

köztestületi tagja, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Térkép 

2019. június 29. – Duna World 

 

A csekély állami támogatásból működő tiszaágteleki általános iskolának segített az ungvári 

magyar főkonzul és néhány barátja. A gyerekek a kárpátaljai kis településen az informatikát 

ugyanis csak könyvből ismerték. Tavaly kaptak számítógépeket ajándékba, mostanáig 

azonban csak nézni tudták azokat. Itt kapcsolódott be a történetbe Buhajla József főkonzul. 
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http://karpataljalap.net/2019/06/29/mutassuk-meg-kijevnek-hogy-vagyunk
http://karpataljalap.net/2019/06/28/legfontosabb-az-egeszsegugy-az-oktatas-es-gazdasag
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/lorincz-csaba-dijban-reszesult-csernicsko-istvan/
https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-06-29-i-adas/
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A Külhoni Magyar Vállalkozók Találkozóját negyedik alkalommal rendezte meg  a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság. Mezőkövesden mintegy 200 külhoni vállalkozó számára 

tartottak előadásokat a legújabb pályázatokról és fejlesztésekről. Ezzel is segítve őket abban, 

hogy a szülőföldükön boldogulhassanak.  

 

A véradás fontosságára és a külhoni magyarok támogatására hívták fel a figyelmet az „Egy 

vérből valók vagyunk!” jótékonysági futás résztvevői. A három éve tartó karitatív program 

kedvezményezettje idén a Ráti  Szent Mihály Gyermekotthon. 

 

Shakespeare Szentivánéji álom vígjátékát elsőként Arany János fordította magyarra. A 

nagyszalontaiak, akik nagyon büszkék híres szülöttükre elhatározták, hogy minden évben 

megrendezik a Szentivánéji Fesztivált. 

 

Káprázatos hegyvidéki panoráma, varázslatos föld alatti világ. Sziklaormokon magasodó 

várak, gótikus fatemplomok. Szinte lehetetlen felsorolni mindazt a természeti és épített 

örökséget, amit a Felvidék legészakibb része kínál. 

 

Legyen túrós, cseresznyés, mákos vagy káposztás, a rétes nemcsak egykoron, ma is közkedvelt 

finomságnak számít. A rétesek mellett még egy rendhagyó verseny győztesét is 

megválasztották a muravidéki Rétesnapon.  

 

Egy majd másfél évszázados fodrászdinasztia híres mestere dolgozik Észak-Bácskában. A 

kanizsai Figaro a fodrászszakma versenyein is bizonyította tehetségét és kreativitását, ám 

mindig szülőhelyén maradt. 

 

Határok nélkül 

2019. június 28. – Kossuth Rádió 

 

A szerémségi Maradékon épülő református szórvány óvodai központ ünnepélyes 

alapkőletételét tartották csütörtökön. Ha a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban 

minden a tervek szerint halad, az óvodába jövőre már beköltözhetnek a gyerekek. Az ünnepi 

rendezvényen ott járt munkatársunk, Ternovácz István is. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-06-27_18-02-21&enddate=2019-06-27_18-40-21&ch=mr1
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Sepsiszentgyörgyön valamennyi politikai szervezet képviselői jelen voltak az EMNPárt által 

szervezett tüntetésen, amelyet az úzvölgyi temető védelmében szerveztek. A több száz 

résztvevő követelte a törvénysértők felelősségrevonását és a temető eredeti állapotának 

visszaállítását.  OGE összeállítása. 

 

Partiumban is elindította az Erdélyi Magyar Néppárt a Székely Nemzeti Tanács által 

megfogalmazott, Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért elnevezésű polgári kezdeményezést támogató aláírásgyűjtését. Ez egy 

olyan európai polgári kezdeményezés, amely területhez és pénzügyekhez kötődő jogokról szól 

és a szabályozás megakadályozhatja a tagállamokat abban, hogy a kohéziós politikához 

tartozó pénzügyi döntésekkel hátrányosan kezeljenek egy-egy történelmi régiót. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt országos irodahálózatában gyűjtik az aláírásokat, de a kezdeményezést, 

néhány kattintás után, az interneten is lehet támogatni.  Csomortányi Istvánt, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnökét Ionescu Nikolett kérte mikrofonhoz. 

 

A romániai – és ezen belül a romániai magyar közoktatás – létszámait vizsgálta legutóbbi 

kutatásában az Erdélystat. Ami a legszembetűnőbb: a diáklétszámnak a hivatalos 

lakosságszámnál is jelentősebb csökkenése 1991 és 2017 között. Míg a magyar óvodába járó 

gyermekek aránya eléri, vagy kissé meg is haladja a teljes magyar lakosság arányát, az alap- 

és a középfokú oktatásban ez az arány egyre jobban csökken. Lehőcz László az Erdélystat 

elemzőjét, Barna Gergőt kérdezte a számokról és a tendenciákról. 

  

Jobb adni, mint kapni – ezt tanulta meg két kolozsvári rádiós zarándok útján, amelyet 

Kolozsvár és Csíksomlyó között tettek meg gyalog, három héttel/1 hónapja ezelőtt.  Az úton 

összegyűlt 4000 euró a kitűzött célra elegendő. Arra, hogy megépüljön a fürdőszoba 

Ágicának, a mezőbándi daganatos beteg kislánynak. Ferencz Zsolt és Varga-Mihály 

Márton  Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján számolt be erről. Először Ferencz Zsoltot 

hallják. 

 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola "Kinyílik a világ” 

Alapítványa 1989 óta szervez magyar anyanyelvi táborokat határon túli gyerekeknek. Ebben 

az évben június 17-én kezdődött a táborozás a Balatonnál, Káptalanfüreden és tegnap 

Budapesten ért véget. 44 gyerek és 7 felnőtt kísérő érkezett Kárpátaljáról, Csángóföldről és 

Arad megyéből. A szervezőkkel és a táborozókkal Ternovácz Fanni beszélgetett. 

  

 

 


