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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Szijjártó: Magyarország a kapcsolatok rendezését javasolja az új ukrán 
vezetésnek  
2019. július 3. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Magyarország azt javasolja az új ukrán vezetésnek, hogy a két ország kapcsolata kerüljön 

vissza a régi kerékvágásba, amikor még nem vették el a kárpátaljai magyar nemzeti 

közösségtől korábban megszerzett jogait - mondta az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán telefonon Torontóból. A politikus a kanadai városban az Ukrajnában 

megindított reformfolyamatokról rendezett konferencia kapcsán elmondta: a korábbi ukrán 

vezetés, Porosenko ukrán elnök kifejezetten magyarellenes politikát vitt, amelynek 

eredményeképpen a kárpátaljai magyar közösség jogait súlyosan megnyirbálták.  Az oktatási 

és a nyelvhasználatról szóló törvény korábban megszerzett jogokat vett el. Ez teljes mértékben 

ellentétes minden európai szabvánnyal, a nemzetközi joggal és a magyar-ukrán kétoldalú 

vállalásokkal. Az új ukrán elnök, Volodomir Zelenszkij új reményt jelent arra, hogy Ukrajna 

nem fog magyarellenes politikát folytatni - mondta Szijjártó Péter. 

 
Potápi: van jövője a felvidéki magyarságnak 
2019. július 3. – MTI, hirado.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet, Demokrata, Szóljon, Felvidék Ma, 

Ma7.sk 

A felvidéki magyarságnak van jövője, hiszen célokat fogalmaz meg és ezek mentén cselekszik 

– jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a 

felvidéki Martoson, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül elkészült új 

református óvoda átadóján szerdán. A felvidéki magyarságnak van jövője – szögezte le Potápi 

Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Martoson, a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretén belül elkészült új református óvoda átadóján, 

amely ünnepség a felvidéki magyarság egyik legnagyobb nyári rendezvényének, a Martosi 

Szabadegyetemnek az első programpontja is volt egyben. Az államtitkár kifejtette: a magyar 

kormány arra törekszik, hogy gazdasági, oktatási és más szempontokból is egy egységes 

Kárpát-medencei teret teremtsen meg. Hozzátette: ennek a célkitűzésnek mentén épül 150 új 

óvoda és újul meg 460 Kárpát-medence szerte. Az új és felújított intézmények közül. 165 

készült és készül el a Felvidéken, összesen mintegy 10,5 milliárd forintból, ami mutatja, hogy 

a programban a Felvidék kiemelt helyet kapott. 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20190703-szijjarto-magyarorszag-a-kapcsolatok-rendezeset-javasolja-az-uj-ukran-vezetesnek.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20190703-szijjarto-magyarorszag-a-kapcsolatok-rendezeset-javasolja-az-uj-ukran-vezetesnek.html
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/07/03/potapi-arpad-janos-van-jovoje-a-felvideki-magyarsagnak
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Az RMDSZ tartózkodása mellett elfogadta a képviselőház a külföldi szavazást 
megkönnyítő törvénytervezetet 
2019. július 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

A román szenátus után a képviselőház is elfogadta szerdán a külföldön élő román 

állampolgárok voksolását megkönnyítő törvénytervezetet. A voksolás gördülékenységét 

garantáló választójogi reformot főleg Klaus Johannis államfő sürgette, miután a május 26-i 

európai parlamenti választáson több ezer külföldön élő román állampolgár állt órákig sorba 

az ország külképviseletei előtt, és sokan közülük nem jutottak sorra, nem adhatták le 

szavazatukat. A parlament a választási törvények módosítása érdekében folytatta rendkívüli 

ülésszakon munkáját a június 30-án véget ért tavaszi ülésszak után. Az új szabályozás azért 

sürgős, hogy az év végi elnökválasztáson már ne legyenek fennakadások a külképviseleteken. 

A tervezetet a képviselőház egyetlen ellenszavazattal, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) frakciójának tartózkodása mellett fogadta el. A romániai magyarság – 

népszámlálási adatok szerint – az ország állandó lakosságának 6,5 százalékát teszi ki. Az 

RMDSZ számára az ötszázalékos bejutási küszöb átlépését veszélyeztetheti, ha jelentősen 

megnő a többmilliós román diaszpóra külképviseletekről beérkező szavazatainak száma. A 

külföldi szavazást megkönnyítő törvénymódosítás hatályba lépéséhez már csak az államfő 

aláírására van szükség. 

 

Merre tovább a politikai senkiföldjéről? 
2019. július 3. – maszol.ro 

A következő választásokig nem csatlakozik egyik politikai szárnyhoz sem az RMDSZ, miután a 

kormányoldallal már nem lehet együttműködni, az ellenzék pedig nem tudja levetkőzni 

szélsőséges nacionalizmusát. Erről Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője 

beszélt az Erdély TV Kontra című műsorában. Elismerte azonban, hogy a következő 

választások után fontos lenne egy partner, ellenkező esetben nagyon nehéz lesz képviselni a 

magyar kisebbség érdekeit.  

 

Úzvölgyi katonatemető: Korodi az Elie Wiesel Intézet állásfoglalását kérte az 
illegális keresztek szimbólumairól  
2019. július 3. – maszol.ro 

Hivatalos levélben érdeklődik Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a 

kulturális minisztériumtól és a holokausztkutató intézettől, hogy milyen törvényes alapja van 

a szaktárca által múlt héten kibocsátott művészeti engedélynek, amely jóváhagyta az 

Úzvölgyében kihelyezett 50 betonkereszt művészeti koncepcióját. Korodi arra kéri az Elie 

Wiesel Intézetet, hogy foglaljon állást a fő betonkereszten szereplő szimbólumok és a június 

6-án avatásra érkező tömeg résztvevői által használt szimbólumok kapcsán, amelyek 

hasonlóságot mutatnak a legionárius mozgalmak szimbólumaival.  

 

Nyugdíjba vonult Görbe Péter, Hargita megye főtanfelügyelője 
2019. július 3. – szekelyhon.ro 
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https://kronika.ro/belfold/az-rmdsz-tartozkodasa-mellett-elfogadta-a-kepviselohaz-a-kulfoldi-szavazast-megkonnyito-torvenytervezetet
https://kronika.ro/belfold/az-rmdsz-tartozkodasa-mellett-elfogadta-a-kepviselohaz-a-kulfoldi-szavazast-megkonnyito-torvenytervezetet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113699-merre-tovabb-a-politikai-senkifoldjer-l
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113702-uzvolgyi-katonatemet-korodi-az-elie-wiesel-intezet-allasfoglalasat-kerte-az-illegalis-keresztek-szimbolumairol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113702-uzvolgyi-katonatemet-korodi-az-elie-wiesel-intezet-allasfoglalasat-kerte-az-illegalis-keresztek-szimbolumairol
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyugdijba-vonult-gorbe-peter-hargita-megye-fotanfelugyeloje
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Nyugdíjba vonult szerdán Görbe Péter, Hargita megye eddigi főtanfelügyelője. Egyelőre még 

nem született döntés a szaktárca részéről, hogy ki veszi át a helyét hosszútávon. Glodeanu 

Cristinel-Fănel helyettes főtanfelügyelő közölte, a megüresedett tisztséget ideiglenesen ő látja 

el, az oktatási minisztérium részéről valószínűleg hétfőn születik meg a döntés, hogy ki is áll a 

Hargita Megyei Tanfelügyelőség élére. 

 

„Otthon az ötödik hazában” – dokumentumfilm készül a bukovinai székelyek 
történetéről 
2019. július 3. – MTI, Krónika 

Maroknyi székely címmel újabb dokumentumfilm készül a bukovinai székelyek történetéről 

Bonyhádon: a film bemutatja a népcsoport kényszerű vándorlását Madéfalvától a Dél-

Dunántúlig, és megszólaltatja az 1944-es Magyarországra menekülés még élő résztvevőit. Az 

Otthon az ötödik hazában alcímet viselő film készítői végig mennek azon az úton, amelyen a 

székelyek is vándoroltak. A stáb már forgatott Madéfalván, Moldvában, az öt székely 

bukovinai faluban, az Al-Dunánál fekvő Hertelendyfalván, és a közeljövőben rögzítik 

Szerbiában a bácskai évek helyszíneiről készülő képsorokat – mondta Kindl Gábor rendező az 

MTI-nek. A filmhez mintegy 50 interjút vettek, illetve vesznek fel, köztük csaknem tíz, még 

Bukovinában született idős ember idézi fel emlékeit. 

 

Ezer Székely Leány és a székely népviselet ünnepe 
2019. július 3. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda egyik leghagyományosabb ünnepét, az Ezer Székely Leány Napját tartják meg 

szombaton a Szabadság téren, valamint a csíksomlyói nyeregben. Mintegy ráhangolódásként 

erre a rendezvényre, egy nappal korábban, pénteken megrendezik a székely népviselet napját, 

amelyen szintén a néptáncé lesz a főszerep. 

 

Székelyudvarhelyen is tüntetni fognak – a néppártnál új magyar egységet 
remélnek 
2019. július 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Miután az elmúlt időszakban egyre gyakoribbak a magyarellenes megnyilvánulások, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a sikeres csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi megmozdulások 

után folytatja a tiltakozások sorozatát – jelentette be szerdai nagyváradi sajtótájékoztatóján 

Csomortányi István, a politikai alakulat elnöke. „Már nem egyszerűen Úzvölgyéről van szó, 

hanem szemmel láthatóan az élet szinte minden területén zajlik a magyar közösség 

ellehetetlenítése” – mondta el Csomortányi, tudatva, hogy a következő tüntetés helyszíne 

Székelyudvarhely főtere lesz, ahová július 23-án 18 órától várják a tiltakozókat. 

 

Ott is alkalmazhatóak lesznek az anyanyelvhasználati jogok, ahol a kisebbségek 
aránya nem éri el a 20%-ot  
2019. július 3. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 
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https://kronika.ro/kultura/botthon-az-otodik-hazabanr-n-dokumentumfilm-keszul-a-bukovinai-szekelyek-torteneterol
https://kronika.ro/kultura/botthon-az-otodik-hazabanr-n-dokumentumfilm-keszul-a-bukovinai-szekelyek-torteneterol
https://szekelyhon.ro/aktualis/ezer-szekely-leany-es-a-szekely-nepviselet-unnepe
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyen-is-tuntetni-fognak-n-a-neppartnal-uj-magyar-egyseget-remelnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyudvarhelyen-is-tuntetni-fognak-n-a-neppartnal-uj-magyar-egyseget-remelnek
http://itthon.transindex.ro/?hir=56195&ott_is_alkalmazhatoak_lesznek_az_anyanyelvhasznalati_jogok_ahol_a_kisebbsegek_aranya_nem_eri_el_a_20ot
http://itthon.transindex.ro/?hir=56195&ott_is_alkalmazhatoak_lesznek_az_anyanyelvhasznalati_jogok_ahol_a_kisebbsegek_aranya_nem_eri_el_a_20ot
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Ezután a helyi tanács jóváhagyásával azokon a településeken is alkalmazhatók az anyanyelv-

használati jogok, ahol a kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot - közölte a szerdai 

kormányülést követően Nelu Barbu kormányszóvivő. Barbu szerint a kormány a 

törvényhozási tanács véleményezésének figyelembe vételével néhány pontban módosította 

szerdai ülésén az egy héttel korábban sürgősségi rendelettel elfogadott közigazgatási 

törvénykönyvet, pontosítva bizonyos eljárásokat, kifejezéseket. A szóvivő sajtónyilatkozatában 

rámutatott, a 20 százalékos anyanyelv-használati küszöbön nem módosítottak, de átvették a 

parlament által korábban elfogadott törvényszövegből azt az előírást, amely szerint a helyi 

autonómia elve alapján a helyi tanácsoknak jogukban áll olyan határozatot hozni, amellyel 

lehetővé teszik az anyanyelv-használati jogok alkalmazását akkor is, ha az adott településen a 

nemzeti kisebbség számaránya nem éri el a 20 százalékot.  

 

A magyar kultúrát ünneplik Szebenben 
2019. július 4. – Krónika 

Kultúrtörténeti érdekességeket, kiállításokat, szórakoztató, gasztronómiai rendezvényeket, 

gyerekprogramokat, táncelőadásokat kínál a Nagyszebenben ma kezdődő Hungarikum Napok 

fesztivál, amelyet tizedszer szervez meg a HÍD Egyesület.  A négynapos rendezvény a magyar 

kultúra és gasztronómia értékeit ismerteti meg az érdeklődőkkel.   

 

Megfigyelői státusba kényszerült az RMDSZ 
2019. július 4. – Pataky István – Krónika 

A cikk szerint “az RMDSZ 1990 óta arra rendezkedett be, hogy egyezkedéssekkel és 

kompromisszumokkal tudja – legalább részben – elérni akaratát. És ezzel az égvilágon semmi 

baj nincs. A politika így működik. Nem könnyes szemekről vagy melldöngető üvöltözésről 

szól. És főleg nem a sértettségről. Márpedig most úgy tűnik, mintha az RMDSZ neheztelne 

valakikre, amiért a bukaresti politika senkiföldjén találta magát. A hatalmon lévőknek már 

nem kell, az ellenzéknek még nincs szüksége rá. Ilyenkor az van, hogy a véleményedet csak a 

szavazóid hallják, más nem. Az RMDSZ az „elfogadhatatlan” ismétlését vélhetően a 

voksolóinak szánja. Ezzel jelzi, hogy még él”. 

 

Három a magyar igazság – 2019-ben a MartFeszt szlogenje: Mámor, magyarság, 
Martos 
2019. július 3. – Felvidék Ma 

A szervezők a nyitóprogramban a magyarságnak szentelték a legnagyobb figyelmet, mivel a 

helyi közösség identitásának megerősítését célzó Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

keretében átadásra került az újonnan épült Martosi Református Óvoda és a teljes mértékben 

megújult 120 éves iskolaépület. A fesztivál nagyszínpadán először a Magyar Nemzeti 

Táncegyüttes lépett fel. Előadásukban A Tenkes kapitánya táncjátékot nézték meg az 

érdeklődök. Köszöntőt mondott Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, aki 

hivatalosan megnyitotta a hetedik Martosi Szabadegyetemet. Az Esterházy Akadémia udvarán 
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https://felvidek.ma/2019/07/harom-a-magyar-igazsag-2019-ben-a-martfeszt-szlogenje-mamor-magyarsag-martos/
https://felvidek.ma/2019/07/harom-a-magyar-igazsag-2019-ben-a-martfeszt-szlogenje-mamor-magyarsag-martos/
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folytatódó program elmaradhatatlan része volt az ünnepélyes zászlófelvonás, melyen Berényi 

József, Nagyszombat megye alelnöke és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke felvonták a 

MartFeszt zászlóját. 

 

Fórum a nemzetpolitikáról - elindult a VII. MartFeszt 
2019. július 3. – Ma7.sk 

Szerdán megnyílt a VII. Martosi Szabadegyetem. Az esti fórum vendége volt Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke. A MartFeszt nyitónapi fórumának immár 

hagyományosan vendége Kövér László. A magyar Országgyűlés elnöke idén nem tudott részt 

venni a fórumon, üdvözletét Potápi Árpád János tolmácsolta a hallgatóságnak. Kövér László a 

Fidesz rendkívüli elnökségi ülésére volt hivatalos. A beszélgetést Gubík László, a MartFeszt 

főszervezője moderálta. Ahogy a Martosra kilátogatók megszokhatták, a fórum első témája az 

eltelt év értékelése volt. 

 

Nem lehet halogatni a szlovákiai magyar iskolahálózat reformját, állítják a 
szakemberek 
2019. július 3. – Új Szó 

Az iskolahálózat optimalizációja – a szókapcsolat, melytől hideglelést kap az oktatási 

szakember, az iskolaigazgató, a pedagógus, az oktatási szakpolitikus, a pártelnök, a 

polgármester, a szlovákiai magyar civil. Miközben valamennyien pontosan tudják, hiszen évek 

óta látják a diákok csökkenő létszámát, hogy a szlovákiai magyar iskolahálózat jelenlegi 

formájában fenntarthatatlan. A legutóbbi népszámlálás során kiderült, hogy húsz év alatt 110 

ezerrel csökkent a magyarok létszáma, ezzel arányosan csökken a diákok száma is, miközben 

az iskolák száma alig változott. A fejkvótarendszer, melyet Martin Fronc 2004-ben vezetett 

be, a 250 fős iskolák számra ideális, illetve anyagi szempontból fenntartható. A szlovákiai 

magyar iskolákra viszont az alacsony létszám a jellemző. Jelenleg 249 olyan alapiskola 

működik az országban, ahol magyar nyelvű oktatás (is) folyik. Viszont több mint 100 olyan 

iskolánk van, ahol a gyermekek létszáma nem éri el az ötvenet. 

 

Prosperitati: Sok az új ötlet, ezekre is odafigyelnek majd a pályázatok kiírásakor 
2019. július 3. – Vajdaság Ma 

Folytatódnak azok a tájékoztató előadások, amelyeken a Prosperitati Alapítvány májusban 

kiírt pályázataival kapcsolatosak. A szerda esti, szabadkai rendezvényen dr. Pásztor Bálint, a 

VMSZ köztársasági parlamenti képviselője és az alapítvány munkatársai ismertették a 

pályázási tudnivalókat, köztük Földi Márta és dr. Somogyi Sándor, az igazgatóbizottság tagjai. 

 

Pásztor Bálint: Csatornahálózat épül Palicson, megkezdi próbaüzemét a 
regionális hulladéklerakó 
2019. július 3. – Vajdaság Ma 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/forum_martos
https://ujszo.com/kozelet/nem-lehet-halogatni-a-szlovakiai-magyar-iskolahalozat-reformjat-allitjak-a-szakemberek
https://ujszo.com/kozelet/nem-lehet-halogatni-a-szlovakiai-magyar-iskolahalozat-reformjat-allitjak-a-szakemberek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23863/Prosperitati-Sok-az-uj-otlet-ezekre-is-odafigyelnek-majd-a-palyazatok-kiirasakor.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23860/Pasztor-Balint-Csatornahalozat-epul-Palicson-megkezdi-probauzemet-a-regionalis-hulladeklerako.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23860/Pasztor-Balint-Csatornahalozat-epul-Palicson-megkezdi-probauzemet-a-regionalis-hulladeklerako.html
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A palicsi csatornahálózat bővítése és a hulladéklerakó működésének a beindulása a polgárok 

életminőségének a javítását fogják eredményezni, mondta szerdai, szabadkai 

sajtótájékoztatóján Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke. Kijelentette: a két projektumnak 

köszönhetően környezetvédelmi és idegenforgalmi szempontból is előrelépés várható. 

 

November végére tervezik befejezni a Vajdasági RTV épületét 
2019. július 3. – Pannon RTV 

Befejező szakaszába lépett a Vajdasági RTV épületének építése, most pedig a műszaki 

felszerelésbe is belefogtak. A tartományi kormány a berendezések beszerzésére 570 millió 

800 ezer dinárt fordít. 

 

Babacsomag a szabadkai kisgyermekes családoknak 
2019. július 3. – Pannon RTV  

Mintegy 90 babacsomagot osztottak ki szerda délelőtt Szabadkán, az Újvárosháza 

dísztermében. A csomagok babatakarót, orrszívó porszívót, gyógyszeradagolót és egy kis fésűt 

tartalmaznak. Az ajándékokat Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Jerasz Anikó, 

a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Horvát Tímea, Szabadka 

alpolgármestere, valamint Magosi Zsuzsanna, polgármesteri tanácsos adták át. 

 

Olyan vezetők kellenek a helyi közösségekbe, akik megoldják a gondokat 
2019. július 3. – Pannon RTV 

Sajtótájékoztatót tartott ma Szabadkán Pásztor Bálint. A vasárnap sorra kerülő szabadkai 

helyi közösségi választások mellett a VMSZ alelnöke két fontos projekt megvalósításáról is 

beszámolt. A sajtótájékoztatót követően készített interjút Pásztor Bálinttal Mészáros György. 

 

Harc a nyelvi jogokért Ukrajnában 
2019. július 4. – Moszkovits János – Figyelő  

Hírfej: A legrangosabb nemzetpoltikai elismerésben, a Lőrincz Csab-díjban részesült 

Csernicskó István kárpátaljai nyelvészprofesszor, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola 

tanára, volt rektorhelyettese, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője, az MTA 

doktora, akit Trócsányi László igazságügyi miniszter csendes harcosként jellemzett. Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke pedig kifejtette: egyértelmű volt, hogy az 

idén a díj a jogaiért küzdő Kárpátalját , illetve Csernicskó stvánt illeti. A kitüntetett az 

ünnepség után nyilatkozott a Figyelőnek. 

 

Kezdetét vette a III. Kárpát-medencei Tehetségtábor a Rákóczi-főiskolán 
2019. július 3. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/november-vegere-tervezik-befejezni-vajdasagi-rtv-epuletet
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/babacsomag-szabadkai-kisgyermekes-csaladoknak
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/olyan-vezetok-kellenek-helyi-kozossegekbe-akik-megoldjak-gondokat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kezdetet-vette-a-iii-karpat-medencei-tehetsegtabor-a-rakoczi-foiskolan/
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Elkezdődött a III. Kárpát-medencei Tehetségtábor július 1-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán (II. RFKMF). Az esemény megnyitóját július 2-án tartották az intézmény 

Apáczai Csere János Könyvtár Központi olvasótermében. 

 

Kárpátaljára várják az új ukrán elnököt 
2019. július 3. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij előre láthatóan most szombaton, július 6-án érkezik a megyébe. A 

varosh.com információi szerint aznap iktatják be tisztségébe a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal új elnökét, Ihor Bondarenkót. Az elnök több hivatalos találkozón is 

részt vesz a munkalátogatása során. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 3. – Kossuth Rádió 

 

Nem szeretnél lemaradni a MartFeszt egyetlen percéről sem? Erre táborozóként van leginkább 

esélyed! – hirdeti a ma kezdődő Martosi Szabadegyetem programajánlója.  A Kárpát-medencei 

Nyári Szabadegyetemek sorát a legfiatalabb, a Martfeszt nyitja, amelyet 2013-ban rendeztek meg 

először. Az adásunkkal egy időben zajló megnyitóról Haják Szabó Mária tudósít. 

Szlovákiában a jobboldalon új pártok alakulnak , de miután ugyanazt a tortát szeletelik újra és 

újra, újabban felfedezték a nem szlovák közösségeket, köztük a politikailag leginkább 

szervezettet, a magyart. Ez a tény jó lenne, ha ösztönözné a magyar pártokat és szervezeteket, 

hogy egyesített erővel vágjanak neki a jövőre sorra kerülő parlamenti választásoknak. Haják 

Szabó Mária Öry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnökét kérdezte. 

Helyi közösségi választásokat tartanak vasárnap Szabadkán. Szerbiában a helyi közösségek 

jelentik a legalacsonyabb hatalmi döntéshozói szintet. Túl nagy felhatalmazásuk nincs, mégis 

fontosak a választások, mert egyféle főpróba lesz a tavaszi önkormányzati, tartományi és 

köztársasági választások előtt. Németh Ernő jelenti. 

 1849. július 3-án a havasnagyfalui (Mărișel) csatában, a román felkelőkkel vívott harcban 

vesztette életét Vasvári Pál, a márciusi ifjak egyik vezéralakja.  A Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum,  és a Vasvári Pál Polgári Egyesület - Vasvári Pál emlékére, 

halálának 170. évfordulóján, ma konferenciát szervezett. Itt adták át az Egyesület által alapított 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-varjak-az-ukran-elnokot/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-02_18-02-00&enddate=2019-07-02_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-02_18-02-00&enddate=2019-07-02_18-40-00&ch=mr1
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Vasvári Díjat, melyet ez évben megosztva Beke István és Szőcs Zoltán, az öt év letöltendő 

szabadságvesztéssel sújtott Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alaptalanul terrorizmussal 

vádolt székelyföldi aktivistái kapták.  Nevükben Dr. Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsa Elnöke vette át a díjat. Vele beszélgetett Benkei Ildikó.  A Vasvári Díj másik 

kitüntetettjével, Kovács Vilmos ezredessel készült beszélgetést, és a konferencia összefoglalóját 

vasárnapi műsorunkban hallgathatják meg.  

5 éves az un. Kalmár-jelentés, amely A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában címet 

viseli. A jelentést az Európa Tanács parlamenti közgyűlése  elfogadta. A dokumentumnak volt 

foganatja: határozatot hoztak arról, hogy középpontba kell állítani a hagyományos nemzeti 

kisebbségek szempontjából kiemelkedően fontos és védendő jogokat. A jelentéstevővel, Kalmár 

Ferenc miniszteri biztossal Tráser László beszélgetett.  

Magyar óvodai központ épül a magyar kormány támogatásával a szerémségi Maradékon, ahol 

már csak alig félezer magyar él, és ahol 37 év szünet után 2015-ben sikerült újra indítani a 

magyar nyelvű iskolai oktatást. Az új óvodába azok a gyermekek fognak járni, akiknek már a 

szülei sem járhattak magyar óvodába és iskolába, többnyire vegyes házasságban élnek és így nem, 

vagy nagyon rosszul beszélik, legfeljebb értik a magyar nyelvet. Hol a határ, meddig érdemes 

beruházni a nemzetbe, a szórványba? Erről beszélgetett a maradéki példából kiindulva Hajnal 

Jenővel, a szerbiai magyar kisebbségi önkormányzat elnökével Ternovácz István.  

Ritkán köszöntenek szentmisén annyi orvost és medikust, mint június 23-án a Gyimesekben.  A 

Katolikus Karitász  orvos-misszió önkéntesei Gyimesfelsőlokon, az Árpád  házi Szent Erzsébet 

Római Katolikus Líceumban és a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskolában mérték fel az 

óvodások, iskolások, valamint a környékben élő felnőttek egészségi állapotát. A kétnapos, erdélyi 

szűrővizsgálatra Toldi Szabolcs kísérte el a szakembereket. 

Székelyföldi barangolással, a Hagyományok Háza Rendhagyó órájával indult a 24. Ifjúsági 

Népzene- és Néptánc Tábor Erdélyben. Kallós Zoltán válaszúti birtokán hagyománnyá vált az, 

hogy - a nevével fémjelzett alapítvány-  nyaranta szórvány, ifjúsági, felnőtt és családos táborok 

számára nyitja meg kapuját. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 


