
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 8. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a nemzeti 
közösségek jogaiban 
2019. július 6. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a nemzeti közösségek jogaiban – 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-hez szombaton eljuttatott 

közleményében. A bukaresti kormány által sürgősségi rendelettel hatályba léptetett új 

közigazgatási törvénykönyv – ellentétben a parlamenti többség által korábban támogatott 

javaslattal – nemhogy nem bővíti a nemzeti közösségek jogait, már meglévő, szerzett jogokat 

vesz el – mutatott rá. Szijjártó Péter kiemelte: az új szabályozás értelmében egy nemzeti 

közösség elveszíti anyanyelvhasználati jogait, ha számaránya 20 százalék alá csökken, holott a 

korábbi szabályozás garantálta a szerzett jogok védelmét a számarány későbbi változásától 

függetlenül. Az új szabályozás alapján veszélyben látjuk a helyi anyanyelvi hivatali ügyintézést 

is, még azokon a településeken is, ahol a nemzeti közösség aránya meghaladja a 20 százalékot 

– tette hozzá. Nemzetközi és kétoldalú szabályok védik a kisebbségek jogait, ezeket 

tiszteletben kell tartani Romániában is – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter. 

 
Potápi: Kárpátalja többségi nemzete is igényli a gyermekek magyar nyelvű 
oktatását 
2019. július 5. – MTI, Magyar Nemzet, HírTv, Szóljon, fidesz.hu, PannonRTV 

Örvendetes, hogy Kárpátalján a többségi nemzet is igényli a magyar nyelv és kultúra 

elsajátítását már az óvodától kezdve, amihez a magyar kormány kész segítséget nyújtani – 

mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken a hegyvidéki 

Ökörmezőn (Mizshirja), amikor átadta a magyar kormány támogatásával felújított, magyar 

csoportot foglalkoztató óvodát. Köszöntőjében Potápi Árpád János hangsúlyozta, nagyon 

fontos, hogy Kárpátalja nem magyarok által lakott térségeiben is igény mutatkozik a magyar 

nyelvű nevelés és oktatás meghonosítására. Ennek kiemelkedő példája, hogy a nem magyar 

ajkú Ökörmező 2. számú óvodájának vezetése kérelemmel fordult a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetséghez (KMPSZ), amely szerint a gyermekintézmény szeretne bekapcsolódni 

a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat 

vállalná a felújítás költségeinek a felét – tette hozzá, megjegyezve, hogy a magyar anyanyelvű 

nevelőt a KMPSZ küldi az óvodába. 

 

Szilágyi: erőforrássá vált a diaszpórában élő magyarság 
2019. július 5. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, HírTv, Felvidék Ma, PannonRTV 

Mára erőforrássá vált a világban diaszpórában élő magyarság - jelentette ki Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, a felvidéki Martoson, 

pénteken. A miniszteri biztos, erről azon a diaszpóra magyarságról tartott fórumon beszélt, 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-elfogadhatatlan-hogy-romaniaban-visszalepes-tortenik-a-nemzeti-kozossegek-jogaiban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szijjarto-elfogadhatatlan-hogy-romaniaban-visszalepes-tortenik-a-nemzeti-kozossegek-jogaiban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/karpatalja-tobbsegi-nemzete-is-igenyli-a-gyermekek-magyar-nyelvu-oktatasat-7094495/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/karpatalja-tobbsegi-nemzete-is-igenyli-a-gyermekek-magyar-nyelvu-oktatasat-7094495/
https://www.origo.hu/itthon/20190705-szlovakia-magyarorszag-fesztival-magyarsag.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 8. 
2 

amelyet "Világnemzet vagyunk" címmel tartottak a hetedik Martosi Szabadegyetemen. 

Szilágyi Péter elmondta: a Nemzetpolitikai Államtitkárság, az elmúlt években számos, a 

diaszpóra magyarságot megcélzó programot indított, s ezeknek köszönhetően szorosabbá vált 

a kapcsolati háló mind a diaszpórában élő magyarság és az anyaország, mind pedig a 

diaszpórában élő magyarság és a kárpát-medencei külhoni magyar nemzetrészek között. 

Egyre szorosabbá válnak a kapcsolataink, egyre többen veszik fel a magyar állampolgárságot, 

sok olyan vállalkozás is indult, amelyeket diaszpórában élő sikeres magyar vállalkozók 

indítottak Magyarországon - mutatott rá Szilágyi Péter. 

 

Orbán Balázs: a közép-európai térség felértékelődik az európai politikában 
2019. július 5. – MTI, Origo 

A Kárpát-medence és a közép-európai térség felértékelődik az európai politikában - mondta a 

Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Martoson. Orbán Balázs 

erről a Martosi Szabadegyetemen, "A Kárpát-haza magyar jövője az önkormányzatainkban 

sarjad" című fórumon beszélt. Rámutatott: az Európai Bizottság jövőbeli vezetőjének 

jelölésével kapcsolatos események is megmutatták, hogy a közép-európai térség 

felértékelődik az európai politikában. Most először volt olyan, hogy a visegrádi négyek és a 

közép-európai térség végig együtt mozgott, (...) és ezáltal el tudtuk érni azokat a célokat, 

amelyeket külön-külön és együtt is kitűztünk - mondta Orbán Balázs. 

 

Németh Zsolt: bízunk a magyar-ukrán kapcsolatok normalizálódásában 
2019. július 5. – MTI, Origo, Hír Tv, Lokál, KárpátHír 

Bízunk abban, hogy az Ukrajnában bekövetkezett változásoknak köszönhetően sikerül 

normalizálnunk a kétoldalú kapcsolatainkat, és orvosolni tudjuk a kárpátaljai magyarság 

sérelmeit - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

Felsőszinevéren, a XXVII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Ukrajna helyzetével foglalkozó 

kerekasztal-beszélgetésén. Előadásában Németh Zsolt kifejtette, az ukrán elnökválasztás 

eredményének köszönhetően "remélhetőleg lezárult a Porosenko-korszak és vele együtt az 

intézményesített, központilag szervezett magyarellenesség." Magyarország nagy 

várakozásokkal tekint Volodimir Zelinszkij új ukrán elnök politikai irányvonalának a 

kialakítása elé, azt remélve, hogy elmozdulás történik abba az irányba, amely mindkét ország 

érdeke, beleértve a többi között Kárpátalja fejlődését, a határ átjárhatóságának javítását új 

átkelőhelyek létesítésével - tette hozzá. 

 

Fekete Péter: a határon túli fesztiválok az összetartozásról is szólnak 
2019. július 5. – MTI, Magyar Szó 

Bár a koncertek már csütörtökön megkezdődtek, pénteken délután hat órakor került sor a 

Kanizsa Feszt megnyitójára, amelyen felszólalt Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa 

polgármestere és Juhász Attila, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára. Jelen volt még 

Balázs-Piri Zoltán miniszteri főtanácsadó, majd a rendezvényt Fekete Péter kultúráért felelős 

államtitkár nyitotta meg, és mint mondta, nem üres kézzel jött, a zsebében kulturális kincsek 

lapulnak, egy tizenhetedik századi szablya másolatát hozta magával. – Nem véletlenül 
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választottam ezt a kincset. Amikor megláttam Magyarkanizsa címerét, megdobbant a szívem: 

egy huszár látható rajta. Számomra ez a huszár azt a küzdelmet szimbolizálja, amit a határon 

túli településeink vívnak nap mint nap. A megnyitót követően a gyerekek az Alma együttes 

zenéjére szórakozhattak, akik pedig ennél komolyabb témák iránt érdeklődtek, azok politikai 

beszélgetést hallgathattak meg Fekete Péter, Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medencei magyar 

oktatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, valamint Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke között. 

 

A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi román szervezetek 
Bukarestben 
2019. július 7. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben a 

kormány épülete előtt két – főleg Székelyföldön tevékenykedő – román civil szervezet. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, illetve a Nemzet Útja nevű 

egyesület felhívására több mint száz tüntető érkezett román zászlókat lengetve a tér egy 

román nemzeti színű óriáslobogóval elkerített sarkába. Többségüket a Frăția Ortodoxă 

(Ortodox testvériség) feliratú kisbuszok szállították Bukarestbe. A magyar nyelv hivatalossá 

tételével riogató demonstrálók között feltűnt többek között a magyarellenes feljelentéseiről 

elhíresült Dan Tanasă blogger, valamint a román–moldovai egyesülésért síkra szálló, az 

elmúlt időszakban ugyancsak magyarellenességbe áthajló George Simion aktivista is. 

 

Móricz Zsigmond-megemlékezést tartanak Szatmárban 
2019. július 5. – MTI, delmagyar.hu   

Konferenciával, irodalmi túrával és koszorúzásokkal emlékeznek a 140 éve született Móricz 

Zsigmondra pénteken és szombaton Tiszacsécsén, Szatmárnémetiben és Börvelyen. Az 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület által a történelmi Szatmár megye területén több 

partnerszervezettel együtt meghirdetett eseménysorozat pénteken az író szülőfalujában, 

Tiszacsécsén, a Móricz Zsigmond-emlékház kertjében koszorúzással vette kezdetét. Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott a tiszacsécsei koszorúzás után az MTI-nek elmondta: a 

rendezvénysorozatra Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója adott alkalmat, de a 

település egy másik évfordulót is ünnepel, hiszen 90 éve választotta díszpolgárává Móriczot. 

Szili Katalin az identitás és az igazság fogalmait emelte ki Móricz Zsigmond életművéből. 

Móricz nagyon fontosnak tartotta az identitás megőrzését, nyelvünk, kultúránk, 

hagyományaink ápolását; ezzel a lelkiséggel kívánta szolgálni a magyarságot és a jövőt. 

 

Visszalépés, csorbítás, törlés: RMDSZ-es panaszáradat az új közigazgatási 
törvénykönyvre 
2019. július 5. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 
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Az RMDSZ szerint csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést jelent az eddig hatályos 

rendelkezésekhez képest a bukaresti kormány által sürgősségi rendelettel hatályba léptetett új 

közigazgatási törvénykönyv, amely pénteken jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Az azonnal 

életbe lépő, a parlament által utólag megvitatandó sürgősségi kormányrendelet fontosabb 

anyanyelv-használati rendelkezéseit az RMDSZ pénteki hírlevele szemlézte. Az RMDSZ a 

visszalépések közt említi a megszerzett jogok védelmének eltörlését, azt, hogy a helyi tanács 

dokumentumait ezután kizárólag románul hozzák nyilvánosságra, és azt is, hogy a 

kisebbségek által lakott településeken is kötelezik a közintézményeket, hogy az állam nyelvén 

is kommunikáljanak. A megszerzett jogokról a hírlevél kifejti: az RMDSZ 2006-ban elérte, 

hogy anyanyelv-használati jogait akkor se veszíthesse el a magyar közösség, ha a jövőben 

számaránya bizonyos településen 20 százalék alá esik. A sürgősségi kormányrendelet 

jelenlegi formája szerint ez csak a következő népszámlálás jóváhagyásáig érvényes. 

 

Vita a nem létező marosvásárhelyi pénzről: az RMDSZ szerint Floreáék valótlan 
számokat közöltek a büdzséről 
2019. július 5. – Krónika 

Vitát gerjesztett a marosvásárhelyi önkormányzatban Dorin Florea polgármester kérése, 

miszerint a tanácsosi testület több mint 30 százalékkal növelje a város áprilisban elfogadott 

költségvetését. A módosításai javaslat feszültséget szült az önkormányzat hét órán keresztül 

vitázó szakbizottságában és az RMDSZ frakciójában. A szövetség képviselői a héten kétszer is 

gyűléseztek, különböző véleménnyel álltak fel az asztaltól, de csütörtökön délután 

egységesen, a tervezet halasztása mellett szavaztak. Hasonlóan voksolt a Szociáldemokrata 

Párt (PSD) is, a Szabad Emberek Pártja (POL) pedig tartózkodott, így az önkormányzat a 

hónap végére halasztotta a kérdés megvitatását. Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei 

elnöke szerint felelőtlenség lett volna egy ilyen költségvetés-tervezetet támogatni, amíg nem 

derül ki, miért különbözik lényegesen az áprilisban megszavazottól. 

 

Jó hírek a váradi PKE háza táján: akkreditált pedagógusképzés, együttműködés 
a szegedi egyetemmel 
2019. július 5. – Krónika, Bihari Napló 

Akkreditált szakként kezdi meg a 2019/2020-as tanévet a nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetem Humántudományi Tanszéke kertében működő óvodai és elemi oktatás pedagógiája 

szak – jelentette be a jó hírt a felsőoktatási intézmény képviselőinek csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Szilágyi Ferenc, a PKE gazdaságtudományi tanszékének dékánja. Mint a 

jelenlevők emlékeztettek, a szak ideiglenes működési engedéllyel már 2012 óta működik, 

most azonban teljes körű akkreditálást nyert. Ennek egyik legfőbb hozadéka, hogy a hallgatók 

immár Váradon államvizsgázhatnak, nem kell Kolozsváron vizsgázniuk, ahogyan tették azt az 

idén végzettek. 
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Tüntetnek és riogatnak a román nacionalisták a közigazgatási kódex 
anyanyelvhasználati módosításai miatt 
2019. július 5. – Krónika 

A kormány bukaresti épülete elé hívják híveiket tüntetni szélsőséges román szervezetek, 

tiltakozva az ellen, hogy a Viorica Dăncilă vezette kabinet sürgősségi rendelettel módosította 

a közigazgatási törvénykönyv anyanyelvhasználati rendelkezéseit. A vasárnap 17 órára 

meghirdetett megmozdulást a közösségi oldalon kezdeményezte Mihai Tîrnoveanu brassói 

orvos, a Calea Neamului civil szervezet elnöke, aki az utóbbi években számos Kovászna és 

Hargita megyei magyarellenes rendezvényen feltűnt. A bukaresti megmozdulásról a 

Székelyföldi Románok Civil Fórumának gyűlésén döntöttek, a fórum korábban többször 

vehemensen tiltakozott az ellen, hogy a közigazgatási kódexbe belefoglalják az anyanyelvi 

jogokat. 

 

A magyar rendezvényeknek is helyük lesz a Kolozsvári Ifjúsági Központban 
2019. július 5. – transindex.ro 

A multikulturalizmusnak és a többnyelvűségnek is helyet kell biztosítani a Kolozsvári Ifjúsági 

Központban – hangsúlyozta Rácz Levente RMDSZ-es tanácsos a június 4-én, csütörtökön 

megtartott tanácsülésen, ahol a központnak helyet biztosító tér hivatalosan is kulturális 

központ rendeltetést kapott. A Kolozsvári Ifjúsági Központ a Szentegyház/Iuliu Maniu utca 1. 

szám alatti ingatlanban (a bal oldali Státuszpalotában) levő 132 négyzetméteres térben nyílik 

meg. „2015-ben a kolozsvári ifjúsági szervezetek sikeresen bebizonyították, hogy a 

gyakorlatban is lehet többnyelvű egy projekt, egy rendezvény, egy intézmény. Úgy gondolom, 

hogy az akkori jó példából kiindulva a hamarosan létrejövő ifjúsági központban is helye van a 

többnyelvűségnek” - nyilatkozta Rácz Levente. 

 

Húszezer lejre bírságolták a B1 Televíziót az úzvölgyi konfliktus kommentárja 
miatt 
2019. július 5. – transindex.ro 

Az Országos Audiovizuális Tanács július 4-i ülésén 20.000 lejes bírságot szabott ki a B1 TV 

részére. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján büntették a Radu Banciu 

vezette szélsőségesen magyarellenes műsort. A május 19-i műsorban Banciu többek között az 

Úz-völgyi eseményekről beszélt minősíthetetlen hangnemben, valótlanságokat állítva a 

székely megyékről és a magyarokról, írja sajtóközleményében a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat.  

 

Akik székely népviseletben mentek be dolgozni 
2019. július 5. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes két évvel ezelőtt hagyományt teremtett, amelyet 

idén is folytatott, így az Ezer Székely Leány napját megelőzően, idén is megtartották a Székely 

Népviselet Napját. Ez abból állt, hogy felhívásukra sokan népviseletben mentek be a 

munkahelyükre. 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tuntetnek-es-riogatnak-a-roman-nacionalistak-a-kozigazgatasi-kodex-anyanyelvhasznalati-modositasai-miatt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tuntetnek-es-riogatnak-a-roman-nacionalistak-a-kozigazgatasi-kodex-anyanyelvhasznalati-modositasai-miatt
http://itthon.transindex.ro/?hir=56205&Magyar_rendezvenyeknek_is_helyuk_lesz_a_Kolozsvari_Ifjusagi_Kozpontban
http://itthon.transindex.ro/?hir=56212&Husz_ezer_lejre_birsagoltak_a_B1_televiziot
http://itthon.transindex.ro/?hir=56212&Husz_ezer_lejre_birsagoltak_a_B1_televiziot
https://szekelyhon.ro/aktualis/akik-szekely-nepviseletben-mentek-be-dolgozni
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A decentralizációt is akadályozza az új közigazgatási kódex  
2019. július 6. – maszol.ro 

A kormány sürgősségi rendelete nemcsak a kisebbségi jogokat csorbítja, hanem a 

decentralizációt is hátráltatja – állapította meg Cseke Attila szenátusi frakcióvezető a 

szabályozás elemzését követően. Annak ellenére, hogy az RMDSZ számos módosító 

indítványt fogalmazott meg a parlament által tavaly elfogadott törvénykönyvben, amelyek azt 

szolgálták volna, hogy a helyi közösségeket érintő döntéseket helyben hozzák meg, ezek nem 

szerepelnek a szerdán elfogadott kormányhatározatban - olvasható az RMDSZ hírlevelében.   

 

A Cemo a közigazgatási kódexről: nincs visszalépés, az RMDSZ „megtévesztő 
propagandát” folytat 
2019. július 6. – Krónika 

Megtévesztő, hamis az RMDSZ politikusainak állítása, miszerint a sürgősségi 

kormányrendelettel elfogadott új közigazgatási törvénykönyv visszalépést jelent a kisebbségi 

jogok terén – szögezte le pénteki közleményében a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). A 

Szigeti Enikő ügyvezető igazgató kézjegyével ellátott dokumentumban a jogvédő szervezet 

kiemeli: az RMDSZ politikusaival ellentétben a Cemo szerint nem történt jogvesztés a 

romániai magyar közösség szempontjából, az új közigazgatási kódex nem jelent visszalépést a 

nyelvi jogok terén.  

 

Dél-Tirol kormányzója: aktuálisak és megalapozottak a magyar kisebbségi 
közösségek törekvései 
2019. július 6. – MTI, Krónika 

A nemzeti kisebbségek kérdésének magasabb, európai szintre emelését szorgalmazta Arno 

Kompatscher az olaszországi Dél-Tirol autonóm tartomány kormányzója és Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa pénteken a tartományi székhelyen, 

Bolzanóban tartott találkozón. Az észak-olaszországi autonóm tartományt 2016 óta vezető 

Arno Kompatscher „aktuálisnak és megalapozottnak” nevezte a magyar kisebbségi 

közösségek törekvéseit. A felek egyetértettek, hogy a nemzeti kisebbségek kérdéskörét 

magasabb szintre kell helyezni az Európai Unió új intézményeiben. 

 

Minisztériumközi bizottsággal lépnének fel az antiszemitizmus és a 
gyűlöletbeszéd ellen 
2019. július 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Jóváhagyta Viorica Dăncilă miniszterelnök az antiszemitizmus, xenofóbia, radikalizálódás és 

gyűlöletbeszéd elleni minisztériumközi bizottság létrehozását. Az erről szóló döntés pénteken 

jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A bizottság munkáját a külügyminiszter koordinálja 

majd, a testület feladata az antiszemitizmus, xenofóbia, radikalizálódás és gyűlöletbeszéd 

elleni országos stratégia kidolgozása és jóváhagyásra való előterjesztése lesz. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/113824-a-decentralizaciot-is-akadalyozza-az-uj-kozigazgatasi-kodex
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-cemo-a-kozigazgatasi-kodexrol-nincs-visszalepes-az-rmdsz-bmegteveszto-propagandatr-folytat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-cemo-a-kozigazgatasi-kodexrol-nincs-visszalepes-az-rmdsz-bmegteveszto-propagandatr-folytat
https://kronika.ro/kulfold/del-tirol-kormanyzoja-aktualisak-es-megalapozottak-a-magyar-kisebbsegi-kozossegek-torekvesei
https://kronika.ro/kulfold/del-tirol-kormanyzoja-aktualisak-es-megalapozottak-a-magyar-kisebbsegi-kozossegek-torekvesei
https://kronika.ro/belfold/miniszteriumkozi-bizottsaggal-lepnenek-fel-az-antiszemitizmus-es-a-gyuloletbeszed-ellen
https://kronika.ro/belfold/miniszteriumkozi-bizottsaggal-lepnenek-fel-az-antiszemitizmus-es-a-gyuloletbeszed-ellen


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 8. 
7 

Kétezer székely lány vett részt a harmincadik Ezer Székely Lány Napján 
2019. július 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Összesen 1944 székely leányt és 1001 székely legényt regisztráltak a 30. alkalommal 

megrendezett Ezer Székely Leány Napján a csíksomlyói a Nagy és Kis Somlyó közötti 

hegynyeregben szombat délután. A legfiatalabb résztvevő Csúcs Sára volt, akit szülei 3 

hetesen öltöztettek székely viseletbe. A legidősebb, ahogy az elmúlt években többször, idén is 

Kovács Anna volt, aki 83 évesen jött el a rendezvényre. Díjazták a lakosság lélekszámához 

viszonyítva legnépesebb küldöttséggel részt vevő települést is, ebben az évben Csíkdelnéről 

érkeztek a legtöbben, ők lesznek a jövő évi Ezer Székely Leány Napjának házigazdái.  

 

Kétnyelvű helységnévtáblákat rongáltak Etéden 
2019. július 7. – szekelyhon.ro 

Három helységnévtáblát rongáltak meg Etéden: a kétnyelvű táblákon lefestették a magyar 

feliratot. Az esetre Gagy unitárius lelkésze, Gál Zoltán hívta fel a figyelmet – mondta el 

portálunknak Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Egyelőre úgy tudjuk, hogy a 

vandalizmus csütörtökön, július 4-én történhetett – magyarázta a megyei elöljáró. 

 

Együtt a magyar közösségek európai érdekérvényesítéséért 
2019. július 5. – Felvidék Ma 

Vincze Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselője, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke, Mészáros Anikó, a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) európai parlamenti képviselőjelöltje és Magyar Anna, a Régiók 

Bizottságának tagja tartottak panelbeszélgetést a Martosi Szabadegyetem harmadik napján. A 

beszélgetés moderátora, Pappné Farkas Klára, a HUNINEU Alapítvány igazgatóságának 

elnöke bevezetőjében elmondta, alapítványuk tíz éve hatékonyan működik a magyar nemzeti 

közösségek európai érdekképviseletéért és irodát is működtet Brüsszelben. Ez a szervezet az 

európai színtéren annak érdekében dolgozik, hogy a Kárpát-medencei magyar ügyek minél 

hangsúlyosabban jelen legyenek. 

 

A felvidéki magyarok megoldást várnak, nem magyarázkodást 
2019. július 5. – Ma7.sk 

A DAC tulajdonosa egyike a felvidéki közélet legbefolyásosabb személyiségeinek. 

Álláspontjára mindig érdemes figyelni. Vitatkozni lehet vele, de ignorálni semmiképpen. 

Világi Oszkár a SzóBeszéd vendégeként sablonos válaszok helyett nyíltan felelt kérdéseinkre: 

legyen szó nemzeti sorskérdésekről, a visegrádi együttműködésről, a szlovák-magyar 

együttélésről vagy éppen a sárga-kékekről. Alább az interjú kivonatolt szövegét olvashatják. 

 

Nemzeti összetartozásról a MartFeszten: véget ért a száz év magány időszaka 
2019. július 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/166-ketezer-szekely-lany-vett-reszt-a-harmincadik-ezer-szekely-lany-napjan/
https://szekelyhon.ro/aktualis/ketnyelvu-helysegnevtablakat-rongaltak-eteden
https://felvidek.ma/2019/07/egyutt-a-magyar-kozossegek-europai-erdekervenyesiteseert/
https://ma7.sk/kozelet/a-felvideki-magyarok-megoldast-varnak-nem-magyarazkodast
https://ma7.sk/kozelet/nemzeti-osszetartozasrol-a-marttfeszten-veget-ert-a-szaz-ev-magany-idoszaka
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Nemzeti összetartozásról, nemzetpolitikáról, a felvidéki és az erdélyi magyar politika 

jövőjéről Pánczél Károly, a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának 

elnöke, Mezei János, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok 

elnöke beszélgetett a VII. MartFeszt pénteki fórumán. 2010 óta a nemzetpolitikában sikerült 

olyan változásokat elérni, amely végett vetett a Kárpát-medencei magyarság 

szétszakítottságának. Véget vetett a száz év magány időszakának – fogalmazott Pánczél 

Károly, a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, hozzátéve: az 

elmúlt szűk egy évtizednek köszönhetően a Kárpát-medence ismét egy kulturális és gazdasági 

tér lett. 

 

A Kárpát-haza magyar jövője az önkormányzatainkban sarjad 
2019. július 5. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára, Orbán Balázs miniszterhelyettes, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Szász Jenő, Komárom polgármestere, az „Év 

Polgármestere” díj aktuális birtokosa, Molnár Attila beszélgetett önkormányzataink 

lehetőségeiről a Kárpát-medencében. A beszélgetést Agócs Kőrösi Ildikó, a Magyar Közösség 

Pártja önkormányzati és közigazgatási alelnöke vezette. Orbán Balázs kedvezőnek ítéli a 

csillagok állását. Miután 2010 óta lerakták az alapokat, egy erősödő Magyarország 

folytathatja a nemzetpolitikát, akkor, amikor egyre több magyarban tudatosul az összefüggés 

az erősödő gazdaság és a Kárpát-medencei erős nemzet kialakításában. 

 

Pártvezetők fóruma - az identitás megőrzését ért 
2019. július 6. – Ma7.sk 

Pártvezetők és ifjúsági szervezetek vezetői voltak vendégek a Martfeszt szombati napjának 

utolsó közéleti fórumán. A beszélgetést médiacsaládunk főszerkesztője, Molnár Judit vezette. 

A beszélgetés kezdetén Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kiemelte, soha 

korábban nem voltak olyan jók a szerb-magyar államközi kapcsolatok, mint most. Az elmúlt 

170 évben nem volt egyetlen történelmi esemény sem, amelyben a magyarok és a szerbek egy 

oldalon lettek volna. Innen sikerült eljutni a mai helyzetig - hangsúlyozta Pásztor. Ha ez 

sikerülhetett, hasonló megbékélés létrejöhet a többi szomszédos nemzettel is. Elsődleges cél a 

vajdasági magyarság identitásának megőrzése, és Szerbia boldogulása, amely elősegíti a 

magyarság megerősödését is - tette hozzá Pásztor. Menyhárt József, az MKP elnöke szerint az 

elmúlt hetek az EP-választások értékeléséről szóltak. Leszűrhető a tanulság, hogy a párt 

számíthat a fiatal politikusokra. 

 

Szóbeszéd Martoson - a független újságírásról, a felvidéki összefogásról 
2019. július 6. – Ma7.sk 

Pomichal Krisztián beszélgetett a ma7 médiacsalád népszerű műsorának rendhagyó adása 

során a Martfeszten Csonka Ákossal, a Felvidék Ma publicistájval és Kolek Zsolttal, portálunk 

politikai szerkesztőjével. Csonka ennek elején elmondta, nem gondolja, hogy csak és 

kizárólag független újságírás létezik, miközben csupán az az elfogadható, s maga is politizál a 

publicita tevékenysége mellett. Majd a felvidéki magyar politizálás legnagyobb kihívására, az 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/a-karpat-haza-magyar-jovoje-az-onkormanyzatainkban-sarjad
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/partvezetok-foruma-az-identitas-megorzeset-ertekkent-kell-megelnunk
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/szobeszed-martoson
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összefogásra tértek ki. Kolek szerint nem természetes állapot, hogy a különböző eszmeiségű 

felvidéki magyarok összefogjanak, de szükségszerűség a mai kor kihívásai közt, amikor egyre 

fogy a magyar.  

 

Kisebbségi nyelvhasználat: ki nem használt lehetőségek 
2019. július 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Martosi Szabadegyetem egyik legérdekesebb párbeszédét hozta Bukovszky László, 

kisebbségi kormánybiztos és Horony Ákos, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

Jogsegélyszolgálata jogászának kerekasztal-beszélgetése, melyet kolléganőnk, Haják Szabó 

Mária moderált. Horony Ákos az államigazgatási nyelvhasználatot szabályozó törvény 

ismertetésével kezdte a beszélgetést. Kifogásolta, hogy számos önkormányzat a kötelező erejű 

szabályozást sem tartja be, sok esetben annak ellenére sem alkalmazzák a kétnyelvűséget. 

Ennek okaiként többek között a társadalmi nyomás hiányát, az állampolgárok passzivitását 

hangsúlyozta. A Velemjáró mobilapplikáció éppen ezt a passzivitást kívánja kezelni azzal, 

hogy leegyszerűsíti az állampolgári bejelentések módját - emelte ki Horony. 

 

Élő (Fel)vidék: górcső alatt a vállalkozások helyzete 
2019. július 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Martfeszt szombati napjának harmadik közéleti fórumán Csicsai Gábor, a Mezőgazdasági 

Minisztérium államtitkára és Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók 

Szövetségének elnöke vitáztak a gazdaságfejlesztés kihívásairól, a felvidéki vállalkozások 

helyzetéről. A beszélgetést kollégánk, Matus Tibor moderálta. Csicsai Gábor szerint az ország 

jellegét tekintve agrásrország, de az adottságok nincsenek megfelelően kihasználva. Fontos 

lenne, hogy az innováció, a vállalkozások lépést tartsanak a fejlődéssel - mondta az 

államtitkár. Iván Tamás szerint nagy hangsúlyt kell fektetni a KKV-szektorra, amelyet a 

Baross Gábor-terv támogatásain keresztül sikerült fejleszteni az elmúlt években. 

 

Via Novás polgármesterek fóruma: önkormányzati szinten nem történt 
hitelvesztés 
2019. július 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A MartFeszt szombati napjának második panelbeszélgetésén a Via Nova Ifjúsági Mozgalom 

polgármesterei ültek asztalhoz kollégánk, Rajkovics Péter moderálása mellett. Agócs Kőrösi 

Ildikó, Pered, Agócs Gergely, Királyrév és Varga Tibor, Kaposkelecsény polgármesterei saját 

településük bemutatásával nyitották meg a beszélgetést. Kaposkelecsény a Nagymihályi járás 

900 lelkes magyar faluja. A jórészt reformátusok lakta községben jelentős számú katolikus és 

görög katolikus vallású ember is él, az etnikai arány erős magyar többséget mutat, jelentős 

roma kisebbséggel. A polgármester kiemelte a község magyar iskoláját, amelyet jelenleg 80 

magyar gyermek látogat. Kaposkelecsényben egy kvázi-polgárőrséget is sikerült létrehozni, a 

falunak anyagi helyzetéhez mérten módjában állt 4 személyt állandó szolgálatra beosztani. 

 

Kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak, ha elfogadják a Híd javaslatát 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kisebbsegi-nyelvhasznalat-ki-nem-hasznalt-lehetosegek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/elo-felvidek-gorcso-alatt-a-vallalkozasok-helyzete
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/via-novas-polgarmesterek-foruma-onkormanyzati-szinten-nem-rotent-hitelvesztes
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/via-novas-polgarmesterek-foruma-onkormanyzati-szinten-nem-rotent-hitelvesztes
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kevesebb-penz-jut-az-onkormanyzatoknak-ha-elfogadjak-a-hid-javaslatat
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2019. július 6. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A MartFeszt szombati napjának első közéleti fórumán Keszegh Béla, Komárom 

polgármestere és Horváth Árpád, Gúta első embere vitatták meg az önkormányzatok 

gondjait. A beszélgetést kollégánk, Matus Tibor vezette.  Keszegh Béla elmondta, Komárom 

népessége sajnos folyamatosan csökken. A településvezető szerint nagy lehetőség van a két 

Komárom együttműködésében. A gazdasági mutatók hullámoznak, jelenleg 4 százalék körül 

van a munkanélküliség. 

 

2020: Kisebbségi koalíció 
2019. július 7. – Új Szó 

Vajon 2020 után milyen lesz, vagy lesz-e egyáltalán kisebbségi képviselet. Elképzelhető, hogy 

az MKP után a Híd is a parlamenten kívül marad? Az 1989 óta eltelt harminc év alatt mind a 

szlovákiai, mind a szlovákiai magyar társadalom nagyon komoly fejlődésen ment keresztül. 

Mindez elsősorban a rendszerváltásnak, az ország euroatlanti integrációjának, a szlovákiai 

magyar értelmiség tevékenységének és nem utolsósorban a politikai képviseletnek 

köszönhető.  De ugyanígy tanultunk az elmúlt évek hibáiból, a mečiarizmus éveiből, a 

sovinizmus zsákutcáiból, az elzárkózó politikából. Természetesen még rengeteg a tennivaló. 

Az elmúlt három év különösen sok eredményt hozott, ám éppen az elmúlt három év 

következményeként vagyunk most abban a helyzetben, hogy jogosan merül fel a kérdés: vajon 

2020 után milyen lesz, vagy lesz-e egyáltalán kisebbségi képviselet. Elképzelhető, hogy az 

MKP után a Híd is a parlamenten kívül marad? 

 

Helyi közösségi választások Szabadkán 
2019. július 7. – Pannon RTV 

18 óráig a választásra jogosultak 13,65 százaléka szavazott a szabadkai helyi közösségi 

voksoláson - írja a subotica.com hírportál. A polgárok a pártok és szervezetek által állított 

listákra szavazhattak. Aki nem kapott szavazólapot érvényes személyi igazolvánnyal vagy 

útlevéllel is részt vehetett. Este 8-ig lehetett voksolni. Már a nyitás utáni percekben 

megérkeztek az első szavazók a szabadkai Újfalu helyi közösség épületében található 

szavazóhelyekre. Volt, akinek első, de volt akinek a nap utolsó kötelezettsége volt 

szavazatának leadása.  

 

Egy életpálya az óvodapedagógiában 
2019. július 7. - Magyar Szó  

Dr. Szőke Anna, a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke a 

közelmúltban megkapta az anyaországi Brunszvik Teréz-díjat. Ez a legmagasabb rangú 

elismerés, amit óvodapedagógus megkaphat, és Szőke Anna az első határon túli, akinek ezt 

odaítélték. Talán fogalmazhatunk úgy, hogy ez az elismerés ráteszi a koronát egy olyan 

szakmai pályára, amely a személyes kiteljesedés mellett a vajdasági magyar oktatást is 

szolgálta. 
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https://ujszo.com/kozelet/2020-kisebbsegi-koalicio
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/helyi-kozossegi-valasztasok-szabadkan
https://www.magyarszo.rs/hu/4032/hetvege/204601/Egy-%C3%A9letp%C3%A1lya-az-%C3%B3vodapedag%C3%B3gi%C3%A1ban.htm
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Ada: Pályázat lakás vagy családi ház vásárlására 
2019. július 7. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Ada község önkormányzata pályázatot hirdetett az Ada község területén élő fiatal házaspárok, 

illetve házastársi életközösségben élő párok számára lakás vagy családi ház vásárlására 

irányuló vissza nem térítendő támogatás odaítélésére. A pályázat keretösszege idén 10 millió 

dinár. 

  

Újjáépült a magyarkanizsai Szent Őrangyalok-templomának orgonája 
2019. július 7. – Vajdaság MA 

Teljes felújításon és bővítésen esett át a magyarkanizsa Szent Őrangyalok-templomnak az 

1700-as évek végén készült orgonája. A barokk stílusú orgonát Zapletán Géza, helyi plébános 

megbízásából újították fel és bővítették ki a templom 250 éves évfordulója alkalmából. A 

restaurálás egy évig tartott, és ma az ünnepi szentmise keretében megszentelték és átadták a 

rendeltetésének. A helyi plébános elmondta, már régóta tervezték az orgona felújítását, 

újjáépítését, mert 1934 óta nem végeztek nagyobb javítást ezen a több mint 200 éves 

hangszeren, csak kisebb felújításokra került sor az elmúlt évtizedekben. 

 

Beiktatta tisztségébe Kárpátalja új kormányzóját az ukrán elnök Ungváron 
2019. július 6. – MTI. Magyar Nemzet, Hirado.hu   

Beiktatta tisztségébe Kárpátalja új kormányzóját, Ihor Bondarenkót szombaton Ungváron 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki egynapos munkalátogatást tett a Magyarországgal 

szomszédos ukrajnai megyében. A korábbi kormányzó, Hennagyij Moszkal az ukrán 

elnökválasztás második fordulója után, április végén mondott le a Kárpátalja megyei állami 

közigazgatási hivatal elnöki tisztségéről. A megyei kormányzati épületben tartott beiktatási 

ceremónián Volodimir Zelenszkij a kárpátaljai határátkelőhelyeken folyó csempészés 

megszüntetését nevezte meg az új kormányzó legfőbb feladataként. Ennek jegyében személyi 

változásokat sürgetett a Kárpátalja megyei vámhivatal és nemzetbiztonsági szolgálat élén. 

Ihor Bondarenko 1964-ben született a Krímben, és a szovjet hadsereg politikai tisztjeként 

szolgálva telepedett le Munkácson. A Szovjetunió szétesése után vállalkozó lett, a saját nevét 

viselő cukrászdahálózatot működtet Munkácson és Ungváron. 

 

Kijev behívatta az ukrajnai magyar nagykövetet 
2019. július 6. – karpatalja.ma 

Meglepőnek találta az ukrán vezetőség Szijjártó Péter Torontóban tett kijelentését, miszerint 

Petro Porosenko korábbi ukrán elnök magyarellenes politikát folytatott. Ennek okán Jehor 

Bozsok ukrán külügyminiszter-helyettes bekérette Íjgyártó Istvánt, Magyarország rendkívüli 

és meghatalmazott ukrajnai nagykövetét. Bozsok kijelentette: „Ukrajna teljesítette a Velencei 

Bizottság követelményeit és a kárpátaljai magyarokra való tekintettel meghosszabbította a 

nyelvtörvény hatálybalépésének átmeneti időszakát.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23882/Ada-Palyazat-lakas-vagy-csaladi-haz-vasarlasara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23884/Ujjaepult-a-magyarkanizsai-Szent-Orangyalok-templomanak-orgonaja.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/beiktatta-tisztsegebe-karpatalja-uj-kormanyzojat-az-ukran-elnok-ungvaron-7095224/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kijev-behivatta-az-ukrajnai-magyar-nagykovetet/
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Kárpátaljai óvodák újultak meg a magyar kormány támogatásával 
2019. július 6. – karpatalja.ma 

Ismét két kárpátaljai óvodát újítottak fel a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

keretében. Július 6-án Tekeháza és Szászfalu óvodáját adták át. A tavalyi évben külső és belső 

felújítási munkálatokat végeztek a két intézményben. Tekeházán többek között a külső 

homlokzat szigetelése és a központi bejárati lépcső csempézése valósult meg, Szászfaluban a 

külső nyílászárókat cserélték le, valamint a termek vakolatának javítását és festését végezték 

el. 

 

XXVII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 
2019. július 6. – karpatalja.ma 

Felvidéki és kárpátaljai egyetemek rektorai beszéltek a Kárpát-medencében történő egyetemi 

átjárhatóságról, valamint tanár- és diákmobilitásról a XXVII. Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetem utolsó paneljén július 6-án. A szabadegyetem a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közös szervezésében 

valósult meg. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2019. július 7. - Duna World 

 

Victor Vasarely, eredeti nevén Vásárhelyi Győző, az  optikai festészet jelentős képviselőjeként 

ismert világszerte. A művész 1930-ban emigrált Párizsba, ahol komoly sikereket ért el. 

 

Száz év három kötetben. Oravecz Imre Kossuth-díjas író, az Egyesült Államok Nyugati Parti 

Tudósklubjának meghívására Los Angelesbe utazott. A Magtárban olvasott fel A rög 

gyermekei című könyvsorozatából.  

 

Az áprilisban elhunyt Hámos Lászlóra emlékeztek a napokban anyaországi és határon túli 

politikusok. Hámos László alapította a Hungarian Human Rights Foundationt és  

társalapítója volt az Amerikai Magyar Koalíciónak. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpataljai-ovodak-ujultak-meg-a-magyar-kormany-tamogatasaval/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/xxvii-karpataljai-nyari-szabadegyetem/
https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2019-07-06-i-adas-2/
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László r. Judit útja Erdélyből vezetett Hawaiira, ott megalapított a Hawaii Magyar Baráti 

Kört, amelynek tagjai aktív közösségi életet élnek. Judit néhány éve találkozókat is szervez, 

mépgpedig Hawaii szerelmeseinek, idén először Erdélyben. 

 

Mára már 60 gyerek látogatja az Eszterlánc Ovisulinak becézett intézményt, ahol szüleikkel 

közösen fedezhetik fel a magyar nyelvhez és kultúrához tartozás nagyszerű érzését. 

 

Térkép 

2019. július 7. – Duna TV 

 

Engem nagyon meglepett az a felmérés, amely szerint egy uniós állampolgár 480 kilogramm 

hulladékot termel évente. Lelkes felvidékiek mindenképp szeretnének ez ellen tenni, ezért 

együttműködve az Észak-Komáromi önkormányzattal kidolgoztak egy hulladékmentes 

életmódra biztató programot. Ők maguk például nem vásárolnak felesleges dolgokat és 

mindent újra hasznosítanak.  

 

A kalákában való együtt dolgozás egyre népszerűbb a Vajdaságban is. 20 évvel ezelőtt 

létrehoztak egy alapítványt, amely a régi fürdőhelyek felújítását tűzte ki célul. A délvidéki 

Magyarkanizsa, valamint az ottani ifjúsági és kulturális egyesület 3 éve csatlakozott a 

mozgalomhoz. A magyarkanizsai artézi kutak és környékük felújítását idén is folytatták 

kalákában.    

 

Most rövid híreink következnek a Kárpát-medencéből./ Megkezdődött a beiratkozás 

Nagyvárad magyar bölcsődéjébe. A 24  százalékban magyarok által lakott városban ez lesz az 

első magyar bölcsőde. 

 

Márvány síremlékkel jelölték meg a nagyváradi várban nyugvó királyok sírjait. Elsőként a 

várost és a római katolikus egyházmegyét alapító Szent László király sírját. 

 

A közelmúltban avatták fel az immár teljes egészében felújított ottományi Komáromi kastélyt. 

 

Tutajozás a Dunajec folyón, a Vörös kolostor, illetve a Koronahegyi-fürdő meglátogatása - az 

aktív kikapcsolódásra vágyók, de a történelem iránt érdeklődők is megtalálják a kedvükre 

valót a Tátra-Szepesség-Pieninek térségben, ahova egyre több turista érkezik.  

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2019-07-06-i-adas/
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Nagyvárad értékeit és szépségeit is megmutatták a 7. Szent László Napokon. A 

rendezvénysorozatról készült összefoglalónkat mindjárt mutatjuk, itt a Térképben.  

 

Andrássy Gyula családjának szimbolikus újraegyesítésére kerülhet sor Tőketerebesen. A 

család egy részét a felvidéki városban, a kastélyparkban felállított mauzóleumban, míg a 

gyermekeket Polgárdiban helyezték örök nyugalomra. A tervek szerint a kastélykertből 

származó földdel három urnát állítanának fel a tőketerebesi mauzóleumban. 

 

Évekkel ezelőtt Kárpátalján készítettem egy olyan idős bácsival interjút, aki élete során 8 

ország állampolgára volt, pedig mindig ugyanabban a házban lakott. A kárpátaljai magyarság 

életének Trianon óta eltelt csaknem száz éve elevenedik meg a beregszászi újságíró, Kovács 

Elemér: A vasfüggönyön innen című könyvében. 

 

Várad összeköt. Ezzel a mottóval szervezték meg idén a Szent László Napokat Nagyváradon. 

Egy héten át 150 rendezvényre látogathattak el az érdeklődők a Sebes-Körös parti városban. 

A programsorozattal nemcsak a várost alapító király kultuszát akarják fenntartani, hanem 

szeretnék megmutatni Nagyvárad értékeit és szépségeit. 

 

Határok nélkül 

2019. július 5. – Kossuth Rádió 

A kereskedelmi és kulturális, illetve a petíciós és szabadságjogi bizottságokban dolgoznak 

majd a következő ötéves ciklusban az Európai Parlament (EP) erdélyi képviselői, az RMDSZ 

jelöltlistájáról bejutott Winkler Gyula és Vincze Loránt. Ez szerda este dőlt el, amikor az EP 

elnökének és alelnökeinek megválasztása után a szakbizottságok tagjait is kinevezték. 

 

A Martosi Fesztivál és Szabadegyetem egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó beszélgetése volt 

a Hol rontottuk el? 30 évvel a rendszerváltoztatás után. Duray Miklós, Bárdos Gyula és 

Berényi József az elmúlt 30 év aktív politikusai vették számba a felvidéki magyar politikai elit 

tévedéseit, illetve azok következményeit, és arról is beszéltek, hogy mi jelentheti a kiutat a 

megosztottságból.  

 

A Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen ma Ukrajna és a világ témakörben tartották a fórumot, 

melyen elemezték az ukrán belpolitikai helyzetet, Kijev és a szomszédos országok viszonyát, 

illetve a magyar-ukrán kapcsolatokat.  

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-05_18-02-33&enddate=2019-07-05_18-40-33&ch=mr1
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Évek óta már több ezer az ezer a Székely Leányok napján Csíksomlyón. Tekintettel a nagy 

érdeklődésre a szervezők toborzó nappal egészítették ki: előtte levő nap már sokan felveszik a 

népviseletet, és ma este Csíkszereda központjában hangolódnak rá a holnapi napra, hiszen a  

testvérmegyékből, testvértelepülésekről érkezett vendégcsoportok műsorával  el is kezdődött 

a népviselet  parádés ünnepe.  

 

Nagyszebenben július 7-ig Hungaricum Napokat tartanak. A tíz alkalommal megrendezett 

négy napos kulturális –közösségi rendezvénysorozat szervezője a Híd -  Szebeni Magyarok 

Egyesülete. Serfőző Levente főszervező, az egyesület elnöke beszél Erdei Edit Zsuzsannának, 

az idei fesztivál fontosabb programjairól. 

 

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.  

 

A Válaszúti tánctábor után befejezésül a felvidék egyik legrangosabb tánctáboráról számolunk 

be. A gömöri kézművesek falujában, Várhosszúréten van Ilosvai tánctábora. A szervező: 

nagyidai Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes a tavalyi rekordszámú részvétel után, idén a 

kicsik Várhosszúréten ropják a táncot, a következő héten az ifi táncosok már Nagyidán 

találkoznak.  

 

 

 

 


