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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: idén is megrendezik a Magyarok Országos Gyűlését Ópusztaszeren 
2019. július 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Origo 

Idén augusztus 2-4. között rendezik meg a Magyarok Országos Gyűlését Ópusztaszeren, a 

rendezvény központi témája a nemzeti összetartozás, és azon belül a külhoni magyar 

gyermekek megsegítése. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár sajtótájékoztatón 

elmondta: hetedik alkalommal rendezik meg a találkozót, és Magyarországon ez a legnagyobb 

kültéri jótékonysági akció. Tavaly a három nap alatt közel 60 ezren vettek részt a találkozón, 

ami felfogható szabadegyetemként és kulturális rendezvényként is. Az államtitkár kitért a 

külhoni magyar gyerekek éve programra is, amely az idei tematikus év. Jelezte, a MOGY-on is 

több előadás hangzik el ebben a témában.  Boldog István (Fidesz) országgyűlési képviselő az 

önkéntesek munkáját emelte ki a rendezvénnyel összefüggésben, és azt kérte, hogy aki meg 

tudja tenni, vegyen részt a találkozó megszervezésében, az előkészületekben és az 

utómunkákban. Az az alapgondolat szülte a rendezvényt, hogy a magyar kultúra egységes - 

mutatott  rá Litkei Máté a szervezők nevében. 

 

Miniszteri biztos: nemzetpolitikai témában különösen aktív a Kárpát-medencei 
magyarság 
2019. július 8. – MTI, Kormány.hu, Hirado.hu, Origo, Pestisracok  

Nemzetpolitikai témában különösen aktív a Kárpát-medencei magyarság – emelte ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa hétfőn Martonvásáron a 

nyolcadik Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem résztvevőit köszöntve. Szilágyi 

Péter közölte: a nemzetpolitikai témájú nyári egyetemek a Kárpát-medencében élő fiatalokat 

kívánják megszólítani. A Kárpát-medencei magyarság helyzetéről szólva a miniszteri biztos 

kiemelte: Ukrajnában soha nem volt ilyen rossz a kárpátaljai magyarság helyzete, és a 

közelmúlt eseményei azt mutatják, hogy komoly feladatra kell készülni a térségben. 

Romániában a múlt héten fogadták el a közigazgatási kódexet, amely Szilágyi Péter szerint 

visszalépést jelent a kisebbségi jogok terén az erdélyi és a partiumi magyarok számára. A 

miniszteri biztos kitűnőnek értékelte a politikai kapcsolatokat Szlovákiával, de hozzátette: a 

nyelvi jogok és az állampolgárság kérdéseiben van még miről beszélni. A Vajdaság területén 

jó politikai kapcsolatok mellett "nyugalmi állapot" van Szerbiával, ami bizakodásra ad okot 

Szilágyi Péter szerint. Hozzáfűzte, Horvátországban és Szlovéniában is hasonló a helyzet.  
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https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/07/08/iden-is-megrendezik-a-magyarok-orszagos-gyuleset-opusztaszeren?source=hirkereso
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/nemzetpolitikai-temaban-kulonosen-aktiv-a-karpat-medencei-magyarsag
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/nemzetpolitikai-temaban-kulonosen-aktiv-a-karpat-medencei-magyarsag
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/nemzetpolitikai-temaban-kulonosen-aktiv-a-karpat-medencei-magyarsag
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Az elmúlt öt év legalacsonyabb átlagát produkálták a diákok az idei érettségin 
2019. július 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Közzétették hétfőn az érettségi vizsga eredményeit, amelynek alapján a megmérettetésre 

jelentkező diákok 67,2 százaléka érte el az átmenéshez szükséges 6-os átlagot. A legnagyobb 

átmenési arányt Bukarest negyedik kerületében regisztrálták (80,94 százalék), majd Kolozs 

(80,71 százalék), Iaşi (76,3), Bákó (75,96), Szeben (74,54), Brăila (73,40) és Galac (73,01) 

megye következik.  

 

Érettségi: a tíz legjobb Hargita megyei diák között csak négy magyar van  
2019. július 8. – maszol.ro 

Érdekes statisztikákat tett közzé hétfőn a Facebook-oldalán az idei érettségiről a Magyar 

Középiskolások Országos Szövetségének (MAKOSZ) volt elnöke, Bukur Tamás. Maros 

megyében egyetlen 10-es átlag született, az első 10 eredményben egy magyar diák van. A 

következő magyar diák a megyében a 66. helyen áll. Hargita megyében, ahol a magyar 

lakosság részaránya 80 százaléknál nagyobb, az első 10 diák között négy magyar van. 10-es 

átlag nincs. Kovászna megyében, ahol a magyar lakosság részaránya 70 százalék fölötti, 

szintén nincs 10-es átlag. Az első 10 diák között egyetlen magyar diák van, a 10. helyen.  

 
Egy marosvásárhelyi lánynak volt a legnagyobb az átlaga a magyar érettségizők 
közül  
2019. július 8. – maszol.ro 

A magyar tannyelvű romániai iskolák végzősei közül a  marosvásárhelyi Bolyai Farkas 

Elméleti Líceum diákja, Papp Zsófi érte el a legjobb eredményt az idei érettségin, 9,88-as 

átlaggal az oktatási minisztérium adatai szerint. 9,82-es átlagot hárman értek el: Keresztes 

Beáta a zilahi Silvania Elméleti Líceumból, Tasnádi Márton a kolozsvári János Zsigmond 

Unitárius Kollégiumból és Virtej Szilvia a brassói Áprily Lajos Elméleti Líceumból. A magyar 

tannyelvű középiskolák között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban a 

legmagasabb az átmenési arány, 44 diákból mindössze egynek nem sikerült az érettségije. A 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban 89 diákból négynek nem sikerült első körben 

elérni az átmenéshez szükséges 6-os átlagot.  

 

Arad: a magyar érettségizők 56 százaléka ment át  
2019. július 8. – maszol.ro 

Arad megye egyetlen magyar középiskolájában, a Csiky Gergely Főgimnáziumban a 71 

beiratkozott diák közül (61 idei, 10 korábbi végzős) öten nem jelentek meg a vizsgán, a 

jelenlévők közül pedig 37-en értek el átmenő jegyet, 29-en megbuktak – számol be az iskola 

honlapja. A hiányzók leszámításával ez 56,06 százalékos átmeneteli arányt jelent. Az idei 

Csiky-s végzősök átmeneteli aránya 59,01 százalék (61 diák közül 36 vizsgázott sikeresen), a 

korábbi végzősöké pedig 20 százalék (5 jelenlévő diák közül 1 vizsgázott sikeresen) – írják. 
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https://kronika.ro/belfold/az-elmult-ot-ev-legalacsonyabb-atlagat-produkaltak-a-diakok-az-idei-erettsegin
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113865-erettsegi-a-tiz-legjobb-hargita-megyei-diak-kozott-csak-negy-magyar-van
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113876-egy-marosvasarhelyi-lanynak-volt-a-legnagyobb-az-atlaga-a-magyar-erettsegiz-k-kozul
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113876-egy-marosvasarhelyi-lanynak-volt-a-legnagyobb-az-atlaga-a-magyar-erettsegiz-k-kozul
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113876-egy-marosvasarhelyi-lanynak-volt-a-legnagyobb-az-atlaga-a-magyar-erettsegiz-k-kozul
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113880-arad-a-magyar-erettsegiz-k-56-szazaleka-ment-at
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113868-az-izvilag-mint-regionalis-identitaskepz-elem-a-csikszeredai-sapientian-jartunk
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Az ízvilág mint regionális identitásképző elem – a csíkszeredai Sapientián 
jártunk 
2019. július 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Elsősorban Székelyföld gazdasági, tudományos felemelkedését szolgáló regionális 

intézményként kíván működni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 

Kara. Az egyetem megfizethető tandíjai, vonzó ösztöndíjai és jó földrajzi elhelyezkedése 

alkalmassá teszik az intézményt ennek elérésére. Az egyetemi képzések közül különösen 

népszerűek a mesterképzések, ugyanakkor még kétséges az elmúlt tanévben elindított Sport 

és edzőképző szak sorsa.  

 

Napi repülőjáratok indulnak Marosvásárhelyről Budapestre  
2019. július 8. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló, Krónika 

Péter Ferenc sajtótájékoztatón közölte, hogy októbertól napi járat indul a marosvásárhelyi 

repülőtérről Budapestre, és ez 143 további úticélt tesz majd elérhetőbbé. Paulina Gosk, a 

WizzAir kommunikációs igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Marosvásárhely - Budapest 

járatok október 27-én indulnak.  Péter Ferenc fontos lépésnek tartja a járatok bővítését: 

„Marosvásárhely és a térség számára ez egy nagyon fontos lépés. Fontos, hogy Magyarország 

és Románia között, valamint Marosvásárhely és Budapest között minél szorosabb legyen a 

kapcsolat”. A megyei tanács elnöke szerint örvendetes, hogy Marosvásárhely és általa 

Székelyföld a budapesti repülőtérről elérhető 47 ország és 133 desztinációval kerül még 

szorosabb kapcsolatba.  

 

A politikai pártok magyarellenes megnyilvánulásai miatt nincs, akivel 
együttműködhetne az RMDSZ 
2019. július 8. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Egyik párttal sem köt hosszútávú együttműködési megállapodást az RMDSZ a következő 

másfél évben, hiszen a PSD–ALDE kormánykoalíció és az ellenzéki pártok is többszörösen 

bizonyították az elmúlt időszakban, hogy nem állnak ki a magyarság védelme érdekében. 

Ezért az RMDSZ a következő parlamenti választásokig tematikáktól és törvényektől függően 

csak pontszerűen keres majd partnereket. A megváltozott politikai helyzetben továbbra is 

számítanak a magyar kormány támogatására, amely már sokszor segített a szövetségnek 

„kilábalni a nehéz helyzetekből”. 

 

Úzvölgyi katonatemető: a csíkszentmártoniak nem távolíthatták el azt, ami ott 
sem volt 
2019. július 8. – szekelyhon.ro 

Félretájékoztatásnak tartja Liviu Pop volt oktatási miniszter és Titus Corlățean volt 

külügyminiszter arra vonatkozó kijelentéseit Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila 

parlamenti képviselő, hogy 1990 után a csíkszentmártoni önkormányzat román jelképekkel 

ellátott kereszteket távolított el az úzvölgyi katonatemetőből. Mint rámutattak, erre a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113868-az-izvilag-mint-regionalis-identitaskepz-elem-a-csikszeredai-sapientian-jartunk
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/113868-az-izvilag-mint-regionalis-identitaskepz-elem-a-csikszeredai-sapientian-jartunk
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/113881-napi-repul-jaratok-indulnak-marosvasarhelyr-l-budapestre
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarellenes-megnyilvanulasaik-miatt-nincs-akivel-egyuttmukodhetne-az-rmdsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarellenes-megnyilvanulasaik-miatt-nincs-akivel-egyuttmukodhetne-az-rmdsz
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgyi-katonatemeto-a-csikszentmartoniak-nem-tavolithattak-el-azt-ami-ott-sem-volt
https://szekelyhon.ro/aktualis/uzvolgyi-katonatemeto-a-csikszentmartoniak-nem-tavolithattak-el-azt-ami-ott-sem-volt


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 9. 
4 

valótlanságra a Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) is felhívta a figyelmet egy 

állásfoglalásban. 

 

Évfordulós Tusványos 
2019. július 8. – szekelyhon.ro, Krónika 

A szervezők szándéka szerint mindenki számára élhető, befogadó tábor lesz Tusnádfürdőn a 

július 23–28. közötti harmincadik Tusványos, ahol a megszokott programok mellett újak is 

várják az érdeklődőket. Az idei mottó – Egy a tábor – a hasonló értékrendet képviselő 

közösségre vonatkozik.  

 

Magyarellenesség Udvarhelyszéken 
2019. július 9. – Krónika 

smeretlen tettes ellen tettek feljelentést a székelyudvarhelyi magyarellenes feliratok miatt. 

A vandálok piros festékkel egyebek mellett azt mázolták egy kazánház oldalára, hogy Erdély 

román föld. Eközben Etéden három kétnyelvű helységnévtáblán festették le a magyar 

feliratot, ez ügyben is rendőrséghez fordultak. 

 

Megkezdődött a Bolyai Nyári Akadémia 
2019. július 9. – Krónika 

Csíkszeredában, Szovátán és Szatmárnémetiben megnyitották tegnap az idei Bolyai Nyári 

Akadémiát, az óvodapedagógusok, tanítók, valamint osztályvezető pedagógusok 

továbbképzését – közölte a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A nyolc helyszínen, 

több mint húsz szekcióban, három héten át zajló továbbképzés-sorozat idén sem jöhetett 

volna létre Magyarország kormányának támogatása nélkül – hangzott el Burus-Siklódi 

Botond RMPSZ-elnök köszöntőjében a csíkszeredai szekció megnyitóján. A Bolyai Nyári 

Akadémia évről évre a pedagógusok módszertani, gyakorlati ismereteinek bővítését és azok 

hatékony alkalmazását kívánja segíteni. 

 

Érvénytelenítették a bírságot, magyar felirat is lehet a forgalmi táblákon 
2019. július 9. – Krónika 

Bírósági ítélet erősítette meg, hogy a forgalmi táblákon helye van a magyar nyelvű feliratnak 

is a román mellett: érvénytelenítették a közlekedésrendészet által a csíkszeredai 

polgármesteri hivatalra tavaly kirótt bírságot. A csíkszeredai bíróság alapfokú ítélete azt 

jelenti, nem sértenek jogszabályt a város északi peremén épült terelőút elkészülte után tavaly 

kihelyezett kétnyelvű, román és magyar feliratokkal ellátott forgalmi táblák. A táblákon a 

román megnevezés van felül, korábban ugyanis a nyelvi sorrend felcserélése miatt pereket is 

veszített a város, amelyek nyomán újakra volt szükség. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/evfordulos-tusvanyos
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Akik őrhelyen állnak, éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak ítélve 
2019. július 8. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Hagyomány és megújulás címmel nyitották meg ma Komáromban a 28. alkalommal 

megrendezett Jókai Mór Nyári Egyetemet a Komáromi Jókai Színházban. A Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében egy időben zajlik Rimaszombatban is a II. 

Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, 

a rendezvény munkacíme arra utal, hogy a világ működésének valamennyi területén fontos a 

régi értékek megtartása és az örök megújulás vágya között megteremtett kényes egyensúly. 

 
Esik szét a Magyar Fórum?! Alapító és elnökségi tagok távoznak Simon Zsolt 
pártjából 
2019. július 8. – Körkép 

Június végén három személy jelezte levélben a Magyar Fórum alapító tagjai számára, hogy 

megszüntetik tagsági viszonyukat és a pártból is kilépnek. Levelükben többek között arra 

panaszkodnak, hogy nem értik, hogy egy vállaltan magyar érdekképviseletre törekvő párt 

számára miért probléma a konzervatív értékek nyílt felvállalása. Mint ahogy nem tetszik 

számukra az sem, hogy a Simon Zsolt vezette párt „az anyaország kormányának teljes 

kizárásával“ valósítaná meg az egységes magyar érdekképviseletet. 

 

Szabadkai helyi közösségi választások: a 37-ből 35 helyen az SNS-VMSZ közös 
lista győzött 
2019. július 8. – Vajdaság MA 

Beigazolódott a papírforma: a vasárnapi helyi közösségi választásokon nagyarányú győzelmet 

aratott a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség közös listája. Az 501 

mandátumból 442-t szereztek meg, ami körülbelül 88 százalékot jelent. A Szabadka Városhoz 

tartozó 37 helyi közösségből 35-öt ez a két párt irányíthat a jövőben. 

 

A jó kapcsolatok szimbóluma - Megnyílt a mórahalmi Kolo Szerb Kulturális 
Központ 
2019. július 9. – Magyar Szó  

A Colourful Cooperation elnevezésű Interreg IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében Mórahalmon szerb kulturális központ épült, amelynek 

alapkövét 2018 januárjában helyezték le. Az épület az eltelt időszakban teljes egészében 

elkészült, a központ Életadó Forrás nevű kápolnáját az idén áprilisban szentelték fel, és 

tegnap sor került a Kolo Szerb Kulturális Központ ünnepélyes megnyitójára is. 
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https://felvidek.ma/2019/07/akik-orhelyen-allnak-eber-figyelesre-es-megsokszorozott-munkara-vannak-itelve/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/07/08/korkep-sk-exkluziv-esik-szet-a-magyar-forum-alapito-es-elnoksegi-tagok-tavoznak-simon-zsolt-partjabol/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2019/07/08/korkep-sk-exkluziv-esik-szet-a-magyar-forum-alapito-es-elnoksegi-tagok-tavoznak-simon-zsolt-partjabol/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23887/Szabadkai-helyi-kozossegi-valasztasok-a-37-bol-35-helyen-az-SNS-VMSZ-kozos-lista-gyozott.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23887/Szabadkai-helyi-kozossegi-valasztasok-a-37-bol-35-helyen-az-SNS-VMSZ-kozos-lista-gyozott.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4033/kozelet/204680/A-j%C3%B3-kapcsolatok-szimb%C3%B3luma.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4033/kozelet/204680/A-j%C3%B3-kapcsolatok-szimb%C3%B3luma.htm
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A diákok középpontba helyezése 
2019. július 9. – Magyar Szó  

Az osztályfőnöki szekcióval, valamint a történelem és magyarság elnevezésű képzéssel vette 

kezdetét tegnap Újvidéken a 19. Apácai Nyári Akadémia (ANYA), a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete szervezésében. Az Apácai Diákotthon központi épületében 

megtartott ünnepélyes megnyitón Muhi Béla és Muhi Horváth Gabriella fő szervezők, Lukács 

Gabriella, a VMPE elnöke, Józsa Gáspár atya, az újvidéki Mária Neve Plébánia káplánja és dr. 

Szőlősi Tibor, Tiszakálmánfalva plébánosa mondott köszöntő beszédet. Sóti Klára és 

csoportja gitármuzsikával és énekszóval, Szabó Zsuzsanna pedig szólóénekkel lépett fel. 

 

Porosenko csak a magyar nyelvtől retteg? 
2019. július 8. – karpatalja.ma 

Tart a július 21-ei soron kívüli parlamenti választási kampány, a politikusok járják az 

országot, és kampányolnak. Így tesz a márciusi–áprilisi elnökválasztáson csúfosan leszerepelt 

Petro Porosenko is, aki elsősorban Nyugat-Ukrajna városaiban próbálja szavazásra buzdítani 

potenciális választóit. A magát az ukrán nyelv védelmezőjeként feltüntető exelnök már az 

előző kampányban is csúcsra járatta az „Армія, мова, віра” [Hadsereg, (ukrán) nyelv, vallás] 

jelszót, és ezúttal is egyik legfontosabb üzenete az a választói felé, hogy megvédi az ukrán 

nyelvet. 

 

Elindult a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 
2019. július 8. – karpatalja.ma  

Elstartolt a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán július 8-án. A program 7 részlegen zajlik július 8-12. között. Az eseményt a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezi. A programot Szilágyi Lajos, a 

KMPSZ beregszászi járási elnöke nyitotta meg. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 8 . – Kossuth Rádió  

 

A jó magyar-szerb kapcsolat  lehetővé teszi a délvidéki magyarság gazdasági, kulturális és 

közösségi fejlődését. A két ország kapcsolatának nemzetpolitikai vonatkozásairól tartottak 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4033/kozelet_oktatas/204670/A-di%C3%A1kok-k%C3%B6z%C3%A9ppontba-helyez%C3%A9se.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/porosenko-csak-a-magyar-nyelvtol-retteg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elindult-a-karpataljai-nyari-kolcsey-pedagogusakademia/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-08_18-02-00&enddate=2019-07-08_18-40-00&ch=mr1
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kerekasztal beszélgetést hétvégén a magyarkanizsai Közösségi Napokon. A beszélgetés 

résztvevői Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, Lőrinczi Zoltán Kárpát-medencei 

magyar oktatásfejlesztéséért felelős helyettes államtitkár, és Pásztor Istvánt, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke volt.  

  

Geopolitikai okok miatt Brüsszel eddig elnéző volt Ukrajnával szemben, például nem léptek 

fel kellő képen az ukrajnai nemzetiségi kisebbségi jogok szűkítése ellen,-  mondja Bocskor 

Andrea kárpátaljai Fideszes EP képviselő. Most azonban mind Európában, mind Ukrajnában 

átalakulóban vannak az erőviszonyok -  mondja Bocskor Andrea európai parlamenti 

képviselő.  

  

Vincze Loránt  erdélyi európai parlamenti tagja lett az Alkotmányügyi, és a Petíciós 

Bizottságnak, valamint póttagja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak. Ezen 

szakbizottságok meghatározóak a Minority SafePack – kisebbségvédelmi kerettörvény 

megalkotása szempontjából.   

  

Mámor, móka, magyar, muzsika, Martos – csak néhány a vasárnap véget ért a 7. Martosi 

Fesztivál és Szabadegyetem, a Nyugat-Felvidék legnagyobb nyári ifjúsági rendezvénye 

szlogenjeiből.  A  főszervező Gubík László  értékelte a rendezvényt.  

  

Idén július 23-28 között rendezik a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn, 

az erdélyi nyár legfontosabb közéleti fórumát. A nemzetpolitikai nagyüzem programja 

körvonalazódott, erről számoltak be csíkszeredai sajtótájékoztatójukon, az erdélyi  szervezők.  

  

Öt év kihagyás után tavaly hatodszorra rendezték meg a Magyarok Országos Gyűlését. Ahogy 

előző évben, idén is, az esemény fővédnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. A 2019-es MOGY központi témája a nemzeti összetartozás, ezen belül is a 

külhoni magyar gyermekek megsegítése. Ternovácz Fanni összeállítása. 

  

Hat éve égett le a krasznahorkai vár. Akkor azt ígérték, hogy 2018-ra befejezik a felújítását. A 

6 év alatt a koncepció és a munkálatok finanszírozása is megváltozott. Először kaphat állami 

támogatást a krasznahorkai vár. Állami költségvetésből mintegy 35 millió eurót szán a 

kormány a várfelújítás befejező szakaszára  - hangzott el a várnál tartott hétvégi miniszteri 

sajtótájékoztatón. A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma most tárcaközi 

egyeztetésre bocsátotta a javaslatot. 

 

 


