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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán-Čaputová találkozó: évről évre jobb a magyar-szlovák viszony 
2019. július 11. – MTI, ma7.sk, Új Szó, Körkép 

A visegrádi együttműködésről, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokról és európai politikai 

témákról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Zuzana Čaputová szlovák köztársasági 

elnökkel. Orbán Viktor gratulált a júniusban hivatalba lépett új szlovák államfőnek, és 

köszönetet mondott neki azért, hogy egyik első hivatalos útja Magyarországra vezetett. A 

tárgyaláson egyetértettek abban, hogy Magyarország és Szlovákia fontos partnerei egymásnak 

a közös történelmi múltra és egymás nemzeti kisebbségeire tekintettel is. 

 

Klímavédelmi, energetikai és migrációs kérdésekről egyeztetett a magyar és a 
szlovák államfő 
2019. július 11. – MTI, bumm.sk, Körkép, ma7.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

Klímavédelmi, energetikai és migrációs kérdésekről folytatott megbeszéléseket Áder János 

köztársasági elnök és Zuzana Caputová szlovák államfő Budapesten, a Sándor-palotában. A 

magyar államfő először találkozott az elnöki tisztséget egy hónapja betöltő kollégájával. 

Zuzana Caputová elmondta, kampányában tett ígéretéhez híven országa valamennyi 

lakosának, így a 450 ezer magát magyarnak valló szlovákiai polgárnak is elnöke kíván lenni. 

Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy „az a liberális demokrácia, amely mindenkinek 

garantálja a jogegyenlőséget, a kisebbségek védelmének is a leghatékonyabb eszköze”. 

 

MKP-Híd: a választási koalíció a legkisebb közös többszörös  
2019. július 11. – Ma7, bumm.sk, Körkép, Új Szó, Felvidék Ma  

A Most-Híd és az MKP küldöttei csütörtöki találkozójukon megegyeztek, hogy nem hoznak 

létre közös választási pártot, és nem fogják közös listaként használni a Most-Híd jelöltlistáját. 

A további lehetőségekről – választási koalíció vagy önálló jelöltlisták – később még tárgyalni 

fognak - adta hírül a Most-Híd sajtóosztályára hivatkozva a TASR hírügynökség. „Mindkét 

párt küldöttei egyetértettek abban, hogy nagy felelősséggel tartozunk azért, hogy a régióknak 

és a nemzeti közösségeknek, beleértve a magyar kisebbséget is, legyen tisztességes parlamenti 

képviseletük a 2020-as választásokat követően is” – olvasható a Most-Híd közleményében.  

 

Cél a hosszú távú fejlesztés: 66 székelyföldi pályázat nyert támogatást a magyar 
államtól 
2019. július 11. – Krónika, maszol.ro 

Hatvanhat székelyföldi pályázat nyert támogatást a magyar állam által finanszírozott erdélyi 

gazdaságfejlesztési program új fejezete keretében. A mezőgazdasági nagyberuházásokat 

támogató program fő célja integrátorjellegű mezőgazdasági ipari egységek létrehozása. A 

magyar kormány támogatásával megvalósult gazdaságfejlesztési program kapcsán Kozma 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/zuzana-aputova-talalkozott-orban-viktorral
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/klimavedelmi-energetikai-es-migracios-kerdesekrol-egyeztetett-a-magyar-es-a-szlovak-allamfo
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/klimavedelmi-energetikai-es-migracios-kerdesekrol-egyeztetett-a-magyar-es-a-szlovak-allamfo
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mkp-hid-a-valasztasi-koalicio-a-legkisebb-kozos-tobbszoros
https://kronika.ro/gazdasag/cel-a-hosszu-tavu-fejlesztes-66-szekelyfoldi-palyazat-nyert-tamogatast-a-magyar-allamtol
https://kronika.ro/gazdasag/cel-a-hosszu-tavu-fejlesztes-66-szekelyfoldi-palyazat-nyert-tamogatast-a-magyar-allamtol
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Mónika, az alapítvány ügyvezetője elmondta, az RMDSZ politikusaival és szakembereivel 

igyekeztek pontosan feltérképezni a vállalkozói igényeket és valós válaszokat adni azokra. 

 

Magyar Levente: töretlenül hisszük, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője  
2019. július 11. – MTI, Hír TV, hirado.hu, karpatalja.ma   

Töretlen a hitünk abban, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője, amit az is alátámaszt, 

hogy a kárpátaljai magyar közösség sikerrel használta fel saját épülésére a magyar kormány 

által számára az elmúlt 2,5 évben nyújtott több mint 18 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési 

támogatást - jelentette ki Magyar Levente, Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára csütörtökön Beregszászon, ahol újabb gazdaságfejlesztési programokat és 

pályázati lehetőségeket hirdetett meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában több száz kárpátaljai magyar vállalkozó előtt mondott beszédében Magyar Levente 

hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is eltökélt abban, hogy Kárpátalján erősítse a 

magyar életet azon magyar vállalkozások erősítése révén is, amelyek munkát adnak az 

embereknek, helyben tartják a fiatalokat.   

 

Folytatódik az „ékezetharc”: az igazgatónő szerint megoldották a magyar nevek 
kijavítását a vásárhelyi iskolában 
2019. július 11. – Krónika 

Kérdésessé vált, hogy kijavítják-e a helytelenül, ékezetek nélkül írt magyar neveket a 

marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola által kiadott hivatalos iratokban. Bár a 

Cemo szerint csütörtökön megtagadták a nevek kijavítását, a tanintézet igazgatója cáfolta ezt. 

A vegyes tannyelvű tanintézet vezetősége a korábbi hírek szerint megtagadta, hogy magyar 

ékezetekkel tüntesse fel a hivatalos iratokban a nyolcadik osztályt végzett diákok nevét. Az 

iskola titkárnőjének és igazgatójának korábbi indoklása szerint a magyar nyelv ékezeteinek 

használata azért nem volt lehetséges, mert „a titkárságon használt szerver nem ismeri” a 

magyar ékezeteket. 

 

„Szeretsz-e engem?” Az anyanyelv és a hit megőrzésére biztatta Soltész Miklós 
a tusnádfürdői lutheránus tábor résztvevőit 
2019. július 11. – MTI, Krónika 

Az anyanyelv és a hit megőrzésére biztatta csütörtökön Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Tusnádfürdőn az Erdélyi 

Lutheránus Ifjúsági Találkozó résztvevőit. Az államtitkár az MTI tudósítójának telefonon 

elmondta: arra kapott felkérést, hogy a hazaszeretetről beszéljen. Megjegyezte: a magyarság 

sajátos helyzetben van Európában azáltal, hogy a magyar nyelv meghatározza a magyar 

nemzetet. Ezért azt tartotta a legfontosabb feladatnak, hogy a fiatalok őrizzék meg a magyar 

nyelvet. Hozzátette: Magyarországon is az a tapasztalat, hogy azok a nemzetiségek tudnak 

megmaradni, amelyeknek a hit is jelen van az életükben. 
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https://hirtv.hu/hirtvkulfold/magyar-levente-toretlenul-hisszuk-hogy-a-karpataljai-magyarsagnak-van-jovoje-2484173
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-az-bekezetharcr-a-kozbelepesek-ellenere-megtagadjak-a-magyar-nevek-kijavitasat-a-marosvasarhelyi-iskolaban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-az-bekezetharcr-a-kozbelepesek-ellenere-megtagadjak-a-magyar-nevek-kijavitasat-a-marosvasarhelyi-iskolaban
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bszeretsz-e-engemr-az-anyanyelv-es-a-hit-megorzesere-biztatta-soltesz-miklos-a-tusnadfurdoi-lutheranus-tabor-resztvevoit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bszeretsz-e-engemr-az-anyanyelv-es-a-hit-megorzesere-biztatta-soltesz-miklos-a-tusnadfurdoi-lutheranus-tabor-resztvevoit
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Szekérről Lamborghinibe – új orvosi eszközöket adtak át Csíkszeredában  
2019. július 11. – maszol.ro 

Ünnepélyesen átadták azokat az orvosi készülékeket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórház részére, amelyeket a MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány együttműködése által 

sikerült megvásárolni. A kórház szakemberei minőségi ugrásként értékelik az új eszközök 

használatát, amely által jelentősen nőtt a betegellátás színvonala.  

 

Ha megújul, a találkozás helye lesz a nagyváradi katolikus püspöki palota 
2019. július 11. – maszol.ro, Krónika 

A hagyományos sajtótájékoztató helyett nyílt délutánt tartottak a Nagyváradi Római 

Katolikus Püspökségen, így saját szemével láthatta-hallhatta bárki, akit érdekelt, hogy mi 

történik a palotában és annak kertjében. A díszteremben egybegyűlt mintegy száz embert 

Böcskei László megyéspüspök köszöntötte Emődi Tamás építész, Matuz Zsolt 

projektmenedzser, Baudet Tancrede kertépítő – szavait Kosztin Diána tolmácsolta – és Dana 

Ionaşcu, a kivitelező cég képviselője társaságában. A felújítás összköltsége hatmillió euró, az 

első szakasz költségei kétmillió euróra rúgnak, a költségeket a magyar kormány 

támogatásából fedezik, a munkát az Abed Nego Com Kft. végzi. A püspöki palota 5,5 hektáros 

kertjét a Greening Footprints című magyar-román projekt keretében újítják fel. A projekt 

vezetője a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karához tartozó Szarvasi 

Arborétum, partnere pedig a püspökség. 

 

Magyar polgármestere lesz Szászrégennek, miután a jelenlegi polgármestert 
felfüggesztették  
2019. július 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Felfüggesztette Maria Precup szászrégeni polgármestert Mircea Duşa, Maros megyei 

prefektusa csütörtökön - adta hírül a Székelyhon. A polgármesternek tíz napja van, hogy a 

felfüggesztést kiközlő rendeletet megtámadja a bíróságon. Ha ezt nem teszi meg, akkor 

távoznia kell a város éléről. A polgármester helyét ifj. Márk Endre alpolgármester fogja 

átvenni.  

 

Az érettségi eredmények láttán az MPP módosítani szeretné a tanügyi törvényt, 
hogy a magyar diákoknak ne kelljen románból is vizsgázni  
2019. július 11. – transindex.ro 

Az utóbbi évek érettségijegyeinek tükrében, de különösen az idei vizsga eredményeit tekintve 

egyértelmű, hogy a magyar diákok többsége a román nyelv és irodalom vizsga miatt bukott el, 

illetve az ebből a tárgyból kapott jegy gyengíti médiájukat - állítja a Magyar Polgári Párt 

(MPP). A párt vitathatatlan tartja, hogy a román nyelv oktatásának módszereiben 

gyökeredzik a hiba, de meglátásuk szerint alapvetően az ró terhet a magyar diákokra, hogy – 

román társaikhoz képest – egy tantárggyal többől kötelesek vizsgázni. Az MPP a "hátrányos 

megkülönböztetés tényére" hívta fel a figyelmet a tavalyi érettségi után is, ugyanakkor "a 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114027-szekerr-l-lamborghinibe-uj-orvosi-eszkozoket-adtak-at-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114026-ha-megujul-a-talalkozas-helye-lesz-a-nagyvaradi-katolikus-puspoki-palota
http://itthon.transindex.ro/?hir=56260
http://itthon.transindex.ro/?hir=56260
http://itthon.transindex.ro/?hir=56262
http://itthon.transindex.ro/?hir=56262
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diszkrimináció megszüntetése céljával" a tanügyi törvény módosítására nyújtott be tervezetet 

a román parlamentbe.  

 

Papp Z. Attila: ha az érettségi eredményeket komolyan vennék, már rég 
fejlesztési programokat kellett volna indítani  
2019. július 11. – transindex.ro 

Papp Z. Attila oktatáskutatóval, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Kisebbségkutató Intézetének igazgatójával, a Miskolci Egyetem Alkalmazott 

Társadalomtudományi Intézetének docensével keresték a választ arra, hogy miért teljesítenek 

rendre rosszabbul az érettségin a magyar diákok és mi lehet a megoldás. Az oktatási szakértő 

szerint a probléma körüljárása során érdemes elkülöníteni a makroszintű, vagyis a teljes 

rendszerre vonatkozó tényezőket és a mikroszintű szempontokat, amelyek inkább a helyi 

problémákra világítanak rá.  

 

Sikeresen működik a Falugazdász Program Szatmár megyében  
2019. július 11. – maszol.ro 

Szatmár megyében alig egy éve kezdte meg működését a falugazdász-hálózat, a sikeres 

tevékenységnek köszönhetően pedig az induló négyes szakemberfogat hat fősre bővült, mivel 

ma már Nagykároly környékének és a Tövishátnak is van saját falugazdásza; készülődik a 

Szatmári Termék-védjegy, ráadásul Szatmár egyfajta koordinációs-központja lett a Partiumi 

Falugazdász-Hálózatnak is.  

 

Johannis kihirdette a civileknek is hátrányos, a pénzmosás megelőzéséről szóló 
törvényt 
2019. július 11. – transindex.ro 

Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényt. A törvény - amellyel a kezdeményezők célja 

átültetni a romániai jogrendbe a pénzmosás elleni uniós irányelvet - többek között előírja, 

hogy a különféle egyesületeknek és alapítványoknak be kell jelenteniük az illetékes állami 

intézményeknek a támogatások reális haszonélvezőit. Eredetileg elfogadott formájában arról 

is rendelkezett a jogszabály, hogy "kivételt képeznek e kötelezettség alól a Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsának tagszervezetei", az alkotmánybíróság azonban ez utóbbi kitételt 

alkotmányellenesnek találta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) óvása nyomán. 

 

Román konfliktusrendezés provokációval 
2019. július 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román külügy megjegyzése minősített esete annak a sokéves 

bukaresti gyakorlatnak, hogy jól hangzó, européer panelek mögé bújva, diplomatikus 

semmitmondással próbálják elfedni a romániai magyar közösséget a román hatóságok 

részéről ért atrocitások miatti magyar bírálatok jogosságát. Ugyanakkor a román fél az utóbbi 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=27904&Papp_Z._Attila_ha_az_erettsegi_eredmenyeket_komolyan_vennek_mar_reg_fejlesztesi_programokat_kellett_volna_inditani
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27904&Papp_Z._Attila_ha_az_erettsegi_eredmenyeket_komolyan_vennek_mar_reg_fejlesztesi_programokat_kellett_volna_inditani
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/114054-sikeresen-m-kodik-a-falugazdasz-program-szatmar-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?hir=56264&Johannis_kihirdette_a_civileknek_is_hatranyos_a_penzmosas_megelozeserol_szolo_torvenyt
http://itthon.transindex.ro/?hir=56264&Johannis_kihirdette_a_civileknek_is_hatranyos_a_penzmosas_megelozeserol_szolo_torvenyt
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időben a jelek szerint annyira nyeregben érzi magát, hogy úgy döntött: azzal próbálja a saját 

magyarellenes lépéseit palástolni, hogy Magyarországot, illetve a magyarokat provokálja, 

hátha a provokációra olyan, a kelleténél agresszívabb reakció születik, amelyre hivatkozva 

aztán bennünket kiálthatnak ki bűnbaknak a helyzet elmérgesedéséért”. 

 

Čaputová megköszönte a magyarországi szlovákoknak a hagyományok 
megőrzését  
2019. július 11. – bumm.sk 

Budapesti látogatása keretében Zuzana Čaputová államfő csütörtökön köszönetet mondott a 

magyarországi szlovák önkormányzatok és szervezetek képviselőinek a hagyományok, az élő 

nyelv, valamint a kultúra megőrzéséért és továbbadásáért a fiatalabb generációknak. „A 

Szlovák Köztársaság és Magyarország közötti viszony rendkívül fontos. Fontos, hogy továbbra 

is konstruktív legyen a kapcsolatunk, részben szomszédos államként, részben pedig olyan 

országként, amelynek a területén kisebbségek élnek, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is 

élnek szlovákok” – mondta Čaputová. „Nagyon fontos, amit önök a kultúránk megőrzéséért 

tesznek, és ezért nagyon hálás vagyok” – értékelte a magyarországi szlovákok képviselőinek 

tevékenységét az elnök. 

 

Sólymos: a kisebbségi pártok képviselőinek együtt kell működniük 
2019. július 11. – bumm.sk, Új Szó 

Sólymos László, a Híd alelnöke elképzelhetetlennek tartja, hogy a kisebbségi pártok valóban 

lemondjanak kulcsszerepükről, mégpedig a kisebbségek képviseletéről. „Minden civilizált 

országban az egyes kisebbségek és régiók képviselői a politikai színtéren a lehető legerősebb 

képviseletre törekesznek. A legrosszabb, ami a kisebbségekkel megtörténhet, hogy gyengül a 

szavazatuk és ezáltal a magyarok, ruszinok, romák és a többi kisebbség az érdeklődés 

perifériájára szorul. Ezért meg vagyok győződve arról, hogy elengedhetetlen a koalíciós 

együttműködés.“ 

 

Több mint százötven év után megszűnt a magyar iskola Nemeskosúton  
2019. július 11. – bumm.sk 

„Nagyon jó körülmények és lehetőségek között működött a magyar iskolánk, amely 2017-ben 

töltötte be a 150. évét, amit egy színvonalas rendezvénnyel ünnepeltünk meg. Már akkor 

tudtuk, nem sok jóval kecsegtet az előrejelzés a jövőjét illetően. Ha picit visszatekintünk, 

láthatjuk, a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben az iskolába megközelítőleg 80-90 gyermek 

járt, ez a létszám a hetvenes években negyven alá csökkent. A jelenlegi században sajnos már 

húsz tanulója se volt az iskolának, bár ez általános probléma, tekintve ennyi gyermek 

összesen nem születik egy évben a faluban” – fogalmazott Mačica Zdenka polgármester. 

Hozzáfűzte, számukra ismeretlen okból egyre több gyermeket más község vagy város 

iskolájába íratnak be. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/11/caputova-megkoszonte-a-magyarorszagi-szlovakoknak-a-hagyomanyok-megorzeset
https://www.bumm.sk/belfold/2019/07/11/caputova-megkoszonte-a-magyarorszagi-szlovakoknak-a-hagyomanyok-megorzeset
https://ujszo.com/kozelet/solymos-a-kisebbsegi-partok-kepviseloinek-egyutt-kell-mukodniuk
https://www.bumm.sk/regio/2019/07/11/tobb-mint-szazotven-ev-utan-megszunt-a-magyar-iskola-nemeskosuton
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Fico szerint előfordulhat, hogy meg kell majd ismételni a jövő évi választásokat 
2019. július 11. – bumm.sk, Körkép, Új Szó 

Robert Fico, a Smer-SD elnöke és volt kormányfő úgy véli, Szlovákia a 2020-as parlamenti 

választások után patthelyzetbe kerülhet. Hozzátette: nem zárható ki az ismételt választás 

lehetősége sem. „Ha Kiska úr és a hozzá hasonlók azt hiszik, hogy bármilyen módon képesek 

lesznek kormányt alakítani, tévednek” – jelentette ki Fico. Elismételte, hogy a Smer meg 

akarja nyerni a parlamenti választásokat. A volt kormányfő úgy véli, az egyik jelenlegi 

koalíciós partnerének, a Most-Hídnak gondot okozhat a parlamentbe jutás, a másik partner, 

az SNS viszont szerinte be fog kerülni. 

 

Kishegyesen felavatták az Ovi-Sport Alapítvány sportpályáját 
2019. július 11. – Vajdaság Ma 

Felavatták az Ovi-Sport Alapítvány első óvodásoknak szánt sportpályáját Vajdaságban, a 

kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézményben. Ebben az intézményben volt óvodás 

egykoron Rúzsa Magdi, az ismert énekes is, aki örömmel fogadta el a meghívást, hogy jelen 

legyen a pálya avatásán. Jeles közéleti személyiségek, tartományi és községi tisztségviselők 

jelenlétében és nagyszámú óvodás részvételével avatták fel a kishegyesi óvodában az új 

sportpályát. Jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház, valamint a VMSZ elnöke, 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke és ifjabb Buzánszky Jenő is. 

 

Brüsszeli látogatáson a VMSZ köztársasági parlamenti frakciója 
2019. július 11. – Pannon RTV 

Kétnapos brüsszeli látogatáson vett részt a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági 

parlamenti frakciója Deli Andor, fideszes EP-képviselő meghívására. Több találkozón 

egyeztettek az Európai Unió jelenlegi helyzetéről, Szerbia uniós csatlakozásának 

folyamatáról, továbbá beszámoltak a vajdasági magyar közösség helyzetéről és szerbiai 

aktualitásokról is. A frakció tagjai tárgyaltak többek között a magyar néppárti delegáció 

tagjaival és Szerbia EU-s nagykövetével is. 

 

Szijjártó Péter Kárpátaljára látogat 
2019. július 11. – karpatalja.ma 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere július 16-án érkezik megyénkbe. Szijjártó 

Péter Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán találkozik a 

kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel. 

 

Elhelyezték a szerednyei Butler-kultúrkúria alapkövét 
2019. július 11. – karpatalja.ma 
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https://ujszo.com/kozelet/fico-szerint-elohordulhat-hogy-meg-kell-majd-ismetelni-a-jovo-evi-valasztasokat
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23904/Kishegyesen-felavattak-az-Ovi-Sport-Alapitvany-sportpalyajat.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/brusszeli-latogatason-vmsz-koztarsasagi-parlamenti-frakcioja
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szijjarto-peter-karpataljara-latogat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elhelyeztek-a-szerednyei-butler-kulturkuria-alapkovet/
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Az Ungvári járás egyik legnagyobb településén, Szerednyén helyezték el megyénk újabb 

magyar kulturális központjának az alapkövét. Az egykor a település egyik legnevezetesebb 

építményét rekonstruálják, ahol vasárnapi iskola, kultúrház és Magyar Ház létesül a 

közeljövőben. Az ünnepélyen elsőként Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elmondta, hogy a Butler-ház egykori 

fénykorában ismert külcsínét kapja vissza, illetve a kulturális rendezvények mellett az épület 

helyet ad a Rákóczi-főiskola turisztikai tanszéke oktatási részlegének, illetve vasárnapi 

iskolának. 

 

Magyar Levente miniszterhelyettes a HMDK-nál 
2019. július 11. – Képes Újság 

Magyar Levente, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese 

Jankovics Róbertnek, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

elnökének, a horvátországi magyarság parlamenti képviselőjének a meghívására hétfőn 

drávaszögi és kelet-szlavóniai programon vett részt. 

 

Az egység mintapéldája: megalakult a HMDK és az Ójankovác MHE közös, 
ójankováci járási magyar kisebbségi önkormányzata 
2019. július 11. – Képes Újság 

A múlt héten alakult meg az Ójankováci járás magyar kisebbségi önkormányzata, amelyet a 

HMDK és az Ójankovác MHE közösen indított listájáról bejutó tagok alkotnak. A testületet 

Magyaros Károly régi-új elnök vezeti, az alelnök pedig Újlakos Sándor lett. 

 

Zajlik a kopácsi kézműves gyermektábor 
2019. július 11. – Képes Újság 

Idén sem maradt el július második hetében a kopácsi kézműves gyermektábor. A 

foglalkozásokra a helyi fiatalokon kívül a környékbeli településekről is érkeztek nap mint nap 

gyerekek. A kopácsi Arany János Kultúregyesület szervezésében létrejött, nagy 

népszerűségnek örvendő tábor minden évben öt napig tart és 50 gyerek vesz részt rajta. 

 

Magyarországi kapcsolataikat ápolták a hétvégén a kiskőszegiek 
2019. július 11. – Képes Újság 

A HMDK kiskőszegi alapszervezete múlt szombaton és vasárnap két helyre látogatott el: 

magyarországi testvértelepülésére, Fülöpházára, ahol falunapot rendeztek, illetve az észak-

alföldi Tiszakürtre, ahol először tartottak borversenyt. 

 

Idén is megtartották a Szentlászló nevű települések találkozóját 
2019. július 11. – Képes Újság 

A Kárpát-medencei Szentlászló nevű települések képviselői a hétvégén Zalaszentlászlón 

találkoztak. Ez már sorrendben a 24. találkozó volt. Ilyenkor közösen emlékeznek településük 
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https://kepesujsag.com/magyar-levente-miniszterhelyettes-a-hmdk-nal/
https://kepesujsag.com/az-egyseg-mintapeldaja-megalakult-a-hmdk-es-az-ojankovac-mhe-kozos-ojankovaci-jarasi-magyar-kisebbsegi-onkormanyzata/
https://kepesujsag.com/az-egyseg-mintapeldaja-megalakult-a-hmdk-es-az-ojankovac-mhe-kozos-ojankovaci-jarasi-magyar-kisebbsegi-onkormanyzata/
https://kepesujsag.com/zajlik-a-kopacsi-kezmuves-gyermektabor/
https://kepesujsag.com/magyarorszagi-kapcsolataikat-apoltak-a-hetvegen-a-kiskoszegiek/
https://kepesujsag.com/iden-is-megtartottak-a-szentlaszlo-nevu-telepulesek-talalkozojat/
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névadójára, és elmélyítik a már korábban kialakult kulturális és a civil szervezetek közötti 

kapcsolatokat. Az összejövetelen a horvátországi Szentlászló küldöttsége is részt vett. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. július 11. – Kossuth Rádió 

Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Program keretében eddig 13 és fél milliárd Ft 

pályázati összeg érkezett Kárpátaljára, mondta Magyar Levente Külgazdasági és 

Külügyminiszter helyettes azon a beregszászi tájékoztatón, ahol bejelentette: hétfőtől ismét 

lehet majd pályázni a legnépszerűbb mezőgazdasági kategóriában fejlesztésre és 

kapacitásbővítésre. Az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságélénkítő Program 2016-os indulása óta 

eddig 5500-an pályáztak sikeresen. 

 

Az erdélyi evangélikus-lutheránus fiatalok két évente szerveznek nagyobb tábort, ezeket a 

magyar kormány felkarolja és támogatja. Idén  az egyház brassói és kolozsvári 

egyházmegyéjének fiataljai ismerkedtek. 

 

A Bartók Béla Líceumban mindig történik valami. A temesvári Integratio Alapítvány 

kezdeményezésére, a középiskola az idén először indított nyári magyar nyelvtanfolyamot 

kisdiákoknak. A nyári nyelvsuli augusztus végéig tart.   

 

Román népdal, román rajzfilm, bevásárlás a piacon - románul. Ezek történnek a román 

táborban Szamosújváron.  A Téka Alapítvány által 5-1o éveseknek szervezett táborba öt 

megyéből több mint nyolcvanan  jelentkeztek.  

 

Megkezdődött a 24. ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem, amelynek egyik rendezvénye a 

Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia. Az idei – hatodik – konferencián adták át a 

Márton Áron Emlékérmet, amit a Márton Áron Szakkollégium legjobb hallgatói kapnak.  

 

A Nagy- Küküllő partján fekvő Segesvár történelmi központja  az UNESCO világörökség 

része. Lakosainak 16 %-a magyar, akik fontosnak tartják, hogy a városban magyar napokat 

rendezzenek. A Homo Novus Egyesület idén 3. alkalommal július 12 és 14 között szervezi 

meg.  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-11_18-02-00&enddate=2019-07-11_18-40-00&ch=mr1

