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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán-Brenzovics találkozó: a kárpátaljai magyarok menjenek el választani! 
2019. július 12. – MTI, Mandiner, Híradó, Lokál, Magyar Nemzet, Origo 

A július 21-én megrendezésre kerülő ukrajnai parlamenti választás volt a fő téma Orbán 

Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökének megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban – tájékoztatta az MTI-t 

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke péntek délután. A tárgyaláson megállapították, 

fontos, hogy a kárpátaljai magyarság meg tudja őrizni jelenlétét a kijevi törvényhozásban. 

Arra buzdították a Magyarországon dolgozó kárpátaljaiakat, hogy július 21-én utazzanak 

haza, és vegyenek részt a választásokon – közölte Havasi Bertalan. 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja egy kárpátaljai középiskola 
helyreállítását 
2019. július 12. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, kormány.hu, Lokál, HVG, Kárpátinfo, 

Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja, karpatalja.ma, Blikk 

A nemzetpolitikai államtitkárság azonnali támogatásról döntött a vasárnapi viharban 

súlyosan megrongálódott kárpátaljai Szürtei Középiskolát ért károk helyreállítása érdekében. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye 

szerint a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjának terhére nyújtanak anyagi 

támogatást az iskola részére, amely a település egyetlen oktatási intézménye. Az államtitkár 

kiemelte: fontosnak tartják, hogy a kárpátaljai magyarság érezze, nincs egyedül. Ezzel a 

lépéssel ismételten azt szeretnék bizonyítani, hogy Kárpátalja magyar közössége mindenben 

számíthat az anyaország figyelmére és támogatására – olvasható a közleményben. Felidézte 

azt is, hogy a magyar kormány a szülőföldön boldogulás megteremtése és a magyar nyelvű 

oktatási intézményrendszer megőrzése, megerősítése és fejlesztése céljából idén februárban 

fogadta el a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programját. 

 

Kalotaszeg 24 települése népviseletbe öltözött hagyományőrzői szavalták Ady 
egyik versét 
2019. július 14. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, hirado.hu, maszol.ro, beol.hu, szoljon.hu, 

Krónika, teol.hu 

Kalotaszeg 24 települése népviseletbe öltözött hagyományőrzői szavalták vasárnap 

Bánffyhunyadon közösen Ady Endre Karácsony című versének az egyik részletét, a harmadik 

Kalotaszegi Magyar Napok rendezvénysorozata keretében.  A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) bánffyhunyadi szervezete által szervezett rendezvény célja, hogy 

lehetőséget nyújtson a kalotaszegi magyaroknak népviseletük, hagyományaik bemutatására, 

és szórakozási lehetőséget is biztosítson számukra.  A rendezvényt köszöntő Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az egész Kalotaszeget művészi 
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alkotásnak nevezte, és a magyar kormány köszönetét tolmácsolta azért, hogy a kalotaszegi 

magyar emberek őrzik magyarságukat, hagyományaikat.  A miniszteri biztos megemlítette: 

Kalotaszeg olyan kincs, amely a világon bárhol a magyar szinonimájaként ismert. Példaként 

hozta fel, hogy a 2012-es olimpia nyitóünnepségén a magyar csapat kalotaszegi 

motívumokkal dísztett nemzeti öltözetben vonult fel. 

 

Óvodai szűrőprogram Alcsíkon: a gyerekek 22%-a mutat fejlődési 
rendellenességet 
2019. július 12. – transindex.ro 

Az alcsíki óvodások 22%-a mutat fejlődési rendellenességet - derült ki a csíkszentmártoni 

Prosperitas Vitae Egyesület óvodai szűrőprogramjának eredményeiből. A program keretében 

45 alcsíki település 109 óvodai csoportjában mérték fel a 3-4 éves gyermekek állapotát 

kognitív területen, mozgásban, valamint szocializációs készségekben - áll az egyesületnek a 

Transindexhez eljuttatott közleményében. Az óvodai szűrőprogramot, módszereit, 

eredményeit Sógor Enikő, az egyesület elnöke és a szűrőprogramot végző szakemberek, Balló 

Mónika, Molnár Annamária és Sas Mónika ismertették a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és 

Rehabilitációs Központban, az alapítvány székhelyén tartott nyilvános beszámoló keretében.  

A programok anyagi fedezetét a Magyarország Kormánya a Bethlen Gábor Zrt révén 

biztosította - áll az egyesület közleményében. 

 

Közigazgatási törvénymódosítás: a magyar nyelvhasználat miatt fordul a Nép 
Ügyvédjéhez a PMP  
2019. július 12. – maszol.ro, Krónika 

A Népi Mozgalom Pártja (PMP) a Nép Ügyvédjéhez fordul a módosított közigazgatási 

törvénykönyvvel kapcsolatban, mert Eugen Tomac pártelnök szerint a jogszabállyal a Viorica 

Dăncilă vezette kabinet megpróbálja az ország második hivatalos nyelvévé tenni a magyart. A 

PMP elnöke „gyilkos közigazgatási törvénykönyvnek" nevezte a Dăncilă-kormány által 

sürgősségi rendelettel hatályba léptetett jogszabályt. „Megengedhetetlen, hogy egy idegen 

kormány, a budapesti kabinet szabja meg Románia kormányának, miként képviselje 

Románia érdekeit. Valamennyi európai uniós tagállamnak világos külpolitikája van az állam 

hivatalos nyelvével kapcsolatos törvényi keretet illetően. Ezzel a politikai trükkel a Dăncilă-

kormány gyakorlatilag megpróbálja az ország második hivatalos nyelvévé tenni a magyart, 

ami elfogadhatatlan. Ezt mi az ország eladásának tekintjük. Franciaországban, ahol több száz 

nemzeti kisebbség él, sosem fogják azt látni, hogy az emberek ilyen jogokat követeljenek 

maguknak, amelyeknek egyébként semmi közük nincs az európai törvényekhez" – 

fogalmazott Tomac a PMP országos végrehajtó tanácsa ülésének végén.  
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Közel háromezer helyet hirdetett meg a BBTE a magyar alapképzési szakokon  
2019. július 12. – maszol.ro 

Több mint 1 100 tandíjmentes, és több mint 1 730 tandíjas alapképzős helyet hirdetett meg a 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem a július 16. és 31. közötti felvételire azoknak a 

jelentkezőknek, akik a 72 magyar tannyelvű szak valamelyikére szeretnének felvételt nyerni. 

A felvételire meghirdetett ingyenes magyar tannyelvű magiszteri helyek száma 490, és 1000 

tandíjas.  

 

Érettségieredmények: Borboly Csaba szerint Bukarest térfelén van a labda  
2019. július 13. – transindex.ro 

Az idei érettségi vizsga végleges eredményeinek láttán Borboly Csaba közölte, az eddigieknél 

is határozottabb lépésekre van szükség, hogy a kormány felismerje: radikális változtatások 

kellenek, ha jobb eredményeket szeretnénk. Számos intézkedése mellett Hargita Megye 

Tanácsa jövőre növelni fogja azokat a pályázati keretösszegeket, amelyeket a román nyelv 

elsajátítását célzó programokra szán. - írja a tanács közleménye. „Elég volt abból, hogy 

minden évben szörnyülködnek a rossz érettségieredményeken, majd megfeledkeznek róla, és 

minden marad a régiben. Bukarest fittyet hány minden jelzésünkre” – nyilatkozta Borboly 

Csaba július 13-án, a végleges érettségi eredmények közzététele után. Hargita Megye 

Tanácsának elnöke szerint ismételten és még hangosabban fel kell hívni a kormány figyelmét, 

hogy radikális változtatásokra van szükség, hiszen nemcsak Hargita megyében, hanem az 

egész országban rosszak az eredmények.  

 

Tudásellenesség is vezethetett az érettségi sikertelenségéhez a szakértő szerint 
2019. július 14. – Krónika 

Szerteágazóak az okok, amiért az idei érettségi eredmények is gyengére sikerültek: súlyos 

rendszerhibák, kezeletlen társadalmi problémák is húzódnak a háttérben – jelentette ki a 

Krónika megkeresésére Péter László kolozsvári szociológus. A Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem oktatója úgy véli, a magyar közösség nem engedheti meg magának azt a 

luxust, hogy e tekintetben megvárja a rendszer hatékonyságának javulását, az oktatás minél 

előbbi korszerűsítésére, és mentalitásváltásra van szükség. 

 

Őry: A „nem létező” nyelvrendőrség védelmezi az államnyelv 
felsőbbrendűségét 
2019. július 12. – Ma7.sk 

A szlovák kulturális minisztérium újabb kezdeményezésként olyan levelet küldött szét a 

politikai pártoknak és az önkormányzatoknak, amivel a szlovák nyelv védelmét célozza meg. 

Őry Pétert kérdezték: „A minisztérium és a miniszter asszony sepregessen a saját portája 

előtt! Teljesen abszurd ugyanis, hogy a szlovák kulturális minisztérium nyelvhasználati 

kérdésben szólítson fel bárkit is ebben az országban, amikor a honlapjának, ahogy az összes 

kormányzati szerv honlapjának megnevezése is angolul van. Úgyhogy nem ministerstvo 
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kultúry-t kell keresni, hanem culture.governmet-et. Azaz: olyan szervezet oszthat ki akár 

2500 eurós büntetést a szlovák nyelv „védelmében”, amely angolul nevezi el a saját oldalát.” 

 

Együttműködési szándékkal tárgyaltak 
2019. július 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

Az MKP és az MKDSZ képviselői mai tanácskozásukról sajtónyilatkozatot tettek közzé: „Ma 

délután folytatódtak a 2020-as parlamenti választás előtti egyeztetések a szlovákiai magyar 

pártok között. A Magyar Közösség Pártja kezdeményezésére az MKP székházában a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség képviselőivel került sor tárgyalásra. Az MKP-t Menyhárt 

József elnök és Farkas Iván alelnök, az MKDSZ-t Fehér Csaba elnök és Sárközi János alelnök 

képviselte. A tárgyalófelek egyetértően leszögezték, hogy a parlamenti képviselet érdekében 

szorgalmazni kell a magyar közösség érdekeit védő politikai pártok összefogását: nem kisebb 

a tét, mint a magyar képviselet biztosítása. 

 

Tegyünk, hogy legyünk! 
2019. július 13. – Ma7.sk 

„Mióta az eszemet tudom, mindig is figyelemmel követtem a politikát. Talán családi örökség 

is ez nálam. Nagyapámról az ötvenes évek elején, mint „a köztünk bujkáló osztályellenségről” 

röplapot terjesztettek a falujában, amelyen néhány hasonlóképpen minősített – és a 

szövetkezetből szintén kirakott – földijével együtt gúnyrajzon szerepelt. E fiókunkban őrzött 

megsárgult karikatúrán kártyázva ábrázolták. Néhai apám szerint egyébként nagyapám 

kezében sosem volt kártya, de annál inkább ekeszarv, ásó és kapa. A sok munkától 

megvastagodott ujjaira kisgyerekként rá is csodálkoztam mindig, főleg, amikor puszta 

hüvelykujjával tömte meg égő pipáját. Földje nem sok volt, nem is ezért haragudtak rá a helyi 

pártkáderek, hanem mert a szemükbe mondta, mit gondolt róluk, akkor is, amikor már az 

elvtársak lettek az új urak a faluban.” 

 

A Csemadok hetven évéről Jászón 
2019. július 13. – Ma7.sk 

A XXII. Mécs László Szabadegyetem ötödik napján bemutatták Csáky Pál volt európai 

parlamenti képviselő legújabb könyvét, amely az Értékeink – százéves a szlovákiai magyar 

közösség, hetvenéves a Csemadok címet viseli. A kötetlen baráti beszélgetéssel egybekötött 

könyvbemutatón a szerző mellett részt vett Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Köteles László, 

a Csemadok alelnöke, Görföl Jenő, a Csemadok főtitkára és Dunajszky Géza író, publicista, 

amatőr helytörténész. Bárdos Gyula felidézte a Csemadok megalakulását, mint mondta, a 

szervezet az első négy évtizedben a felvidéki magyarság mindenese volt, a kultúrától kezdve a 

nyelven át az érdekvédelemig mindennel foglalkozott. 

 

Ha az MKP és a Most-Híd megegyezik, az MKDSZ csatlakozik hozzájuk 
2019. július 14. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Ha a szlovákiai magyarokat képviselő két nagyobb pártnak, a Most-Hídnak és az MKP-nak 

sikerül megegyeznie, csatlakozik hozzájuk az MKDSZ – erről született megállapodás a 
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parlamenten kívüli MKP és a magyar kereszténydemokrata tömörülés pénteki egyeztetésén – 

tájékoztatta a TASR-t az MKP szóvivője, Fiala Ilona. „Az MKDSZ tudomásul vette az MKP és 

a Most-Híd koalíciókötési szándékát. Leszögezi, hogy a magyar egység megteremtése 

elsősorban e két párt felelőssége. Mindemellett fontosnak tartja a megszületendő koalíció 

széles politikai mozgásterének megteremtését – hangsúlyozva a szélsőséges politikai erők 

kizárását” – olvasható a két párt állásfoglalásában. 

 

Bőséges programkínálat az idei Gombaszögi Nyári Táborban 
2019. július 14. – Ma7.sk 

Színes programokkal már hétfőn, az ünnepélyes zászlófelvonással hivatalosan pedig kedden 

veszi kezdetét magyar fiatalok - legrégebbi hagyományokra visszatekintő - nyári rendezvénye, 

a Gombaszögi Nyári Tábor. Az idei tábort július 15. és 21. között tartják, régi-új helyszínén a 

Gömörben lévő Szalóc településhez közeli Gombaszögi völgyben található kempingben, ahová 

négy évvel ezelőtt költözött át Krasznahorka-váraljáról. A tábor minden korábbinál 

bőségesebb programkínálattal várja a látogatókat. A többtucat - főként könnyűzenei és 

népzenei - fellépő műsora mellett politikai és közéleti témájú előadások egész sora szerepel, a 

programterv szerint a látogatók több, mint 450 program közül válogathatnak. A közéleti 

programok túlnyomó többségét idén a tábor közel két tucat társszervezője biztosítja, köztük a 

Hagyományok Háza, az Esterházy Akadémia és a Pozsonyi Magyar Szakkollégium és 

médiacsaládunk. 

 

Elismerő szavak a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén 
2019. július 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Július 13-án, szombaton került sor a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyére, amelyen az 

idén fennállásának 70. jubileumát ünneplő Csemadok előtt is tisztelegtek. Az elvégzett munka 

elismeréseként a Rimaszombati járás kitüntetettjeinek Hűségdíjat, a Csemadok-

alapszervezeteknek pedig emléklapot adták át. A Csemadok Rimaszombati Területi 

Választmánya és helyi alapszervezete által szervezett rendezvényt a rimaszombati Városi 

Művelődési Központ színháztermében tartották, s a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. 

 

Új bölcsőde nyílik Szepsiben 
2019. július 14. – Ma7.sk 

Már várják a jelentkezőket abba a bölcsődébe, amelyet a Szepsi Református Egyházközség 

nyit a városban. Az átadásra a tervek szerint októberben kerül sor, vagy ha minden jól megy, 

akár még korábban. Molnár Árpád szepsi református lelkipásztor elmondja, amikor a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében megszólították őket, nem tervezték óvoda 

létrehozását, hiszen abból a városban van elég, s néhány évvel ezelőtt a Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpont keretében is alakult még egy. Felmerült viszont a kérdés, hogy mi a 

helyzet a bölcsődékkel? Valamikor a ’80-as, ’90-es években volt, ma viszont nincs. Amikor 

érdeklődni kezdtek, lenne-e igény egy ilyen intézményre, kiderült, bizony, lenne, hiszen a 

szepsi szülők közül többen Kassára hordják a cseme-téiket. 
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https://ma7.sk/tajaink/uj-bolcsode-nyilik-szepsiben
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Ösztöndíjra és az Európa Kollégiumba lehet pályázni 
2019. július 13. – Pannon RTV 

Július 15-től lehet jelentkezni a Magyar Nemzeti Tanács három felsőoktatási pályázatára - 

tájékoztat az MNT Hivatala. Hétfőtől várják a jelentkezéseket a demonstrátori és a 

felsőoktatási ösztöndíjra, továbbá a jövő héttől várják a pályázatokat az Európa Kollégiumban 

való elhelyezésre is. A felhívásokra való jelentkezés módja, kritériumai, továbbá a szükséges 

dokumentáció listája megtalálható a Magyar Nemzeti Tanács honlapján, a www.mnt.org.rs 

oldalon. 

 

Megduplázódott az újvidéki Magyar Tanszékre iratkozók száma 
2019. július 13. – Pannon RTV 

Maguk a hallgatók népszerűsítették a szakot a középiskolákban. 19 új diákja van a Magyar 

Tanszéknek Újvidéken. A felvételizés első körét követően ennyien döntöttek úgy, hogy itt 

folytatják tanulmányaikat. A tanszék hallgatói elsődlegesen tanári szakképesítést kapnak, de 

a tanulmányok befejeztével egyebek között újságírói, fordítói vagy lektori hivatást is 

választhatnak. 

 

170 éve vívták meg a szabadságharc utolsó győztes csatáját Kishegyesen 
2019. július 13. – Pannon RTV 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes délvidéki csatájára Guyon 

Richárd honvédtábornok mellszobránál emlékeztek a helyiek. A forradalom és szabadságharc 

utolsó győztes csatája Kishegyesnél zajlott, amikor a Guyon Richárd vezette magyarok 

legyőzték Jelasics bán túlerőben lévő csapatát. Eredetileg a magyar csapatoknak kellett volna 

támadni, de Jelasics és katonái megindultak és így Guyon Richárd katonái kénytelenek voltak 

fegyvert ragadni - mesélte Virág Gábor helytörténész. 

 

Pacsér: Helyi ízek – helyi értékek 
2019. július 13. – Vajdaság Ma 

Helyi ízek – helyi értékek elnevezéssel határon átnyúló IPA projektet mutattak be Pacséron, 

melynek résztvevői a magyarországi, Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú 

Nonprofit Kft., Szerbiából pedig a helybeli Mezőgazdasági Termelők Egyesülete. A 

nyitókonferenciára tegnap este került sor a Nyugdíjas Otthonban. 

 

Nyári zsongás Bácskossuthfalván 
2019. július 13. – Magyar Szó 

Bácskossuthfalvi Ady Endre Művelődési Központ, és  a Szabadidő Szervezők 27. Nyári 

Táborainak vendége volt pénteken Kislinder Gábor községi elnök és kísérete. A látogatás oka, 

hogy az Id. Kovács Gyula Általános Iskolában helyet kapott ifjúsági- és gyermekprogram a 

község egyik legnépesebb nyári rendezvénye. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/osztondijra-es-az-europa-kollegiumba-lehet-palyazni
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megduplazodott-az-ujvideki-magyar-tanszekre-iratkozok-szama
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23915/Pacser-Helyi-izek-helyi-ertekek.html
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Megrongálták Brenzovics László választási plakátjait 
2019. július 12. – karpatalja.ma 

Fekete festékkel öntötték le július 12-re virradóra Brenzovics László választási plakátjait a 

Nagyszőlősi járásban. A rongálásról a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke adott 

hírt Facebook-oldalán. „Mélységesen elítélem az effajta primitív viselkedést, amely arról tesz 

tanúbizonyságot, hogy nagyon sok embernek nem számít az, hogy ki képviseli majd őket az 

ukrán parlamentben. A technikai jelöltek indítása, a szavazatvásárlások és az ehhez hasonló 

barbár megnyilvánulások azt mutatják, hogy félnek tőlünk, magyaroktól. Mutassuk meg, 

hogy mi nem félünk és vagyunk!” – írta a politikus. 

 

Tóth Miklós: jövőnk kulcsa az összefogás 
2019. július 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Javában dübörög Tóth Miklós, az UMDSZ és a KMKSZ által a 69. számú választókerületben 

közösen indított parlamenti képviselőjelölt kampánykörútja. A korábbi helyszínek után az 

elmúlt napokban Bótrágyon, Haranglábon, Kis- és Nagybégányban, Guton járt, s ezután 

következett szülőfaluja, Bátyú. 

 

Tiszapéterfalvai az Év Méhésze 
2019. július 12. – Kárpáti Igaz Szó 

A Varga család méhészként, mezőgazdászként ismert. Tagja a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetségének. Vállalkozásuk részleteiről a férj, Varga József mesél, aki épp 64. 

születésnapján kapta meg az „Ugocsa Régió 2019. Év Méhésze” címet a VI. Turul Expón. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Térkép 

2019. július 13. – Duna TV 

 

Mindannyiunk életében a család a legfontosabb. Gyermekeink jelenléte, biztonsága jelenti a 

legnagyobb boldogságot. Sok-sok olyan gyermek van azonban, aki ezt sajnos nem 

tapasztalhatja meg. Nagykárolyban az ő megsegítésükre hoztak létre gyermekotthont, 15 

évvel ezelőtt, a piarista nővérek. Róluk szól erdélyi kollégáink most következő riportja.  

K
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megrongaltak-brenzovics-laszlo-valasztasi-plakatjait/
https://kiszo.net/2019/07/13/toth-miklos-jovonk-kulcsa-az-osszefogas/
https://kiszo.net/2019/07/13/tiszapeterfalvai-az-ev-mehesze-cim/
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Kétezerhúszban Érsekújvár lesz a Kultúra Városa Szlovákiában. Erről a nyilvános prezentáció 

után döntött a Művészetet Támogató Alap, ahol a három, döntős város mutatkozott be. A 

bizottság a LÉG(ÚJ)VÁR KÉTEZERHÚSZ című projektet választotta, melynek célja 

Érsekújvár kulturális kínálatának gazdagítása olyan programokkal, melyek ezidáig a városban 

hiányoztak.  

 

Következő riportunkban bemutatunk Önöknek egy romániai települést, pár kilométerre a 

Fekete-tengertől, ahol teljesen idegen környezetben tudott megmaradni egy kis magyar 

sziget. A híres üdülővárostól, Mamaiatól nem messze található az 500 lelket számláló Ojtoz 

nevű falucska, amelynek lakói katolikus magyarok, csángók. Ez a legkeletibb, magyarok által 

lakott település, ahol nem mindenki beszéli, de mindenki érti a magyar nyelvet.  

 

A külhoni magyarság helyzete, a  kisebbségek jogfosztása Ukrajnában, Ukrajna nemzetközi 

megítélése, az új ukrán nyelvtörvény alkalmazásának következményei, a határ menti és a 

határon átívelő együttműködések, valamint  a kárpátaljai turizmus voltak a témái a 27. 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemnek. 

 

A nagyszebeni HÍD Egyesület évente két nagyszabású rendezvénnyel kedveskedik a környék 

szórványmagyarságának, de a magyar kultúrára nyitott más nemzetiségűeknek is. Ősszel egy 

kulturális fesztiválon, nyáron pedig a Hungarikum Napokon várják az érdeklődőket.  

 

A Kárpát-Haza Galéria a kiemelkedő kortárs magyar képzőművészeti alkotásokat mutatja be 

az egész Kárpát-medencéből. Legutóbb a délvidéki Sándor Laura festményit csodálhatta meg 

a közönség.  

Idén is Kishegyesre csábít Vajdaság legkedveltebb művészeti fesztiválja, a Dombos Fest, 

amely még vasárnap estig várja a zenekedvelőket, az igényes szórakozni vágyókat.  

 

Fiatal, meghitt, közösségformáló és dinamikus – így jellemzik a marosvásárhelyi VIBE 

Fesztivált. A rendezvény célja, hogy találkahelyet és kulturált szórakozást teremtsen az 

erdélyi magyar középiskolásoknak és egyetemistáknak.  

 

Öt erdélyi nagyvárosban turnéztak az anyaországi Nívót produkció előadóművészei, hogy a 

körút bevételéből Böjte Csaba ferences rendi szerzetes erdélyi és partiumi gyermekotthonait 

támogathassák. Csaba testvér 25 évvel ezelőtt indította el a nehéz sorsú gyermekeket 

felkaroló tevékenységét, azóta több mint kétezerötszáz gyermeket fogadott be és nevelt fel 

magyar, keresztény szellemben.  
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Nyeregbe Muravidék! Ezzel a szlogennel invitálták az érdeklődőket Lendvára, ahol idén is 

megrendezték a Muravidéki Vágtát, a Nemzeti Vágta szlovéniai előfutamát. Az eseményen a 

döntő futamok mellett volt még csikós bemutató, gyermeknéptánc-fesztivál, de teret kaptak a 

kutyák is, hiszen ugyanekkor tartották az 1. Szlovén whipet versenyt is.   

 

Határok nélkül 

2019. július 12. – Kossuth Rádió 

 

Az Ungvárhoz közeli Gálocson ünnepélyesen átadták a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programban  20 millió Ft-ból felújított elemi iskola és óvoda épületét. A Kárpát-medencében 

az ukrajnai magyar óvodák voltak a legrosszabb állapotban, sok helyen az elemi higiéniai 

feltételek sem voltak adottak.  

 

A héten megkezdődtek a felvidéki magyarság parlamenti képviseletét biztosító egyeztetések a 

pártok között. A találkozókat követően a politikusok nem álltak ki az újságírók elé, rövid 

sajtóhírekben csak arról tájékoztattak, hogy a tárgyalások a jövő héten folytatódnak. Hogy az 

első forduló után milyen lehetőségek körvonalazódnak, erről beszél  Kolek Zsolt a Ma7 

médiacsalád politikai rovatvezetője.  

 

Együttműködése 20 éves évfordulóját ünnepelte Arad és Csongrád megye. Az évfordulóval 

egybekötve tartották meg az Arad Megyei Tanács székhelyén az Európai régiók – 

együttműködés uniós és nem uniós államok között elnevezésű konferenciát, amelyre a 

magyarországi mellett a lengyelországi és szerbiai partnereit is meghívta az aradi vezetőség.  

 

Zalaegerszeg és Marosvásárhely között 23 évvel ezelőtt létesült testvérvárosi kapcsolat, azóta 

számos formája van az együttműködésnek, de a legfontosabb a lelki kötődés, amely a két 

város közösségét összekapcsolja.  

 

2021-ben Újvidék lesz Európa kulturális fővárosa. Ez egy lehetőség a helybeli Fórum 

Könyvkiadó Intézetnek, hogy megoldja terjesztési problémáit, mert a Kárpát-medence 

országaiba sem tudja eljuttatni kiadványait, de ezekről a területekről sem érkezzenek magyar 

nyelvű kiadványok a Délvidékre.  

 

Az elveszett Drakula-filmet forgatták újra Kolozsváron a Sapientiás diákok! A Drakula halála 

című film 1921-ben készült, de elveszett, a forgatókönyve sem maradt meg. A Sapiente 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-12_18-02-00&enddate=2019-07-12_18-40-00&ch=mr1
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Erdélyi Magyar Tudományegyetem film szakos diákjai egy, a film nyomán íródott regény 

alapján kezdték el a film újraforgatni. 

 

Határok nélkül 

2019. július 14. – Kossuth Rádió 

A Magyar Házak programban  eddig 10 helyszínen épült Kárpátalján kulturális központ. A 

szerednyei Butler-ház történelmi érdekessége, hogy itt őrizték  egy éjszakán át a Magyar 

Koronát, amikor Napóleon elől Munkácsra menekítették. Itt halt meg Dobó István az egri 

várkapitánya. és az irodalomtörténetben is ismert a Buttler név. Szerednyén ma már nem 

élnek magyarok, a Butler Ház azonban otthont adna a KMKSZ helyi alapszervezetének, a 

beregszászi főiskola különböző képzéseinek, a vasárnapi iskolának, illetve magyar kulturális 

fesztiválok helyszínéül is szolgálna.  

 

A felvidéki Jászó prépostságának a tövében, -  amelyet az elsők között alapítottak a 

premontreiek a 13. században Magyarországon -  a kemping ad otthont a  Mécs László 

Szabadegyetemnek. A CSEMADOK Kassa - Környéki Területi Választmánya 22. alkalommal 

szervezi a nemzeti értékeket fókuszba állító nyári rendezvényt, amelynek gyökerei még a 

hatvanas évekre nyúlnak vissza, amikor a Somodi Művelődési Tábort szervezték.  

 

A héten tartották a nagyhagyományú Régizene Fesztivált Csíkszeredában. A program 

részeként közönségtalálkozót szervezett a Román Televízió magyar szerkesztősége, ahogyan 

Erdélyben ismert, a Magyaradás, -  amely szervezője, rendezője, díszlet és kosztümtervezője 

volt a '80-as évek nagysikerű rendezvényének, a Régizene Fesztiválnak.  Az indulásról, 

elfogadtatásról és betiltásról beszéltek  az egykori és mai szerkesztők. 

 

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 a magyar nyelvet. Az ünnepélyes alapkőletételre elment a 

falu apraja nagyja, ott volt Csepregi Pál is, aki még fel tudta idézni a közel fél évszázaddal ez 

előtti magyar iskolát, és annak felszámolását. 

 

Kárpát Expressz 

2019. július 14. – M1 

Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából és Gyergyószentmiklósról érkeztek résztvevők a 

hagyományos Gránátalma hímzőtáborba Gyergyószentmiklósra, ahol úri hímzéses 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-14_18-01-48&enddate=2019-07-14_18-39-48&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2019-07-14-i-adas-3/
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kézimunkák készülnek. Az egyesület vezetője, Kisné Portik Irén, aki a rendezvény 

hagyományairól mesélt a Kárpát Expressz stábjának. 

 

Mintegy 40-en érkeztek Magyarországról Kárpátaljára a Motorozz a gyermekekért mozgalom 

tagjai közül, hogy a vidék felfedezése mellett jót is tegyenek: család típusú gyermekotthonban 

élő gyermekeknek szeretnének átadni egy kis adományt. 

 

Adától alig pár kilométerre, Törökfalu határában található a Mátyás-tanya. Csincsik Edit 

2012-ben örökölte meg felmenői egykori szülőházát. Nála járt a Kárpát Expressz csapata. 

 

Kovács Lehel a legnépesebb Kárpát-medencei civil szervezet, az Erdélyi Kárpát-Egyesület 

elnöke nem véletlenül kezdi mesével a túravezetést. A hét forráshoz igyekvő csapat nagy része 

ugyanis 10 év alatti: ők a háromszéki Kisbakancsosok túracsoport. 

 

  

 

 

 

 


