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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Gulyás Gergely: a magyar kormány soha nem fogja feláldozni egyetlen nemzeti 
közösségét sem nagyhatalmi érdekek oltárán 
2019. július 15. – MTI, Magyar Nemzet, Propeller, Origo, Lokál, pestisracok.hu 

A magyar polgári kormány sohasem fogja feláldozni a nagyhatalmi erőpolitika napi 

érdekeinek oltárán egyetlen nemzeti közösségét sem, és ilyet más államoktól sem várna el 

soha – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn az 

Ungvárhoz közeli Palágykomoróc magyar kormánytámogatással felújított református 

templomának ünnepélyes átadásán. A hálaadó istentisztelet keretében mondott 

köszöntőjében Gulyás Gergely visszatekintett a 13. században épült templom és a helyi 

magyar közösség hányattatásaira az elmúlt száz esztendőben. Hangsúlyozta, „a magyar 

nemzet akkor maradhat csak fenn, ha a saját közösségei képesek a múltjukat, 

hagyományaikat ápolni és hitüket megőrizni, és éppen ezért fontos hogy a 800 éves 

palágykomoróci templom eredeti szépségében újult meg az erős helyi református közösség 

épülésére szolgálva.” 

 

Nem hagytak fel az ukrán hatóságok a kárpátaljai magyar szervezetek 
vegzálásával 
2019. július 15. – hirado.hu  

Hétfőn reggel maszkos, terepszínű ruhába öltözött kommandósok keresték fel otthonában 

Rezes Károlyt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak a 

kampányfelelősét, közölte az M1 Híradója. Azzal gyanúsítják, hogy szavazatvásárlást készített 

elő. Lefoglalták a politikus telefonját és még a július 21-i választás előtt beidézték az egyik 

kijevi bíróságra. Brenzovics László az M1-nek azt mondta: a leghatározottabban tiltakoznak 

az eljárás ellen. Szerinte a hatóságok ahelyett, hogy azokat fognák el, akik valóban csalással 

kampányolnak, a kárpátaljai magyarság képviselőit próbálják megfélemlíteni. Példátlan és 

elfogadhatatlan, amit Ukrajna tesz a kárpátaljai szervezetekkel. Ezt Szijjártó Péter mondta 

Brüsszelben a reggel történtekre reagálva. A külügyminiszter hangsúlyozta: csak úgy 

normalizálódhat Ukrajna és Magyarország kapcsolata, ha a kárpátaljai magyarság visszakapja 

jogait. 

 

Kijev: Budapest "ne avatkozzon be" az ukrán választási folyamatokba 
2019. július 15. – MTI, Hír TV, hirado.hu, Index, Magyar Hírlap   

Ukrajna fenntartja a jogot magának arra, hogy lépéseket tegyen annak megakadályozására, 

hogy Magyarország beavatkozzon Ukrajna belügyeibe - tudatta a kijevi külügyminisztérium 

közleményben azután, hogy Jehor Bozsok külügyminiszter-helyettes a nap folyamán 

megbeszélést folytatott Íjgyártó István kijevi magyar nagykövettel. A nyilatkozat szerint az 

ukrán félben aggodalmat keltett Orbán Viktor miniszterelnöknek és Brenzovics Lászlónak, a 
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Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének, az ukrán parlament 

képviselőjének nemrégiben tartott budapesti találkozója. Kijev aggodalmát fejezte ki több 

magyar hivatalos személy Kárpátalján a közelmúltban tett látogatása, valamint nyilvános 

kijelentéseik miatt, amelyek a tárca szerint Brenzovics és más, július 21-i előrehozott ukrán 

parlamenti választáson induló jelöltek melletti agitációt jelentettek.  

 

Bocskor Andrea: magyarellenes választási kampány zajlik Ukrajnában 
2019. július 15. – MTI, Origo, Magyar Nemzet 

A kárpátaljai politikus tájékoztatása szerint az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 

elmondott felszólalásában rámutatott: az ukrán Központi Választási Bizottság ismét 

elutasította egy magyar többségű választókörzet kialakítását Kárpátalján, ezáltal a magyar 

közösség képviselői csak egyenlőtlen feltételek mellett indulhatnak a választásokon. A 

képviselő hangsúlyozta, hogy a tavaszi elnökválasztás után a kárpátaljai magyarság a gyors 

változásokban bízott, ezzel szemben komoly aggodalomra adnak okot azok a durva 

visszaélések, melyek a kampány időszakában megfigyelhetők. Többek között ilyen 

visszaélésnek számít a szavazatok felvásárlása, a hasonló nevű, politikai háttérrel nem 

rendelkező jelöltek indítása, a választópolgárok megtévesztése a szavazatelvonás érdekében, 

vagy a titkosszolgálatok általi megfélemlítések - fűzte hozzá. 

 

Németh Zsolt: Egyedülálló műfajt teremtett Tusványos 
2019. július 15. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Hír Tv, Mandiner, Lokál, Demokrata, Ma7.sk 

Egyedülálló műfajt teremtett az idén 30 éves Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

(Tusványos), amikor ötvözte a szabadegyetemi és a fesztiváljelleget – mondta az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfőn, a rendezvény budapesti 

sajtótájékoztatóján. Németh Zsolt elmondta: a július 23. és 28. között tartandó rendezvény 

idei mottója, Egy a tábor, egyrészt erre a műfajteremtésre, másrészt a nemzeti 

összetartozásra utal. A mottó politikai üzenete, hogy az elmúlt 30 évben általánossá vált 

Magyarországon a nemzeti összetartozás tudata. Kiemelte: nemcsak a tábor, a rendszerváltás 

is 30 éves idén. Tusványos „rendszerváltó intézmény”, és azért is sajátos, mert a közép-

európai rendszerváltó intézményeket általában elsöpörte a történelem. 

 

Hivatalos: az ALDE Ramona Mănescut jelöli külügyminiszternek Meleșcanu 
helyett 
2019. július 15. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro 

Azzal együtt, hogy a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) szerint jól kezelte az idei 

európai parlamenti választások alkalmával a külföldi szavazókörzetekben kialakult helyzetet, 

a kisebbik kormánypárt megvonta a politikai bizalmat Teodor Meleșcanutól – jelentette be 

hétfő délután Varujan Vosganian, a párt sajtószóvivője. Hozzátette, hogy az ALDE 
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hivatalosan is Ramona Mănescu volt európai parlamenti képviselőt javasolja a külügyi tárca 

élére.  

 

Jazztől az operettig – harmadjára volt magyar ünnep Segesváron  
2019. július 15. – maszol.ro 

Három napon át szólt magyar zene, magyar ének Segesváron a harmadik Segesvári Magyar 

Napokon. A szervezők zenei csemegékkel, gyermekprogramokkal, különböző bemutatókkal 

várták a helybéli és környékbeli magyarokat.  

 

Nagyon fontos a kisebbségi identitás megőrzése 
2019. július 15. – Nyugati Jelen 

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának RMDSZ-es államtitkárával, Laczikó Enikővel 

beszélgettek a kisebbségi hivatal működéséről, költségvetésről, támogatásokról, az országban 

élő kisebbségekről, nehézségekről. 

 

Válságstáb a magyar diákokért: oktatási szakembereket ültetnek 
tárgyalóasztalhoz a szülők  
2019. július 15. – maszol.ro 

Az idei érettségi eredmények láttán – mely az utóbbi évek egyik leggyengébb teljesítményét 

mutatta – a Magyar Szülők Szövetsége bejelentette: szakmai válságstábot hív össze a jobb 

vizsgaeredmények érdekében. Az első ülésre kedden, Marosvásárhelyen kerül sor, a jövőben 

rendszeres találkozókat terveznek. Csíky Csengele, a szülői szövetség elnöke a Maszolnak 

elmondta: a kedd délelőtti találkozóra a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(RMPSZ), a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ), a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) és a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság küldöttségét várják, 

valamint magyar főtanfelügyelőket és főtanfelügyelő-helyetteseket, illetve azon Hargita, 

Kovászna és Maros megyei iskolák igazgatóit, ahol sok diáknak nem sikerült átmenő jegyet 

szereznie az érettségin. Emellett előzetes bejelentkezés alapján szülők is részt vehetnek a 

tárgyaláson.   

 

Hasonló problémák, eltérő jogi szabályozások a Kárpát-medencében 
2019. július 16. – Krónika 

A törvényi szabályozás és a gyakorlat általában élesen eltér egymástól a kisebbségek 

anyanyelvhasználatát illetően azokban a térségbeli államokban, ahol tekintélyes létszámú 

magyar közösség él. Annak apropóján, hogy Romániában éppen jogcsorbításra tesz kísérletet 

a kormány, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai újságírókat kérdeztek a Szlovákiában, 

Szerbiában, Ukrajnában tapasztaltakról. A Felvidéken például a hatályos jogszabály 

értelmében 512 településen használhatják hivatali ügyekben anyanyelvüket a magyarok. Bár a 

balkáni országban a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód a hivatalos, azon vajdasági 

önkormányzatok, települések területén, ahol egy-egy kisebbség lélekszáma eléri a tizenöt 
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százalékot, az adott közösség nyelve is hivatalosnak tekintendő. Kárpátalján már sokkal 

rosszabb a helyzet az anyanyelvhasználat terén. 

 

Kötet Márton Áron lehallgatásáról 
2019. július 16. – Krónika 

Kötet jelent meg Márton Áron püspök 1957 és 1960 között született lehallgatási 

jegyzőkönyveiből. Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu történész könyvéből az olvasó 

megismerheti a püspök egyházpolitikai elképzeléseit, kapcsolati hálóját, az állammal 

szemben passzív, de ellenállásra buzdító elöljárót. 

 

Megnőtt a csíksomlyói Mária-kegyhelyet felkereső hívek száma a szentatya 
látogatásának köszönhetően 
2019. július 16. – Krónika 

Érezhetően megnőtt a csíksomlyói Mária-kegyhely iránti érdeklődés Ferenc pápa 

látogatásának köszönhetően: a vatikáni egyházfő június elsejei szentmiséje óta egyre több 

zarándok rója le tiszteletét a Szűzanya lábánál, és csodálja meg a pápa különleges ajándékát: 

az arany rózsát. 

 

Szélsőségesek nélküli szélsőségesség 
2019. július 16. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az, hogy jelen pillanatban éppen nincs viszonylag széles 

tömegbázissal rendelkező szélsőjobb román politikai alakulat, csupán egyetlen dolognak 

tudható be: hogy alapvetően még a magát legeuropéerebbnek hirdető párt is képes bármikor 

soviniszta húrokat pengetni. Különösen a magyar közösséget érintő ügyekben. A régi, 

mainstream pártok – mint a PSD vagy a PNL – esetében ez közismert, de érdemes 

megemlíteni a mára az európai liberálisok üdvöskéjévé vált Dacian Cioloșt is, aki a 

szélsőségesen magyarellenes Vatra Românească ifjúsági tagozatából avanzsált főliberálissá: 

bár européerré és toleránssá fazonírozta magát, pártja, a PLUS és ő maga több ízben intézett 

kirohanást a magyar autonómiatörekvések ellen. Cioloș és a PLUS tehát rafináltan jár el, de 

van egy másik új alakulat, amely nyíltan felvállalta, hogy egyetlen doktrínája a büdös szájú 

magyarellenesség. Ez pedig nem más, mint a Traian Băsescu volt államfő fémjelezte Népi 

Mozgalom Párt”. 

 

MKP-MF: Közösségünk és régióink érdekében 
2019. július 15. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Tovább folytatódott ma a tárgyalás a Magyar Közösség Pártja és a Magyar Fórum között, 

amelynek résztvevői egy sajtónyilatkozatban számoltak be az ott elhangzottakról. Az MKP-t  a 

találkozón Menyhárt József elnök, Őry Péter OT-elnök és Farkas Iván alelnök, a Magyar 

Fórumot Simon Zsolt elnök, Janits Erzsébet alelnök és Gál Zsolt alelnök képviselte. "A két 

héttel ezelőtti megbeszélés során a felek kinyilvánították legfőbb céljukat, hogy a szlovákiai 
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magyar közösségnek a 2020-as választást követően legyen képviselete a parlamentben. 

Ugyanez a gondolat jellemezte a mai találkozót is: a hatékony magyar és regionális 

parlamenti képviselet biztosítása, amely a választói igényeket, közösségünk és régióink 

érdekeit helyezi előtérbe… " - olvasható a nyilatkozatban.  

 

Hol rontották el a felvidéki magyar politikusok? 
2019. július 15. – Ma7.sk 

Erre a kérdésre kereste a választ a Martfeszten  Duray Miklós, a SZAKC elnöke, Bárdos Gyula, 

a Csemadok elnöke és Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. Mindhárman aktívan 

részt vettek a politika alakításában, így személyes tapasztalataikat tudták megosztani a fórum 

hallgatóságával. A három politikust a felvidéki magyarság három évtizedéről Bugár Gergely 

kérdezte. Duray Miklós elmondta, hogy már 1989-ben látott egy amerikai hetilapban olyan 

térképet, ahogyan mára rendeződtek át  közép - kelet Európa országhatárai. Azt is elmondta, 

bizonyos parlamenti döntések előtt életveszélyesen megfenyegette egy ma is aktív hazai 

politikus. 

 

Megújult magyar érdekképviseletet! 
2019. július 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Közösen 2020 kezdeményezés közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe. A levelet civil 

aktivisták, fiatal értelmiségiek jegyzik. Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a nyílt 

levelüket. Felelősségünk van, ezért nem hallgathatunk. Egy olyan generáció tagjai vagyunk, 

amely számára természetes, hogy a szlovákiai parlamentben van magyar érdekképviselet. Az 

utóbbi hónapok fejleményei alapján mindenki számára egyértelmű, hogy 2020 után ennek 

hiánya fenyeget. A jelenlegi kétpárti modell, sőt, annak további bővülése zsákutcának 

bizonyult. A megoldás egy közös lista – komoly személyi változásokkal és tartalmi reformmal. 

 

Hátáron átnyúló fejlesztésekre készülnek a csereháti településeken 
2019. július 15. – Új Szó 

Csipkerózsika álmot alszik a Cserehát mikro-régió, amelyre a munkanélküliség magas 

mértéke, a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a 

népesség elöregedése jellemző. A Cserehát mikro-régió Kassa és Miskolc között fekvő vidéki 

térség, amely 75 magyarországi és 26 szlovákiai települést foglal magába. A Via Carpatia 

Európai Területi Együttműködési Csoportosulás sikeres határon átnyúló akciótervének 

köszönhetően 4,4 millió euró értékű támogatás érkezik az említett térségbe. Az akcióterv az 

Interreg V-A SKHU Együttműködési Program keretében valósul meg. 

 

Szlovákiai magyar össztársadalmi megbeszélést kezdeményez a Kerekasztal 
2019. július 15. – Felvidék Ma 

A következő hónapok nemcsak a szlovákiai magyar politikusok és pártok, hanem a felvidéki 

magyar közösség egésze számára is kulcsfontosságúak lesznek. Amellett, hogy kiderül, lesz-e 

parlamenti képviseletünk, és ha igen, milyen minőségű, a szlovákiai magyarság százéves 

története során először fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy miképpen lehetne újra 
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megerősíteni a közösségi kötelékeket. Az egyre nagyobb választói és civil fásultság egyik fő 

oka, hogy a társadalmi és a politikai kezdeményezések eltávolodtak egymástól, irányt 

tévesztettek, miközben alig maradtak közös fórumok és témák. Ráadásul könnyen 

előfordulhat az is, hogy a magyarság parlamenti képviseletét veszti, így nemcsak hogy nem 

tudja majd hol megfogalmazni igényeit, de évekre kimarad az országos döntésekből is.  

 

Kezdődik a Gombaszögi Nyári Tábor 
2019. július 15. – bumm.sk, Ma7, Felvidek.ma 

Szabadegyetem, tábor, fesztivál: a mai nappal veszi kezdetét a 2019-es Gombaszögi Nyári 

Tábor, a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb rendezvénye. A gombaszögi völgybe 

látogatókat idén is számos közéleti, kulturális és zenei program várja. Az első táborozók már a 

délelőtt folyamán megérkeztek a helyszínre. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség volt 

partivonattal, átszállás nélkül a táborba utazni. A mai, azaz a nulladik napon a tábor 

színpadján többek közt a Bohemian Betyars és a Transnomad zenekar játszik, de elindul a 

táncház is, amely az egész rendezvényt végigkíséri – tájékoztatta a bumm.sk portált Ollé 

Tamás, a Gombaszögi Nyári Tábor médiakommunikációért felelős szervezője. A fesztivált 

kedden, az első napon Szilágyi Péter, a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke és Orosz Örs, a 

Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője nyitja meg. 

 

Újvidéken folytatódik az MNT szerb nyelvi felzárkóztató képzése 
2019. július 15. – Pannon RTV 

A harmadéves középiskolásokat megcélzó kurzuson közel 80 vajdasági középiskolás diák vesz 

részt, akikkel szakképzett tanárok foglalkoznak. A képzés megszervezését Magyarország 

Kormánya támogatta. Az újvidéki képzést két hetes intenzív munka előzte meg 7 vajdasági 

településen. A diákok ezalatt 40 felkészítő órán vehettek részt, további 40 órát pedig 

Újvidéken hallgathatnak meg. A moholi Mészáros Sámuel Újvidéken szeretne tovább tanulni, 

informatikát. Véleménye szerint az egyetemi tanulmányaihoz nem elegendő a jelenlegi 

nyelvtudása. Reményei szerint a képzésen el tudja sajátítani az alapokat. 

 

Magyarkanizsára látogatott a polgári jogvédő 
2019. július 15. – Pannon RTV 

A Polgári Jogvédő Napok elnevezésű kampány keretében a polgárok elpanaszolhatták 

jogsértésekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Zoran Pašalić köztársasági polgári jogvédő 

látogatott Magyarkanizsára. A polgárok mellett az ombudsman találkozott a községbeli cégek, 

közintézmények és civil szervezetek képviselőivel is. Az ilyen találkozók fő célja, hogy Zoran 

Pašalić és munkatársai értesüljenek a polgárok problémáiról és megoldást találjanak rá. 

 

„Nem önmaguknak játszanak” 
2019. július 15. – Magyar Szó 
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https://www.bumm.sk/regio/2019/07/15/ma-kezdodik-a-gombaszogi-nyari-tabor
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujvideken-folytatodik-az-mnt-szerb-nyelvi-felzarkoztato-kepzese
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/magyarkanizsara-latogatott-polgari-jogvedo
https://www.magyarszo.rs/hu/4039/kultura_szinhaz/205039/%E2%80%9ENem-%C3%B6nmaguknak-j%C3%A1tszanak%E2%80%9D.htm


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 16. 
7 

A Tanyaszínház tavalyi, Pé'z, hova mész? című előadása a Magyar Színházak Kisvárdai 

Fesztiválján múlt hónap végén elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának fődíját. A 

zenés-táncos vígjátékot Marin Držić Dundo Maroje című műve alapján Ricz Ármin és Berta 

Csongor rendezte. A darab a Tanyaszínháztól megszokott módon nemcsak az önfeledt 

szórakoztatást tűzte ki célul, de egyfajta társadalomkritikaként is értelmezhető, hiszen a pénz 

körül forgó világot, a pénzéhséget ábrázolja könnyed, bárki számára befogadható formában. 

A díj apropóján a Tanyaszínház elnökét és főkoordinátorát, Magyar Attilát kérdeztük. 

 

Választási “klónozás” – a szavazók megtévesztésének bevett módja Ukrajnában 
2019. július 15. – karpatalja.ma 

Nem kárpátaljai, hanem ukrajnai jelenségről van szó, ráadásul a választási törvény is 

megörökölt, amelyek szerint az előrehozott választásokat tartják majd Ukrajnában. Ennek 

egy sajnálatos mellékhatása a klónozás folyamata – fogalmazott Fedinec Csilla, a Magyar 

Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központjának kutatója a Kossuth Rádió 

Vasárnapi újság című műsorában. 

 

Magyarország új reménységnek tartja Ukrajna elnökét 
2019. július 15. – karpatalja.ma 

Magyarország Ukrajna új elnökét, Volodimir Zelenszkijt új reménységnek tartja, és reméli, 

hogy a korábban részéről elhangzott, bizakodásra okot adó nyilatkozatok valósággá válnak – 

jelentette ki a magyar külgazdasági és külügyminiszter az EU-tagországok hétfői brüsszeli 

külügyminiszteri tanácskozásának szünetében. Szijjártó Péter magyar újságíróknak 

nyilatkozva hangsúlyozta, ha az új elnök nyilatkozatai valódi tettekké válnak, és a kárpátaljai 

magyarság visszakapja elvett jogait, Magyarország örömmel tér vissza az Ukrajnával 

folytatandó szoros együttműködéshez. 

 

Véget ért a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia 
2019. július 15. – karpatalja.ma 

Befejeződött a XVII. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia. A továbbképzésen hét 

szekcióban, 40 órában folyt a munka. A pedagógusakadémia zárónapján megszervezték a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) alapszervezeti elnökeinek konferenciáját. 

Az ülésen dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke tartott értekezést A nemzeti kisebbségi lét és 

oktatás kihívási Kárpátalján címmel, ahol Kárpátalja történelmének rövid ismertetése után az 

oktatás jelenéről beszélt. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/valasztasi-klonozas-a-szavazok-megtevesztesenek-bevett-modja-ukrajnaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszag-uj-remenysegnek-tartja-ukrajna-elnoket/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/veget-ert-a-kolcsey-nyari-pedagogusakademia/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 15. – Kossuth Rádió 

 

Nemcsak a tábor, a rendszerváltás is 30 éves idén. Tusványos "rendszerváltó intézmény", és 

azért is sajátos, mert a közép-európai rendszerváltó intézményeket általában elsöpörte a 

történelem- mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Pro 

Minoritate Alapítvány alapító tagja a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

rendezvény budapesti sajtótájékoztatóján. Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt 

ügyvezető elnöke Tusványos állandóságáról és megújuló képességéről beszélt Ternovácz 

Fanninak, míg Németh Zsoltot az első és a további három  30-as évfordulóról kérdeztem. 

 

Szlovákiai magyar össztársadalmi megbeszélést kezdeményez a  felvidéki magyar 

civilszervezeteket összefogó Kerekasztal. A kezdeményezés csatlakozna, mintegy kiegészítené 

a négy, magyar választókat megszólító párt egyeztetését. Haják Szabó Mária tudósítása. 

 

Kárpátalján átadta a felújított palágykomoróci református templomot. A XIII. és XIV. század 

fordulóján épült, majd a XV. század folyamán átépített templomot döntően az utóbbi öt év 

alatt, magyarországi támogatással, a Rómer Flóris Terv keretében, újították fel. A feltárás 

során belső terében értékes falfestmények kerültek elő, melyek közül a két legérdekesebb a 

Szent László-legenda ábrázolás. Az ünnepségen készült Iváncsik Attila összeállítása, melyben 

elsőként Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert halljuk. 

 

Magyarország kolozsvári főkonzulátusa havi rendszerességgel tart kihelyezett konzuli napot 

Temesváron. A hét végén az Eurotrans Alapítvány helyi irodájában előjegyzettek ügyeit 

intézték: honosítást, anyakönyvezést, útlevélkérelmek bevételét, anyasági támogatást, de a 

Rákóczi Szövetség ajándékát is átadták az idén született gyermekek családjainak. Lehőcz 

László összeállítása. 

 

Találékonyak a délvidéki vállalkozók, vannak életképes elképzeléseik, amelyeket a vajdasági 

magyar térség- és gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően megvalósíthatnak. A 

Prosperitati pályázatok között most jelentek meg a turisztikai ágazatot segítő kiírások, 

amelyek iránt is nagy az érdeklődés -  akárcsak a kisvállalkozásokat segítő pályázatok iránt. 

Németh Ernő riportjában elsőként Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét hallják. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-15_18-02-00&enddate=2019-07-15_18-40-00&ch=mr1
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A pedagógusok számára szervezett nyári egyetemek kiegészítik egymást, az egységes Kárpát-

medencei magyar oktatási teret szolgálják. Ma tartották a székelyföldi Homoródfürdőn a 27. 

Bolyai Nyári Egyetem megnyitóját. A nyolc erdélyi helyszínen zajló, a magyar kormány által 

támogatott pedagógusképzésen mintegy 600 hallgató vesz részt.   

 

 

 


