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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a magyar-ukrán kapcsolatok jelentős javulásában vagyunk érdekeltek 
2019. július 16. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Origo, Magyar Hírlap, Hír Tv, Lokál 

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben jelentősen 

javuljanak, és olyan együttműködés jöjjön létre, amely jó Ukrajnának, jó Magyarországnak és 

jó a kárpátaljai magyarságnak – jelentette ki Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

kedden Beregszászon, ahol a kárpátaljai magyar szervezetek vezetővel találkozott. A II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott megbeszélést követő sajtótájékoztatóján 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil és 

demokratikus ország legyen, mert ennek jó hatása lesz a magyar-ukrán kapcsolatokra és a 

kárpátaljai magyar közösség életére is. „Őszintén reméljük – márpedig a reménykedés nem 

beavatkozás a belügyekbe –, hogy Kijevben olyan parlamenti erőviszonyok jönnek létre, 

amelyek lehetővé teszik majd a két ország kapcsolatainak jelentős javítását” – tette hozzá. 

 

A kijevi külügyminisztérium az ukrán hatóságokhoz fordul Szijjártó kárpátaljai 
látogatása miatt 
2019. július 16. – MTI, Hír TV, karpatalja.ma, Pannon RTV 

Az ukrán külügyminisztérium az illetékes ukrán hatóságokhoz fordul azzal a kéréssel, hogy 

adjanak jogi értékelést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek a nap folyamán 

Kárpátalján tett látogatásával kapcsolatban  - tudatta a tárca kedden a honlapján közzétett 

közleményében. A minisztérium a közleményében kitért arra, hogy előzetes ajánlását 

figyelmen kívül hagyva Szijjártó Péter kedden látogatást tett a Kárpátalja megyei 

Beregszászon, ahol számos nyilvános rendezvényen vett részt. A tárca tájékoztatása alapján a 

kijevi magyar nagykövetségtől kapott hivatalos diplomáciai jegyzék szerint a magyar 

külügyminisztert Brenzovics László ukrán parlamenti képviselő hívta meg, aki jelöltként 

indul a vasárnap Ukrajnában sorra kerülő előrehozott parlamenti választáson. 

 

Szilágyi Péter: a fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Kárpát-medencében 
2019. július 16. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A fiatalok a magyarság jövőjének zálogai a Felvidéken és az egész Kárpát-medencében - 

jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a 

felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének, a 

Gombaszögi Nyári Tábornak a megnyitóján kedden. Szilágyi Péter nyitóbeszédében 

rámutatott: a nyári táborok és szabadegyetemek szerte a Kárpát-medencében azért is 

fontosak, mert lehetőséget biztosítanak arra, hogy "közös ügyeinkről tudjunk beszélni." 

Kiemelte: a Gombaszögi Nyári Tábor a magyar-magyar és a magyar-szlovák párbeszédre 

egyaránt lehetőséget biztosít. Utóbbi kapcsán rámutatott: "van bőven miről beszélni" , majd 

konkrét példákat felhozva az állampolgársági törvényt, a nyelvtörvényt és a kétnyelvűség 

ügyét említette. A miniszteri biztos a tábor szervezőinek és a velük együttműködő 
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https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/07/16/szijjarto-a-magyar-ukran-kapcsolatok-jelentos-javulasaban-vagyunk-erdekeltek
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szervezeteknek a munkáját nemzetmegtartó tevékenységként jellemezte, majd azt mondta: a 

tábor a felvidéki magyarság és a Kárpát-medencei magyarság találkozópontja is lehet, 

továbbá olyan fórumként működhet, ahol a többségi nemzettel folyó párbeszédre is lehetőség 

nyílik.  

 

Diaszpórából érkezett magyar fiatalok táboroznak Sátoraljaújhelyen 
2019. július 16. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Híradó, Borsodi Hírek 

Négy kontinens tizenöt országából érkezett Sátoraljaújhelyre az a mintegy 350 magyar fiatal, 

aki részt vesz a Rákóczi Szövetség tíznapos táborában. A keddi megnyitón Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa elmondta: 2010 óta nagy utat 

kellett megtenni azért, hogy végre a Kárpát-medencén túli magyar közösségeket is 

megszólíthassák, és elindulhassanak azok a programok, amelyekkel egyre szorosabb 

kapcsolatot építhetnek a nyugat-európai és tengerentúli magyar közösségekkel. Példaként 

említette, hogy a diaszpóraprogram keretében ezer fiatal érkezik Magyarországra évente, 

valamint a magyar közösségek hétvégi iskoláiban oktató pedagógusok, intézményvezetők 

közül százat láttak vendégül idén Budapesten a hétvégi magyar iskolák második találkozója 

keretében. A miniszteri biztos megemlítette a Kőrösi Csoma Sándor-programot, amelynek 

segítségével idén is 150 ösztöndíjas utazhat az anyaországtól távoli magyarok csoportjaihoz. 

Emellett más pályázatok is elérhetők a magyar közösségek számára a világ minden táján – 

fűzte hozzá. 

 

Szilágyi Péter: Bízunk benne, hogy az új uniós ciklusban végre méltó 
támogatottságot kap a kisebbségek ügye 
2019. július 16. – Susánszky Mátyás – PestiSrácok 

Azt látjuk, hogy valamennyi fontos nemzetpolitikai program indítását egyfajta gyanakvás és 

“összerezzenés” kíséri – jelentette ki portálunknak Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős biztosa a Gombaszögi Nyári Tábor megnyitása  után. Mint 

hozzátette, a Magyarország által 2010 óta folytatott nemzetpolitika, a külhoni magyarságnak 

nyújtott sokrétű anyaországi támogatás, az egységes Kárpát-medencei térben való 

gondolkodás, a kultúra, az oktatás és a gazdaság terén sokszor ellenérzéseket vált ki a 

szomszédos országok vezetői körében, holott ezek az intézkedések sohasem az adott ország 

többségi nemzete ellen irányulnak, sőt, sok esetben – a jószomszédi kapcsolatok erősítése 

mellett – a többségi nemzet tagjai maguk is profitálnak belőlük. 

 

Öttagú ügyvivő bizottság világítja át a Marosvásárhelyi RMDSZ-t  
2019. július 16. – maszol.ro, transindex.ro 

A Területi Képviselők Tanácsának döntése értelmében Péter Ferenc megyei elnök egy ügyvivő 

bizottságot nevesített, amelynek az a feladata, hogy három hónapon belül javaslatot tegyen a 

Marosvásárhelyi RMDSZ működéséről. A politikus elmondta: azt várja el az az ügyvivő 

bizottságtól, hogy kezdjen el egy „élénk és hatékony” párbeszédet a szervezeten belül. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/diaszporabol-erkezett-magyar-fiatalok-taboroznak-satoraljaujhelyen-7127051/
https://pestisracok.hu/szilagyi-peter-bizunk-benne-hogy-az-uj-unios-ciklusban-vegre-melto-tamogatottsagot-kap-a-kisebbsegek-ugye/?fbclid=IwAR2wXByQ-rUUBNLIODJCNr82iTMJYTgcEUYu8LJNyg9IQIfYoY6JsZw2o8c
https://pestisracok.hu/szilagyi-peter-bizunk-benne-hogy-az-uj-unios-ciklusban-vegre-melto-tamogatottsagot-kap-a-kisebbsegek-ugye/?fbclid=IwAR2wXByQ-rUUBNLIODJCNr82iTMJYTgcEUYu8LJNyg9IQIfYoY6JsZw2o8c
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/114202-ottagu-ugyviv-bizottsag-vilagitja-at-a-marosvasarhelyi-rmdsz-t
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„Beszéljünk őszintén, egyenesen közös dolgainkról, mert politikai ellenfeleinkkel egységesen 

kell felvennünk a versenyt azért, hogy megnyerjük jövőre a választásokat” – tette hozzá.  

 

Leváltották Gálfi Árpád polgármestert a székelyudvarhelyi MPP éléről  
2019. július 16. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Leváltották hétfő délután Gálfi Árpádot a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi 

szervezetének elnöki tisztségéről. A 2020-as önkormányzati választások előtt kevesebb mint 

egy évvel hozott döntésben közrejátszott az is, hogy a polgármester feljelentette több 

beosztottját és az alpolgármestert a korrupcióellenes ügyészségen. A MPP keddi közleménye 

szerint hétfő délután a párt országos elnöksége Székelyudvarhelyen ülésezett, ezt követően a 

helyi szervezet tartott közgyűlést. „A megbeszélések szükségszerűségét annak a feszült 

légkörnek a feloldása jelentette, ami mintegy másfél éve keletkezett és folyamatosan fennáll 

az MPP helyi szervezetének elnöke, Gálfi Árpád és az alakulat helyi vezetősége között” – 

olvasható a tájékoztatásban.  

 

Kulturális és zenei wellness-hétvégét ígérnek az idei Partiumi Magyar Napokon  
2019. július 16. – maszol.ro 

A minőségi, sokszínű kulturális és szabadidős programkínálat és fergeteges koncertek évek 

óta a Partiumi Magyar Napok védjegyének számítanak. Az idén nagykorúvá vált 

régióünnepen a környezettudatos életmód népszerűsítésére, valamint a helyi termékek 

széleskörű megismertetésére is hangsúlyt fektetnek a szervezők – tájékoztattak a keddi 

közleményükben.  

 

Orvosi és művészi szolgálati lakásokat lehet megpályázni Szatmárnémetiben  
2019. július 16. – maszol.ro 

A Studium–Prospero Alapítvány pályázatot hirdet szatmárnémeti családorvosok, más 

szakorvosok, gyógyszerészek, valamint művészeti területen dolgozó fiatalok számára hét 

szolgálati lakás elfoglalására októberi beköltözéssel. A lakhatási támogatás két évre szól, 

egyszeri hosszabbítási lehetőséggel. A lakóknak e két év alatt csak a rezsiköltségeiket kell 

állniuk. Hat lakás a Szatmárnémeti Studium Orvosi és Művészi Szolgálati Lakások épületében 

található, amely 2017-ben épült az Eugen Ionesco utcában a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. 

 

Érettségi: elbántak egy marosvásárhelyi diáklánnyal a javítótanárok  
2019. július 16. – maszol.ro 

Nagyon lepontozták egy marosvásárhelyi tanuló román nyelv és irodalomból írt érettségi 

dolgozatát, a megóvások után négy jeggyel magasabb minősítést kapott. A diáklány 

felháborodott édesanyja magyarázatot követel a Maros megyei érettségi vizsgabizottságtól. 

Mint az édesanya tanfelügyelőséghez benyújtott leveléből kiderül: az érettségi eredmények 

kifüggesztésekor a Bolyai Farkas Elméleti Líceum természettudományi szakán tanuló 

gyermeke azzal szembesült, hogy 3,95-re értékelték a román vizsgáját, holott szorgalmas, jó 
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eredményeket elért diákról van szó. Az újrajavítást követően a lány román dolgozata kétszer 

akkora minősítést, 7,90-et kapott.   

 

Ezekért az ügyekért dolgozik a magyar diákokért összehívott szakmai válságstáb  
2019. július 16. – maszol.ro, Krónika 

Az előzetes tervekhez képest a kedd délelőtt összeült szakmai válságstáb úgy döntött: elsőként 

a jövő évi érettségire való felkészülésre fókuszálnak, ebben próbálnak a tanároknak, 

diákoknak segítséget nyújtani, amihez már konkrét cselekvési terv is készült – tudta meg a 

maszol.ro a marosvásárhelyi ülést kezdeményező Magyar Szülők Szövetségének elnökétől, 

Csíky Csengelétől. A zárt ajtók mögött tartott több órás megbeszélést követően Csíky 

Csengele így értékelt: „Hiánypótló találkozás történt, ami képes már most segítséget nyújtani, 

közép- és hosszú távon pedig olyan megoldási és kivitelezési lehetőségben gondolkodik, és 

tesz ennek érdekében, ami az egész romániai magyar közoktatást képes megváltoztatni.”  

 

Uniós kisebbségvédelmi intézkedéseket kért Vincze Loránt az Európai Bizottság 
leendő elnökétől  
2019. július 16. – transindex.ro 

A kisebbségi jogok európai egyenlőtlenségével az emberi jogok sérülnek – hívta fel a 

figyelmet Vincze Loránt első strasbourgi plenáris felszólalásában. Az RMDSZ EP-képviselője, 

a FUEN elnöke hétfő esti felszólalásában rámutatott, az Európai Unió tagállamaiban nagyon 

eltérő az őshonos kisebbségi közösségekre vonatkozó jogi keret: míg több országban erős 

jogosítványokat tartalmazó törvények vannak, másutt a meglévő jogok csak részleges 

megoldást jelentenek, néhány országban pedig el sem ismerik a kisebbségeket. Példaként a 

romániai közigazgatási törvény nemrégiben történt módosítását hozta fel, amely meglévő 

jogok szűkítését is célozta. Hozzátette: az országban a magyar nyelvre vonatkozó előírásokat 

nagyon sok esetben nem alkalmazzák, az állam pedig tiltja a magyar közösség 

szimbólumainak használatát. Különösen aggasztónak nevezte, hogy jelenleg nincs érdemi 

párbeszéd a román többség és a romániai magyar közösség között.  

 

Egy tavalyi szejkefürdői beruházás közbeszerzési eljárása miatt fordult a DNA-
hoz Gálfi Árpád  
2019. július 16. – transindex.ro 

Gálfi Árpádnak egy tavalyi szejkefürdői beruházás közbeszerzési eljárásával kapcsolatban 

merültek fel törvényességi aggályai, ezért a hivatal illetékes szakbizottságát kérte fel a 

beruházási osztály eljárásának a kivizsgálására. A vizsgálóbizottság jegyzőkönyvben 

rögzítette, hogy elengedhetetlen a hatóságok értesítése, ezért a polgármester az ügyészséghez 

fordult - tájékoztatta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal szóvivője az MTI-t írásban 

azzal kapcsolatban, hogy mi volt a kiváltó oka annak, hogy Gálfi Árpád polgármesterként az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) feljelentette nyolc alkalmazottját és az 

alpolgármestert. Gálfit hétfő - főleg emiatt - az MPP helyi szervezetének közgyűlésén vitatott 

körülmények között megfosztották a politikai tisztségeitől. –  
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Korszerű játszótér a dévai Szent Antal plébánia udvarán 
2019. július 16. – Nyugati Jelen 

Vasárnap csodaszép játszóteret vehettek birtokba a dévai Szent Antal plébánia udvarán a 

gyermekek. A magyar állami támogatással megépített új játszóteret fr. Főcze Bonaventúra 

plébános szentelte fel, bejelentve, hogy a szabályok betartása mellett bátran használhatja azt 

a plébánia közössége és a dévai magyarság apraja-nagyja.  

 

Egyre népszerűbb a Vallásszabadság Háza 
2019. július 17. – Krónika 

Több mint ötezren látogatták meg egy év alatt a kolozsvári Vallásszabadság Házát, amelyet 

tavaly ilyenkor avatott fel a Magyar Unitárius Egyház. A kincses város szívében található, 

kívül-belül gyönyörűen felújított reneszánsz kori épületegyüttes kulturális közösségi térként, 

múzeumként működik. 

 

Szakemberek szerint bevált a speciális tanterv, meglátszik a fejlődés a hatodik 
osztályt végzett „kísérleti nemzedéken” 
2019. július 17. – Krónika 

Nyitottabb, magabiztosabb, szívesebben tanulja a román nyelvet, és bátrabban is használja 

azt a 2013-ban első osztályt kezdett nemzedék, amely speciális tanterv szerint, nem 

anyanyelvi szinten tanulja az állam nyelvét. Szakemberek egyetértenek abban, hogy a 

gyerekeknek előnyükre vált a módosítás. Eközben viszont a diákoknak, a szülőknek és a 

pedagógusoknak is fejtörést okoz, hogy még mindig nem tudni, pontosan miből fog vizsgázni 

a „kísérleti évfolyam” nyolcadik osztály végén. 

 
Az MKP és a Magyar Fórum folytatja a tárgyalásokat 

2019. július 16. – Új Szó 

A Magyar Fórum azt szeretné, ha a Híd és az MKP közötti tárgyalások mielőbb lezárulnának, 

és előrelépés történne. Erről Fiala Ilona, az MKP sajtótitkára tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget. Az MKP és a Magyar Fórum képviselői hétfőn újra találkoztak. „A mai 

találkozót a hatékony magyar és regionális parlamenti képviselet biztosításának gondolata 

jellemezte. Ennek olyan képviseletnek kell lennie, amely a választói igényeket, közösségünk 

és régióink érdekeit helyezi előtérbe” – közölte Fiala. A két magyar párt képviselői folytatni 

akarják a konstruktív párbeszédet és a közös célok teljesítését. Legutóbb múlt héten 

találkoztak, akkor megegyeztek, hogy kizárják az együttműködést az SNS, a Smer-SD és az 

ĽSNS pártokkal. 

 

Felvidéki politikai összefogás: egység vagy kétség? 
2019. július 16. – Felvidék Ma 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/korszeru_jatszoter_a_devai_szent_antal_plebania_udvaran.php
https://ujszo.com/kozelet/az-mkp-es-a-magyar-forum-folytatja-a-targyalasokat
https://felvidek.ma/2019/07/felvideki-politikai-osszefogas-egyseg-vagy-ketseg/
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Az európai parlamenti választások óta vitathatatlanul elindult az útkeresés egy új irányba a 

felvidéki politikum számára. A pártok között folynak a tárgyalások, az értelmiségiek 

különböző fórumokon adnak hangot véleményüknek, a nép pedig várja az eredményt. E 

sorok szerzője is bekapcsolódott abba a vitasorozatba, melyet az egyetlen felvidéki magyar 

nyelvű napilap indított. A téma természetesen nem hiányozhat az egyes fesztiválok 

szabadegyetemi pódiumjairól sem, így a Martosi Szabadegyetemen is napirendre került, ahol 

tehát, Csonka Ákos és Kolek Zsolt, a Ma7 publicistája elemezték a helyzetet Pomichal 

Krisztián moderálása mellett. 

 

Kenyeres Oszkár volt a Ma7 sátor első vendége  
2018. július 16. – Ma7 

Két beszélgetéssel megkezdődött a Ma7 médiacsalád programja kedden délután a 

Gombaszögi Nyári Táborban.  Az első beszélgetésen videós kollégánk, Nagy Emese kérdezte a 

Hazajáró egyik ötletgazdáját, Kenyeres Oszkárt a Magyar Örökség- és Prima Primissima-díjas 

magazinműsor készítése során szerzett tapasztalatairól. Kenyeres Oszkár elmondta, hogy már 

kilenc epizódot forgattak a százbércű Gömörben, ahová mindig szívesen tér vissza. 

 

Pásztor István Németország szerbiai nagykövetét fogadta Újvidéken 
2019. július 16. – Pannon RTV 

A tartományi képviselőház elnöke Németország és Vajdaság kapcsolatainak fejlesztéséről 

tárgyalt Thomas Schiebe nagykövettel. Thomas Schiebet, Németország szerbiai nagykövetét 

fogadta ma Újvidéken Pásztor István. A találkozó során a két fél elismerően szólt 

Németország és Vajdaság eddigi sikeres együttműködéséről, illetve szándékukat fejezték ki 

annak további mélyítéséről. 

 

Több mint 120 éves orgonát újítanak fel Székelykevén 
2019. július 16. – Pannon RTV 

Felújítják a székelykevei Szent István Király-templom orgonáját, amely még az 1800-as évek 

végén készült. Azóta a folyamatos üzemeltetés miatt nagy szükség mutatkozik a teljes 

rendbetételére. Szinte minden eredeti alkatrésze megvan, ami könnyíti a munkálatokat, és 

még értékesebbé teszi a hangszert. 

 

Híradó Plusz: Három felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdetett meg az MNT 
2019. július 16. – Pannon RTV 

Az illetékesek várják a jelentkezéseket a demonstrátori és a felsőoktatási ösztöndíjra, továbbá 

az Európa Kollégiumban való elhelyezésre is. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási 

ösztöndíjpályázatairól Jerasz Anikóval, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnökével Bíró 

Tamara beszélgetett. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kenyeres-oszkar-volt-a-ma7-sator-elso-vendege
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-nemetorszag-szerbiai-nagykovetet-fogadta-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tobb-mint-120-eves-orgonat-ujitanak-fel-szekelykeven
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hirado-plusz-harom-felsooktatasi-osztondijpalyazatot-hirdetett-meg-az-mnt
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Magyarok Kenyere – Gyűlik a búzaadomány Zentán 
2019. július 16. – Pannon RTV 

Vajdaság szinte minden magyarlakta településéről érkezett a mezőgazdasági termelőktől 

búzaadomány a Magyarok Kenyere programhoz. A vajdasági gazdaszervezetek segítségével a 

búzaadományok begyűjtésére ma került sor Zentán. Már a délelőtt folyamán több mint 10 

tonna búza gyűlt össze. Egész délelőtt érkeztek a búzaadományok a zentai Falugazdász Iroda 

épülete elé. A magyarkanizsai Gazdakör képviselői több mint 500 kilónyi, zsákokba rakodott 

búzával érkezetek, amelyet a község termelői adományoztak. 

 

Erősíteni kell a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó községi tanácsokat 
2019. július 16. – Pannon RTV 

A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó községi tanácsok tevékenységeit mérlegelték 

Újvidéken. A tanácskozást a Civil Társadalom-fejlesztési Központ szervezte meg. A 

konferencián Vajdaság több településének képviselői vettek részt, akik a szóban forgó 

testületek felélesztéséről, illetve az előttük álló feladatokról tanácskoztak. 

 

Szijjártó Péter Beregszászban 
2019. július 16. – karpatalja.ma 

A magyar kormány kiállásáról biztosította a kárpátaljai magyarság képviselőit Szijjártó Péter 

magyarországi külügyminiszter július 16-án Beregszászban. – Mindig számíthatnak ránk, 

bármilyen nyomást is helyezzenek ránk a nemzetközi porondon. A 150 ezres magyarság sorsa 

fontosabb számunkra bármelyik geopolitikai aspektusnál – mondta a külügyminiszter a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott találkozón. Szijjártó Péter a találkozót 

követő sajtótájékoztatón közölte: Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna erős, stabil, 

demokratikus ország legyen. Ha sikerül, az jó hatással lesz a magyar–ukrán kapcsolatokra és 

a kárpátaljai magyar közösség életére egyaránt. 

 

Korszerű óvodát adtak át Kisgejőcön 
2019. július 16. – karpatalja.ma 

Ünnepélyesen átadták a Kisgejőci Egri Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum új épületét 

július 15-én. A rendezvény valódi örömünnep volt a helyiek számára, hiszen sok szülő álma 

vált valóra azzal, hogy a legkisebbek korszerű épületben, rendezett, szép környezetben 

játszhatnak és tanulhatnak ezentúl. Régóta meglévő hiányt pótolt a fejlesztés, hiszen a község 

óvodája sok éven át – saját épület híján – a református parókián működött. 2017-ben a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megvásárolta a régi kultúrház használaton 

kívüli, romos épületét. A felújítási munkálatokat nagyban segítette, hogy az intézmény 

időközben bekerült a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba. A megújult épület az 

iskola elemi osztályainak és az óvodai csoportoknak biztosít helyet. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/magyarok-kenyere-gyulik-buzaadomany-zentan
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/erositeni-kell-nemzetek-kozotti-viszonyokkal-foglalkozo-kozsegi-tanacsokat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szijjarto-peter-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/korszeru-ovodat-adtak-at-kisgejocon/
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Eltérő eredményeket jósolnak az utolsó felmérések az ukrán parlamenti 
választások előtt 
2019. július 16. – karpatalja.ma 

A vasárnapi ukrán parlamenti választás előtt nyilvánosságra hozott két friss felmérés eltérő 

eredményt mutat arról, hogy mely pártok kerülhetnek be a törvényhozásba: míg a Razumkov 

központ szerint a Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes vezette Hang (Holosz) a harmadik 

befutó helyre esélyes csaknem 9 százalékos támogatottsággal, a Kijevi Nemzetközi 

Szociológiai Intézet (KMISZ) kedden közzétett felmérése szerint ez a párt el sem éri a 

bejutáshoz szükséges, ötszázalékos küszöböt. 

 

Az ukrán nyelvtörvény volt terítéken az ENSZ-ben 
2018. július 16. – Kárpátalja 

Az ukrán nyelvtörvényről tárgyalt július 16-án, európai idő szerint az esti órákban az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) New Yorkban – jelentette az UNIAN 

hírügynökség. Az ülés előre borítékolható módon határozat elfogadása nélkül ért véget, mégis 

érdemes felidézni, miként vélekedtek erről a kárpátaljai magyarság számára fontos kérdésről 

a nagyhatalmak. 

 

A pénzosztók helyett a magyar összefogás embereit próbálják besározni 

2019. július 16. – Kárpátalja 

Hétfő reggel a polícia felfegyverzett munkatársai tartottak házkutatást Rezes Károlynak, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjének szőlősgyulai otthonában. Az UMDSZ elnökségi 

tagját, Brenzovics László parlamenti képviselőjelölt kampányfelelősét szavazatvásárlással 

vádolja a hatóság, a házkutatási engedélyt a Kijevi Pecserszkij Kerületi Bíróság adta ki. A hír 

hallatán a megyei képviselő szülőfalujából és a környező településekről sokan összegyűltek a 

családi háznál, hogy tiltakozzanak a nyilvánvalóan igazságtalan hatósági zaklatás ellen. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 16. – Kossuth Rádió 

 

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a jövőben jelentősen 

javuljanak, és olyan együttműködés jöjjön létre, amely jó Ukrajnának, jó Magyarországnak és 

jó a kárpátaljai magyarságnak – mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

kedden Beregszászon, ahol a kárpátaljai magyar szervezetek vezetővel találkozott.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eltero-eredmenyeket-josolnak-az-utolso-felmeresek-az-ukran-parlamenti-valasztasok-elott/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eltero-eredmenyeket-josolnak-az-utolso-felmeresek-az-ukran-parlamenti-valasztasok-elott/
https://karpataljalap.net/2019/07/17/az-ukran-nyelvtorveny-volt-teriteken-az-ensz-ben
https://karpataljalap.net/2019/07/16/penzosztok-helyett-magyar-osszefogas-embereit-probaljak-besarozni
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-07-16_18-02-00&enddate=2019-07-16_18-40-00&ch=mr1
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Az ukrán hatóságok próbálják megfélemlíteni a kárpátaljai magyar választókat.  A július 21-re 

kiírt parlamenti választás előtt pár nappal magyar politikus otthonában tartottak házkutatást. 

 

Megnyílt a Felvidék legrégebbi nyári ifjúsági rendezvénye, a Gombaszögi Nyári Tábor. 

 

A 69 tagszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is a búza 

adományok begyűjtését a Délvidéken a Magyarok Kenyere programban.  

 

Megkezdődött a beiratkozás a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. Az intézményben 

13 alap és 6 mesterképző szakon 518 illetve 170 helyet hirdettek meg. Az egyetem 

infrastrukturális fejlesztése mellett a szakkínálatot is bővítették 

 

A temesvári Gerhardinum római katolikus teológiai líceum és a Teifi-d református ifjúsági 

szervezet az elmúlt héten negyedszer rendezett nyelvi tábort a magyar nyelvet és kultúrát 

fakultatívan tanuló Temes megyei diákoknak. A mintegy húsz gyermek három csoportban 

igyekezett minél többet elsajátítani a magyar nyelv titkaiból, ezt a pénteki táborzárón is 

igyekeztek bizonyítani.  

 

Idén is a népviselet ünnepe volt a Kalotaszegi Magyar Napok. Bánffyhunyadon, Kalotaszeg 

fővárosában harmadik alkalommal mutatták be a térség értékeit, hagyományait. A  szervezők 

nem titkolt szándéka, hogy  szeretnék újra népszerűvé tenni a kalotaszegi identitást a fiatalok 

körében. 

 


