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Nyomtatott és online sajtó 
 

Čaputová magyarul posztolt: "Gombaszög a magyar közösség számára egy 
jelkép" 
2019. július 17. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

Zuzana Čaputová szlovák államfő szerdán a Gombaszögi Nyári Tábor vendége volt. 

Látogatásáról magyar nyelven posztolt közösségi oldalán. "Gombaszög a szlovákiai magyar 

fiatalok találkozójának tradicionális színhelye. Nemcsak egy sokéves, egészen 1928-ig 

visszanyúló hagyományos fesztiválról van szó, ennél mindig is sokkal többet jelentett. A 

közösség tagjai számára a gazdag kultúrműsoron túl ismerkedési lehetőséget és a társadalom 

kérdéseinek megvitatására szolgáló teret is kínált. Gombaszög a magyar közösség számára 

egy jelkép. Ezért fontos, hogy ez a rendezvény továbbra is fenntartsa az ideológiai 

sokszínűségét és függetlenségét, amelyre mindig is törekedett. A Szlovák Köztársaság 

államelnökeként szeretnék közel állni az összes nálunk élő állampolgárhoz.” 

 

Külügyi államtitkár: az ukrán vezetők ne alaptalanul vádaskodjanak! 
2019. július 17. – MTI. hirado.hu, ATV, Origo, karpatalja.ma  

Az ukrán vezetők ne alaptalanul vádaskodjanak, hanem adják vissza a nemzeti kisebbségek 

elvett jogait! - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért 

és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szerdán az MTI-vel. Az 

államtitkár kifejtette: Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozata világos volt és egyértelmű. 

Magyarország akkor is korrekt volt, és számtalan módon támogatta Ukrajnát, amikor az előző 

elnök és a hozzá köthető erők nemzetközi megállapodásokat megsértve elvették a magyar 

kisebbség jogait - emlékeztetett. Kiemelte: "Magyarország a kétoldalú kapcsolatok javítására 

törekszik, bízunk benne, hogy az új elnök vezetésével Ukrajna is erre az útra lép". Az ukrán 

külügyminisztérium kedden közölte: az illetékes ukrán hatóságokhoz fordul azzal a kéréssel, 

hogy adjanak jogi értékelést Szijjártó Péternek a nap folyamán Kárpátalján tett látogatásával 

kapcsolatban. 

 
Vincze Loránt a Krónikának: reméljük, az Európai Bizottság új elnöke nyitott lesz 
a kisebbségek iránt 
2019. július 17. – Krónika 

Az európai kisebbségek védelmének fontosságára is felhívták Ursula von der Leyen, az 

Európai Bizottság frissen megválasztott elnökének figyelmét a szavazás előtt, ő pedig 

hajlandó részletesebben is tárgyalni a témáról – mondta el a Krónikának a voksolás után 

Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. Hozzátette: ő már a képviselőcsoport 

ülésén fölvetette a Minority SafePack kezdeményezést, illetve az európai őshonos 

közösségeket illető uniós jogalkotás kérdését. „A végén volt egy beszélgetésünk, és abban 

maradtunk, hogy leülünk, és átbeszéljük ezeket a témákat. Szerintem számára a 

kisebbségvédelem új téma, amibe be kell vezetnünk, hiszen védelmi miniszter, azelőtt pedig 
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szociális- és családügyi miniszter volt, tehát valószínűleg még a németországi kisebbségek 

helyzetével sem volt mindennapi kapcsolatban. Föl kell építenünk ezt az együttműködést, és 

én bízom benne, hogy meglesz benne a nyitottság” – mondta Vincze. 

 

Rendszerváltás, Közép-Európa, autonómia 
2019. július 18. – Moszkovits János – Figyelő 

Egy a tábor! Ez a mottója a harmincadik Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábornak, 

amelyet július 23.. és 28. között tartanak Székelyföldön. Sok, nagy visszhangot kiváltó 

előadást tartott itt Orbán Viktor és Tőkés László, az idén is az ő beszédükkel zárul a 

szabadegyetem. Az első hét tábor helyszíne Bálványosfürdő volt, amely helyszűke miatt 1997-

ben Tusnádfürdőre költözött, s azóta minden résztvevő a két helységnév összevonásából 

keletkezett Tusványos megnevezéssel illeti, s definíciója szerint ez a Kárpát-medence 

leglazább szabadegyeteme és a legkomolyabb fesztiválja. Erdélyi szervezője a Magyar Ifjúsági 

Tanács (MIT), valamint szinte a kezdetektől a budapesti Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány, amelynek egyik alapítója az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki a 

tábor egyik ötletgazdája és első lakója. A múltról, az idei tematikáról, aktuálpolitikáról 

kérdezte a Figyelő. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. július 18-i számában olvasható) 

 

Palóc Világtalálkozót rendeznek Nógrád megyében 
2019. július 17. – MTI, pestisracok.hu    

Palóc Világtalálkozót rendeznek Nógrád megyében augusztus első hétvégéjén, a hatodik 

alkalommal szervezett fesztiválnak idén Bárna község ad helyet. A világtalálkozó célja, hogy 

összefogja a palócságot, erősítse az identitást, és bemutassa az értékeket - hangzott el az 

esemény szerdai, Bárnában tartott sajtótájékoztatóján. Berze Mariann, a társszervező Tar 

Lőrinc Baráti Közhasznú Egyesület titkára elmondta: a határon innen és túl élő palócok 

között kulturális hidat képező találkozóra a Felvidékről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, 

Magyarországról pedig Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkeznek 

települések, közösségek képviselői. A Palóc Világtalálkozó összművészeti fesztivál, amely a 

palócság kultúrájának sokszínűségét hivatott bemutatni, a programokban megjelenik a 

népművészet, a képzőművészet, a fotó, a hagyományápolás, a kézművesség - tette hozzá. 

 

Így vette át a szélsőjobboldal a székelyföldi románok irányítását  
2019. július 17. – maszol.ro 

Noha a hírekben gyakran előfordul a Kovásznai, Hargitai és Marosi Románok Civil Fóruma 

(FCRCHM) – az utóbbi időszakban a leggyakrabban a közigazgatási kódex és az úzvölgyi hősi 

temető kapcsán –, nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja tudni, ki áll a szervezet élén. A 
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forumharghitacovasna.ro weboldal nem működik, egy guglizásra pedig a sokadik oldalon sem 

bukkan fel Ioan Marian Știopu neve. Pedig 2018 augusztusától ő a FCRCHM elnöke.  

 

Aláírta Johannis a román-magyar adatvédelmi egyezmény törvényét  
2019. július 17. – maszol.ro 

Klaus Johannis államfő aláírta, és a Hivatalos Közlönyben való megjelenéskor hatályba is lép 

a minősített adatok védelméről szóló román-magyar államközi egyezményt ratifikáló törvény. 

Az Államtitkok Nyilvántartásának Országos Hivatala (ORNISS) honlapján olvasható tervezet 

az információcseréről, a minősített információk és államtitkok besorolásának 

összehangolásáról szól, és az Európai Unió valamint a NATO különböző szakbizottságaiban 

való együttműködés tett szükségessé. 

 

Gálfi Árpád: nem lopok, de másokat sem engedek lopni, és ez egyeseknek nem 
tetszik 
2019. július 17. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Gálfi Árpád polgármester nem a munkatársait és nem székelyudvarhelyi cégeket jelentett fel 

a korrupcióellenes ügyészségen (DNA), hanem egy beruházás törvényességével kapcsolatosan 

merültek fel aggályai. Ha nem fordult volna a vádhatósághoz, bűnpártolással gyanúsíthatták 

volna – közölte a Maszol kérdésére a székelyudvarhelyi városháza szóvivője.  

 

A diáklétszám gyarapításán fáradoznak Székelykocsárdon 
2019. július 18. – Krónika 

Az anyanyelvű oktatás megmaradásáért küzd a székelykocsárdi magyarság, hiszen a Fehér 

megyei településen a csökkenő gyermeklétszám miatt tavaly fennállt annak a veszélye, hogy 

megszüntetik az iskola magyar tagozatát. A helyi Cserevár Egyesület ezt megakadályozva a 

környező, magyar iskolával nem rendelkező településekről szállított gyerekeket a 

székelykocsárdi Simion Lazăr Általános Iskolába. Csegezi Edit Zsuzsanna polgármester a 

Krónikának elmondta, próbálnak gazdaságilag és oktatásügyileg is megoldást találni, mert 

úgy tűnik, ez olyan fordulópont, amely meghatározza a magyar iskola sorsát. A korábban az 

egyesületet is irányító elöljáró szórványkollégium létrehozásában látja a hosszú távú 

megoldást.   

 

Megfelelő minőség a Szent László Napokon 
2019. július 18. – Krónika 

Alig ért véget a 7. Szent László Napok, a szervezők már a rendezvénysorozat 8. kiadására 

készülnek – hangzott el a szervezők tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján, amelyen 

kiértékelték az idén június 24–30. között lezajlott kulturális fesztivált. Egyúttal bejelentették, 

hogy 2020-ban június 22–28. között várják a nagyváradi várba az érdeklődő közönséget. 

 

Márk Endre békére törekszik Szászrégenben, miközben a volt elöljáró 
ragaszkodik posztjához 
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2019. július 18. – Krónika 

Mindenekelőtt Szászrégen városa gazdasági helyzetének rendbetételéhez látott neki Márk 

Endre RMDSZ-es alpolgármester, aki a tisztségéből felfüggesztett Maria Precup helyett 

irányítja ügyvivőként a Maros megyei várost. A volt polgármester azonban még az irodáját 

sem hajlandó átadni, és a közigazgatási bíróságon keresi igazát.  

 

A magyar ügyekről is beszélt Čaputová Gombaszögön  
2019. július 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Zuzana Čaputovát soha nem látott érdeklődés fogadta a Tóth Károly sátorban, ahol Mózes 

Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója beszélgetett vele. A felvidéki 

magyarság legnagyobb nyári táborának szervezői korábban Andrej Kiska köztársasági elnököt 

is meginvitálták a táborba, ám ő az ötéves hivatali ideje alatt nem tett eleget a kérésnek. 

Čaputová elárulta, hogy azért fogadta el a meghívást, mert jelen akar lenni olyan 

fesztiválokon, amelyeknek megvan az értéke és nagy a jelentősége. Alig egy hete, hogy a 

Pohoda fesztiválon is járt, s nem habozott eljönni Gombaszögre sem, ahol megérkezése után 

Orosz Örssel, a tábor főszervezőjével járta körbe a táborhelyet.  

Mózes Szabolcsnak arra a kérdésére, hogy milyen tapasztalatai vannak a magyarokkal 

kapcsolatban, elmondta, hogy személyesen is vannak magyar ismerősei és általánosságban jó 

tapasztalatai vannak. Határozottan emlékszik a kilencvenes évek politikai légkörére, amikor a 

magyar kártyát többször felhasználták a politikai csatározások során.  

 

Gombaszögi Nyári Tábor: átadták a Folkszöglet új épületét 
2019. július 17. – Ma7.sk 

Ünnepélyesen átadták a Folkszöglet új épületét kedden délben a Gombaszögi Nyári 

Táborban. A Hagyományok Háza jóvoltából épült fel a Folkszöglet pajtája, amely a 

népzenének és néptáncnak ad állandó otthont a táborban. Az épület gerendái egy szádalmási 

pajta darabjai, amelyeket Gombaszögre szállítottak, majd a helyszínen, immáron felújítva 

újra felállították. A Folkszöglet pajtájának megvalósítása a gombaszögi önkéntességet tükrözi, 

ennek a csodája, hogy sikerült megvalósítani a pajtát - mondta Németh Zsolt, a Magyar 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A Folkszöglet szervezői köszönetet mondtak a 

szádalmási pajta felújításának munkálataiban segítkezőknek, a támogatóknak és 

mindenkinek, aki kivette a részét a munkából. 

 

Bumeránggá vált szlovák ellentörvény 
2019. július 18. – Lacza Tihamér – Figyelő 

A 2006 és 2010 közötti első Fico-kormány megbízatásának utolsó napjaiban módosította a 

szlovák állampolgársági törvényt, amely végül az új parlamenti ciklus elején, 2010. július 17-

én lépett hatályba. A módosítás reagálás volt az egyszerűsített honosítási eljárásról elfogadott 

magyar törvényre. Meg akarta akadályozni a felvidéki magyarok kettős állampolgárságát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. július 18-i számában olvasható) 
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Útnak indul a Tanyaszínház 
2019. július 17. – Pannon RTV 

Y-elágazás a címe a Tanyaszínház idei produkciójának, amely a mai huszonévesek problémáit 

járja körül. Az idei tájolás Kishegyesen kezdődik, ma este 21 órától. A Hegyalja utcában, a 

Dombos Fest helyszínén mutatják be a nyilvánosság előtt először a produkciót. A hivatalos 

bemutató július 20-án, szombaton este lesz Kavillón. 

 

Átadták a Stevan Sremac és a Stevan Raičković Emlékparkot Zentán 
2019. július 18. – Pannon RTV 

Az ünnepségen bemutatták Stevan Sremac életét és munkásságát, valamint a résztvevők 

Stevan Raičković egyik versét is meghallgatták. A parkban a jövőben kultúrműsorokat fognak 

rendezni. A projektet egy-egy millió dinárral támogatta a Művelődési és Tájékoztatási 

Minisztérium, illetve a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi 

Önkormányzati Titkárság, továbbá a topolyai Sat-Trakt Kft. 

 

Letették a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola sporttermének 
alapkövét 
2019. július 17. – karpatalja.ma 

Az ünnepélyes eseményre július 17-én került sor. Kudron Zoltán, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagyszőlősi Alapszervezetének elnöke üdvözölte az 

egybegyűlteket. Homoki Gabriella, a tanintézmény igazgatója nyitóbeszédében elmondta, 

hogy egy régi álom első lépése válik ma valóra az alapkőletétellel. Az iskola sajnos nem 

rendelkezik sportteremmel. A gyerekek rossz idő esetén egy osztályteremben tornáznak, jó 

időjárási körülmények között az iskola udvarán lévő sportpályát használják. Kiemelte, hogy a 

sportterem nem csupán az iskola növendékeinek fizikai fejlődését fogja szolgálni, hanem a 

környék lakosságának is szolgálatára áll majd. Köszönetét fejezte ki a támogatásért, melyet 

nem csak a jelen, de a jövő nemzedéke is élvezni fog. 

 

A salánkiak is kiállnak polgármesterük mellett 
2019. július 17. – karpatalja.ma 

Polgármesterük védelmében gyűltek össze a helyi községháza épülete előtt a salánki lakosok 

július 17-én – tudatta Facebook-oldalán Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Ahogy Rezes Károly megyei képviselő, úgy Aljohin 

Viktor polgármester házát is fegyveres kommandósok szállták meg július 15-én. A 

polgármester és családja nem tartózkodott otthon az incidens idején. – Mindannyian tudjuk, 

hogy sem Aljohin Viktor, sem Rezes Károly nem vásároltak szavazatokat. Ők a választás 

tisztaságán dolgoztak, emiatt nincs mitől félniük – írta a politikus. 
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Átadták a felújított nagydobronyi óvodát 
2019. július 17. – karpatalja.ma 

Megújult Kárpátalja legnagyobb magyar óvodája a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programnak köszönhetően. A Nagydobronyi Napsugár Óvoda felújítása még 2012-ben 

elkezdődött, akkor új tető került az épületre és kicserélték a nyílászárókat a Keleti Partnerség 

Program keretében. 2017-ben – szintén magyar kormánytámogatással – megtörtént a 

padlóburkolatok cseréje, a munkavégzés költségét pedig a helyi önkormányzat vállalta 

magára. A következő évben műfüves focipályával gazdagodott az óvoda, majd a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program 2. ütemében az épület teljes belső tere megújult. 

 

Magyar állami kitüntetést kaphat Hennagyij Moszkal 
2019. július 17. – karpatalja.ma 

Szijjártó Péter Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésre 

terjesztette elő a magyar miniszterelnöknél Hennagyij Moszkált, Kárpátalja volt 

kormányzóját. A külgazdasági és külügyminiszter erről július 16-án számolt be újságíróknak 

beregszászi látogatásán. 

 

KurucFeszt nyolcadszor 
2019. július 17. – Kárpátalja 

Kiváló lehetőséget kínált idén is a hagyományőrzésre, a szórakozásra és a kikapcsolódásra a 

kárpátaljai magyarság legnagyobb politikai rendezvényével, a Turul-ünnepséggel 

összekapcsolt KurucFeszt a tiszapéterfalvai vidámparkban. A Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet által nyolcadik alkalommal megszervezett rendezvényen minden korosztály 

számára voltak programok, a kicsiket egyebek mellett ingyenes kézműves-foglalkozásokkal, 

arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral, csúszdával várták, valamint a vidámparki 

attrakciókkal. A hölgyek egyedi készítésű ékszerek és magyaros ruhadarabok közül is 

válogathattak, minden felnőtt számára elérhetőek voltak a zamatos borok, finom pálinkák, a 

finom ételeket pedig nemtől és kortól függetlenül bárki kóstolhatta. 

 

Megújult a családorvosi rendelő Szürtében 
2019. július 17. – Kárpátalja 

Megyénkben folytatódik a Magyarország Kormányának támogatásával, a Bethlen Gábor Alap 

és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány közreműködésével modernizált 

családorvosi rendelők átadása. A Szürtei Családorvosi Rendelő ünnepélyes átadására kedden, 

július 16-án került sor. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atadtak-a-felujitott-nagydobronyi-ovodat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyar-allami-kituntetest-kaphat-hennagyij-moszkal/
https://karpataljalap.net/2019/07/17/kurucfeszt-nyolcadszor
https://karpataljalap.net/2019/07/17/megujult-csaladorvosi-rendelo-szurteben
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Kovač Rita a mezőgazdaságban látja a jövőt 
2019. július 17. – Népújság 

Az aranyhajú leány éppen a búzavirágot fényképezte, amikor jött egy forgószél, felkapta őt, és 

egy hatalmas szántóföldre sodorta. A masinája néhány kattanás, forgás után átalakult egy 

szupermodern traktorrá, amire Rita azonnal felpattant, és boldogan el is hajtott vele, csak úgy 

porzott mögötte a föld. A búzavirágképek valahol megmaradtak a memóriában, talán egyszer 

újra előkerülnek, de addig még sok–sok termést le kell aratni Csentében! Rita pedig nem 

késlekedik... 

 

Útra kamasz: Mozgás, kreativitás és önismeret 
2019. július 17. – Népújság 

Az Útra, Kamasz! talán az egyik legkedveltebb tábor a muravidéki gyerekek körében. A 12-15 

éves korosztálynak szóló egyhetes program többet nyújt egy aktív nyári elfoglaltságnál, 

mozgás, kreativitás és önismereti barangolás is egyben. Idén a Nagyatád közelében található 

Rinyabesenyő település adott otthont a táborlakóknak. Vadregényes erdei házikókban 

összesen 25 gyermek – Óbecséről, a Vajdaságból három kisdiák érkezett, a többiek 

muravidékiek voltak - és öt kísérő töltött el gondtalanul egy teljes hetet. 

 

Közlekedésbiztonsági tanulmány a mezei utakra 
2019. július 17. – Népújság 

A Muravidéki Regionális Fejlesztési Tanács (MRFT) legutóbbi ülésén ismét világosan 

kimondták: hiányolják a régió gyorsabb fejlődését segítő állami és kohéziós kiírásokat. A 

2014–2020-as programidőszakban a Keleti Kohéziós Régió a hárommilliárd euró 

egynegyedét tudta csak lehívni. Önkritikusabbnak és összetartóbbnak kell lenni, jobb 

projekteket készíteni – mondták. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 17. – Kossuth Rádió 

 

A kárpátaljai Salánkon, ma mintegy 100 ember gyűlt össze a polgármesteri hivatal előtt, hogy 

megmutassák: a kárpátaljai magyarokat nem lehet megfélemlíteni. A település 

polgármesterének házát két napja választási csalás ürügyén fegyveres rendőrök szállták meg. 

A hatóságok más magyar politikus otthonában is tartottak házkutatást. A vád minden esetben 

szavazatvásárlás szervezése. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke,  Brenzovics 
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https://nepujsag.net/muravidek/7311-kova%C4%8D-rita-a-mez%C5%91gazdas%C3%A1gban-l%C3%A1tja-a-j%C3%B6v%C5%91t.html
https://nepujsag.net/muravidek/7310-%C3%BAtra-kamasz-mozg%C3%A1s,-kreativit%C3%A1s-%C3%A9s-%C3%B6nismeret.html
https://nepujsag.net/muravidek/7309-k%C3%B6zleked%C3%A9sbiztons%C3%A1gi-tanulm%C3%A1ny-a-mezei-utakra.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-17_18-02-00&enddate=2019-07-17_18-40-00&ch=mr1
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László szerint;  az akció politikai megrendelésre történik, a cél figyelemelterelés és 

nyomásgyakorlás a július 21-re kiírt előrehozott ukrajnai parlamenti választások előtt.  

 

Az erdélyi  magyar diákok idei gyenge érettségi eredményei miatt – közel egyharmaduk nem 

ment át a vizsgákon -  a Magyar Szülők Szövetsége szakmai válságstáb létrehozását 

kezdeményezte és tanácskozásra hívta az oktatási szakembereket. 

 

Vajdaságban 78 magyar diák vesz részt a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvű felzárkóztatási 

programjában, amely a szülőföldön való könnyebb érvényesülést segíti elő. Az oktatás az 

újvidéki József Attila iskolában zajlik, a vidékről érkezett fiatalok pedig a magyar kormány 

támogatásával kiépült Európa Kollégiumban laknak.  

 

A Gombaszögi Nyári Tábor Kocsmakert helyszínén ma mutatták be a Magyar nyelvű otthon 

könyvsorozat Felvidék kötetét.  A sorozat kitalálójának,  és szerkesztőjének, Pomozi Péternek 

meggyőződése, hogy a magyar nyelv Kárpát-medencei továbbéléséhez az a fontos, hogy 

mindenütt akarják használni a magyar nyelvet és akarják továbbadni azt gyerekeiknek.   

 

Idén is megszervezte a nyári játszóházat az Arad megyei RMDSZ Nőszervezete. A román, 

magyar és német tannyelvű oktatási intézményben hétköznapokon reggeltől kora délutánig 

tartanak foglalkozásokat a nagycsoportos óvodásoknak és elemi osztályos kisdiákoknak.  

 

Az elmúlt héten huszadszor rendeztek néptánc-tábort a Temes megyei Végváron. A helybeli, 

Szegedi és temesvári táncosok ezúttal a mezőségi táncrenddel ismerkedtek, de jutott idő és 

energia barátkozásra, közös programokra is. 

 


