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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kezdetét vette az V. Szent László Napok programsorozat Nagyváradon 
2017. június 19. – MTI, kormany.hu, Vajdaság Ma, M1 Híradó, Kárpátinfo 

Hétfő délután hivatalosan kezdetét vette az V. Szent László Napok programsorozat 

Nagyváradon. A rendezvény megnyitóján részt vett Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki a programsorozat nyitásaként 

megkoszorúzta a római katolikus püspöki palota kertjében található Szent László-szobrot. A 

rendezvény Móser Zoltán fotóművész Szent László-freskók a Kárpát-medencében című 

kiállításának megnyitójával, majd a Nagyváradi Állami Színházban tartott nyitógálával 

folytatódott. Az ünnepi gálán mondott beszédében a helyettes államtitkár felidézte: a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a lovagkirály trónra lépésének 940., 

szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából indította el a Szent László Évet. Hozzátette: 

az emlékévet a múlt héten a Magyar Országgyűlés határozatként is meghirdette. 

 

Ezekkel a feltételekkel támogatja az RMDSZ a bizalmatlansági indítványt 
2017. június 19. – maszol.ro, transindex.ro 

Többek között a közigazgatási törvény módosítása és a március 15-ét munkaszüneti nappá 

nyilvánító törvény sürgős elfogadása a feltétele annak, hogy az RMDSZ támogassa a PSD-

ALDE saját kormánya elleni bizalmatlansági indítványát – tudta meg a maszol.ro Porcsalmi 

Bálinttól. Az ügyvezető elnök tájékoztatása szerint hétfő délután folytatták az egyeztetést a 

koalíció vezetőivel. Megállapodás még nem született, mert ehhez a parlamenti többségnek 

előbb keddig teljesítenie kell az RMDSZ több kérését. Porcsalmi elmondta, az RMDSZ 

listáján többek között a közigazgatási törvénynek a nyelvi jogokat maximalizáló módosítása, 

illetve a március 15-ét munkaszüneti nappá nyilvánító jogszabály elfogadása szerepel. „Annak 

függvényében hozzuk meg döntésünket, hogy ezek a tervezetek átmennek-e kedden a 

képviselőházon, illetve a szenátuson” – mondta a politikus. 

 

Kárpátaljai festőművészek munkáiból nyílt kiállítás Rómában 
2017. június 19. – kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

A hagyomány vonzásában – válogatás kárpátaljai festőművészek munkáiból címmel nyílt 

tárlat Rómában, a Magyar Akadémián. A tárlatot Grezsa István kormánybiztos nyitotta meg. 

A kiállítás része a Miniszterelnökség azon programjának, amelynek keretében a magyar 

kormány 130 műből álló kollekciót vásárolt kárpátaljai művészektől. Beszédében Grezsa 

István kiemelte, hogy a magyar kormány akként is kívánta-kívánja segíteni a nehéz 

helyzetben lévő ukrajnai, kárpátaljai kultúrát, hogy megvásárolta a műalkotásokat a 

művészektől, továbbá bemutatkozási lehetőséget teremt számukra Magyarországon és most 

az európai kultúra egyik fővárosában, Rómában is. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/kezdetet-vette-az-v-szent-laszlo-napok-programsorozat-nagyvaradon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82241-ezekkel-a-feltetelekkel-tamogatja-az-rmdsz-a-bizalmatlansagi-inditvanyt
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/karpataljai-festomuveszek-munkaibol-nyilt-kiallitas-romaban
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Az ukrajnai háborúban érintett családokból több mint hatszáz gyermek 
táborozik a Velencei-tónál 
2017. június 19. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

A magyar kormány jóvoltából az ukrajnai háborúban érintett családok gyermekei és kísérőik, 

összesen hatszázhatvanan táboroznak több héten át a Velencei-tónál - jelentette be az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára hétfőn Agárdon. Soltész Miklós tájékoztatása szerint önkéntesek vették számba 

azokat a 6 és 13 év közötti ukrán, valamint kárpátaljai magyar gyerekeket, akiknek édesapja 

Kelet-Ukrajnában harcolt vagy jelenleg is harcol. Emlékeztetett arra, hogy a táborozás 

harmadik éve folyik: első alkalommal 550, tavaly 600, idén pedig további tíz százalékkal több 

gyermek és kísérője kapcsolódhat ki a Velencei-tavi Vízi Sportiskola agárdi objektumában. Az 

államtitkár megjegyezte, hogy ilyen jellegű támogatást egyik európai ország sem nyújt a 

háború sújtotta kelet-európai államnak. 

 

Kormányválság: a szembenálló felekkel tárgyalt az RMDSZ 
2017. június 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Sorin Grindeanu miniszterelnökkel és Victor Ponta kormányfőtitkárral, illetve a 

Szociáldemokrata Pártot (PSD) vezető Liviu Dragneával és a Liberálisok és Demokraták 

Szövetségének (ALDE) elnökével, Călin Popescu-Tăriceanuval is találkozott hétfőn az 

RMDSZ vezetősége – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Korodi Attila. A szövetség 

képviselőházi frakcióvezetője azt mondta, a jelenlegi politikai válságról tárgyaltak, az RMDSZ 

semmiféle döntést nem  hozott még. „Találkoztunk a felekkel, mind a miniszterelnökkel, mint 

a PSD és az ALDE vezetőivel, hogy jobban megérthessük a jelenlegi helyzetet. Döntést nem 

hoztunk, folytatjuk az elemzést párton belül” – mondta Korodi. 

 

Porcsalmi: eldönthetjük a bizalmatlansági indítvány kimenetelét 
2017. június 19. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ mind a politikai támogatás nélkül maradt Sorin Grindeanu miniszterelnökkel, 

mind a leváltására bizalmatlansági indítvánnyal készülő szociálliberális koalíció vezetőivel 

tárgyalóasztalhoz ült hétfőn, hogy a magyar közösség érdekeinek érvényesítésére próbálja 

kihasználni a Romániában előállt kormányválságot – tudta meg az MTI Porcsalmi Bálinttól, 

az RMDSZ ügyvezető elnökétől. Az ügyvezető elnök szerint az RMDSZ-nek van egy 

prioritáslistája, amely a magyar közösség számára fontos jogi és jóléti kérdéseket tartalmaz, 

de amelyet egyelőre nem kívánt nyilvánosságra hozni. Az RMDSZ azt a partnert keresi, aki 

ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósulásához hozzásegítheti a szövetséget.  

 

A jövőnek építenek az egyházak – megháromszorozott támogatás Háromszéken 
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http://www.hirado.hu/2017/06/19/tobb-mint-hatszaz-gyermek-taborozik-a-velencei-tonal-az-ukrajnai-haboruban-erintett-csaladokbol/
http://www.hirado.hu/2017/06/19/tobb-mint-hatszaz-gyermek-taborozik-a-velencei-tonal-az-ukrajnai-haboruban-erintett-csaladokbol/
https://kronika.ro/belfold/kormanyvalsag-a-szembenallo-felekkel-targyalt-az-rmdsz
https://kronika.ro/belfold/porcsalmi-eldonthetjuk-a-bizalmatlansagi-inditvany-kimenetelet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-jovonek-epitenek-az-egyhazak-n-megharomszorozott-tamogatas-haromszeken
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2017. június 19. – Krónika 

Az előző évekhez képest megháromszorozta idén az egyházaknak járó támogatást a Kovászna 

megyei önkormányzat, amelynek vezetői tizennégy háromszéki egyházközség képviselőjével 

hétfőn Sepsiszentgyörgyön aláírták a kiírt pályázat finanszírozási szerződését. Tamás Sándor 

megyei tanácselnök hangsúlyozta: egyik legfőbb céljuk, hogy megerősítsék a Székelyföld, ezen 

belül Háromszék közösségét, a munkában pedig kiemelten támaszkodnak a történelmi 

egyházakra. Kifejtette: a nagy múltú egyházi intézmények támogatásával az épített örökség 

megújítását, illetve új beruházások megvalósítását szeretnék lehetővé tenni. 

 

Igent mondott a szakbizottság március 15. hivatalos ünneppé nyilvánítására 
2017. június 19. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Elfogadta a román szenátus közigazgatási szakbizottsága hétfőn az RMDSZ-nek azt a 

törvénytervezetét, amely március 15-ét a romániai magyarság hivatalos ünnepévé 

nyilvánítaná – közölte hétfőn a Digi24.ro hírtelevízió. A hírt Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke is megerősítette. Az RMDSZ március 15-én nyújtotta be a jogszabálytervezetet. A 

hírtelevízió szerint ennek a döntésnek köze lehet a román kormányválság miatt zajló 

tárgyalásokhoz. Azt feltételezik, a román szociálliberális koalíció ezzel a gesztussal próbálja 

elnyerni az RMDSZ támogatását a Sorin Grindeanu miniszterelnök megbuktatásához.  

 

Merkel: a romániai német kisebbségnek híd szerepe van a két ország közötti 
kapcsolatban  
2017. június 19. – transindex.ro 

A romániai német kisebbségnek híd szerepe van a két ország közötti kapcsolatban, és erre a 

román államfő a legjobb példa - jelentette ki Angela Merkel német kancellár hétfőn 

Berlinben, a Klaus Johannis államfővel tartott közös sajtóértekezleten. "A román elnök 

látogatására akkor kerül sor, amikor a két állam közötti diplomáciai kapcsolatok 

újrafelvételének 50., a két ország közötti barátsági szerződés megkötésének 25., Románia 

uniós csatlakozásának 10. évfordulóját ünnepeljük. A romániai német kisebbség híd szerepet 

tölt be a két ország közötti kapcsolatban, és erre beszédes példa maga a román államfő" - 

nyilatkozta Angela Merkel.  

 

Egyelőre a csíkszeredai városháza homlokzatán marad a székely zászló 
2017. június 19. – szekelyhon.ro 

A Csíkszeredai Bíróság nem illetékes döntést hozni a helyi városháza homlokzatán levő 

székely- és városzászlók eltávolítása kapcsán, ezért határozatuk alapján a végrehajtás elleni 

óvás tárgyalását a Hargita Megyei Törvényszéknek adták át. Csíkszereda polgármestere azért 

nyújtott be óvást a városi bírósághoz, hogy megakadályozza a székely- és városzászló 

eltávolítását a városháza homlokzatáról – erre a Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős végzése 

alapján kötelezik, miután a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) megnyerte az e 

célból indított pert. 
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https://kronika.ro/belfold/igent-mondott-a-szakbizottsag-marcius-15-hivatalos-unneppe-nyilvanitasara
http://itthon.transindex.ro/?hir=47561
http://itthon.transindex.ro/?hir=47561
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyelore-a-csikszeredai-varoshaza-homlokzatan-marad-a-szekely-zaszlo
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Bővülő hagyományőrző programok az EMI-táborban 
2017. június 19. – szekelyhon.ro 

A 13. EMI-táborban – a korábbi évekhez hasonlóan idén is – kulturális, közéleti és politikai 

jellegű előadások és koncertek várják a résztvevőket. A rendezvény Gyergyószentmiklóson 

zajlik július 26–30. között. „Folyamatosan azon dolgozunk, hogy valami újat, különlegeset és 

tartalmasat adhassunk a résztvevőknek” – írja a szervezők felhívása. Újdonság, hogy Biró 

András Zsolt és a Turán Alapítvány segítségével a Kurultájból is ízelítőt kaphat a közönség – 

nyilatkozta Sorbán Attila Örs, az EMI-tábor főszervezője. 

 

Kelemen: a többségnek lehetősége kell hogy legyen leváltani a minisztereket, 
beleértve a miniszterelnököt is 
2017. június 19. – transindex.ro 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy gondolja, hogy a 

parlamenti többségnek lehetősége kell hogy legyen leváltani a minisztereket, beleértve a 

miniszterelnököt is. "A bizalmatlansági indítvány a többség és bármely frakció eszköze arra, 

hogy ellenőrizze vagy leváltsa a kormányt. Úgy gondolom, hogy egy elvnek világosnak kell 

lennie mindenki számára: akiket megszavaztak és ők alkotják a többséget, azoknak lehetősége 

kell hogy legyen leváltani a minisztereket, beleértve a miniszterelnököt is, ha ezt szeretnék. 

Ők most ezt teszik, jó lett volna elkerülni a botrányt, a cirkuszt, de az elvnek működnie kell, 

függetlenül attól, hogy ki biztosítja a többséget. Ez a mi véleményünk, hétfőn, kedden 

eldöntjük, de az elvet be kell tartani" - nyilatkozta Kelemen Hunor hétfőn a parlamentben.  

 

Visszalépése előtt erős kritikát fogalmazott meg a MIÉRT-elnökjelölt Tamás 
Réka 
2017. június 19. – maszol.ro 

Szombaton, a Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztújító küldöttgyűlésén jelentette be Tamás Réka 

elnökjelölt, hogy visszalép. Előtte még felsorolta azokat a kritikákat, amelyeket figyelembe 

kellene vennie a szervezetnek. Tamás Réka az Udvarhelyi Hírportálnak elmondta, személyes 

okokból lépett vissza, a jövőben pedig nem a közéletben tevékenykedik. 

 

Dragnea az RMDSZ-szel folytatott tárgyalásokról: nem adjuk el Erdélyt 
2017. június 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Liviu Dragnea, a PSD elnöke azt nyilatkozta hétfőn, hogy megbeszélést folytatott a politikai 

helyzetről az ALDE, valamint az RMDSZ képviselőivel, és hozzátette, hogy "nem adjuk el 

Erdély, az ország egyetlen darabját sem adjuk el". "A december 11-i választások után kötött 

egyezség értelmében minden héten találkoztunk az RMDSZ képviselőivel. A PSD, az ALDE és 

az RMDSZ képviselői minden héten találkoztak, mert van egy érvényben lévő parlamenti 

megállapodásunk. Ma éppen a kialakult helyzetről beszéltünk. Úgy értem, hogy az egyik 

televízióban már bemondták, hogy eladtam Erdélyt. Nem adjuk el Erdélyt, nem adjuk el az 

ország egyetlen darabját sem, hanem a kialakult helyzetről beszélünk és, nagyon fontos, arról, 

hogy miként lehet a jövőben elkerülni hasonló szituációkat" - nyilatkozta Dragnea a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bovulo-hagyomanyorzo-programok-az-idei-emi-taborban
http://itthon.transindex.ro/?hir=47568
http://itthon.transindex.ro/?hir=47568
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82247-visszalepese-el-tt-er-s-kritikat-fogalmazott-meg-a-miert-elnokjelolt-tamas-reka
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82247-visszalepese-el-tt-er-s-kritikat-fogalmazott-meg-a-miert-elnokjelolt-tamas-reka
http://itthon.transindex.ro/?hir=47571
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parlamentben. Ami az RMDSZ által kezdeményezett tervezeteket illeti, amelyek a parlament 

napirendjére kerültek, Dragnea azt mondta: "nem ma éjjel készültek, olyan törvények, mint 

sok más, amelyek már egy ideje a procedúráknak megfelelően a törvényhozás útját járják, s 

amelyek most kerültek sorra".  

 

Remélhetőleg még a vakációban megkapják a katolikus iskola diákjai is az 
érdemösztöndíjakat 
2017. június 19. – szekelyhon.ro 

A helyi önkormányzat iskolákért felelős igazgatósága, valamint a polgármesteri hivatal 

pénzügyi igazgatósága is megerősítette, hogy csaknem egy hónapja átutalták minden 

marosvásárhelyi középiskola bankszámlájára az érdemösztöndíjakat, és legtöbb helyen már 

kézbe is kapták azokat az érintettek. Akad azonban olyan tanintézet, ahol még várniuk kell a 

diákoknak a pénzre. 

 

Új, magyar színházfesztivált ígértek Hargita megyének 
2017. június 19. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa márványtermében szerveztek hétfőn hivatalos sajtótájékoztatót 

annak ismertetésére, hogy a Kecskeméti Katona József Színház napokban zajló turnéját 

komoly kultúrpolitikai szándék is megtámasztja, és a Hargita és Bács-Kiskun testvérmegye 

színházfesztiválban is építkezne. A közös színházi távlatokat elsőnek a házigazda szerepben 

eseményt felvezető Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke említette, Bányai 

Gábor országgyűlési képviselő és Cseke Péter, a kecskeméti színház igazgatója társaságában. 

 

Turulmadár a hetven évvel ezelőtt kegyetlen sorscsapással sújtott lévártiak 
emlékére 
2017. június 19. – Felvidék Ma 

Mitologikus madarunkat ábrázoló szobrot avattak Lévárton június 18-án a községből 

kitelepítettek emlékére. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Csáky Pál, EP-képviselő, dr. 

Vitányi István magyarországi parlamenti képviselő és Menyhárt József, az MKP elnöke, aki a 

szoboravató ünnepség egyik szónoka volt.  

 

Pető Tibor, Magyarország új pozsonyi nagykövete 
2017. június 19. – Felvidék Ma 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közelmúltban nyilvánosan megerősítette, 

hogy Magyarország új pozsonyi nagykövete Pető Tibor lesz, aki jelenleg, június végéig még a 

prágai magyar nagykövetség élén áll. A Felvidék Ma összeállításában bemutatja a pozsonyi 

magyar külképviselet leendő vezetőjét. 

 

Százdon találkoztak a felvidéki magyar evangélikusok 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/remelhetoleg-meg-a-vakacioban-megkapjak-a-katolikus-iskola-diakjai-is-az-erdemosztondijakat
https://szekelyhon.ro/aktualis/remelhetoleg-meg-a-vakacioban-megkapjak-a-katolikus-iskola-diakjai-is-az-erdemosztondijakat
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/82253-uj-magyar-szinhazfesztivalt-igertek-hargita-megyenek
http://felvidek.ma/2017/06/turulmadar-a-hetven-evvel-ezelott-kegyetlen-sorscsapassal-sujtott-levartiak-emlekere/
http://felvidek.ma/2017/06/turulmadar-a-hetven-evvel-ezelott-kegyetlen-sorscsapassal-sujtott-levartiak-emlekere/
http://felvidek.ma/2017/06/peto-tibor-magyarorszag-uj-pozsonyi-nagykovete/
http://www.hirek.sk/hitelet/20170619153840/Szazdon-talalkoztak-a-felvideki-magyar-evangelikusok.html
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2017. június 19. – hirek.sk 

Az Ipoly menti Százdon találkoztak a felvidéki magyar evangélikus hívek az országos magyar 

evangélikus missziós nap alkalmából. 10 évvel ezelőtt itt szervezték meg az első missziós 

napot azzal a céllal, hogy a Felvidéken élő néhány ezres magyar evangélikus közösség tagjai 

találkozzanak és erőt merítsenek a közös imából. 

 

Mágneses rezonancia készülék az újvidéki gyermekkórháznak 
2017. június 19. – Vajdaság.ma 

Várhatóan néhány hónapon belül új mágneses rezonanciás vizsgálatra alkalmas készülékkel 

bővül az újvidéki gyermekkórház. A berendezésnek otthon adó épület is megépül hamarosan, 

hangzott el a mai újvidéki sajtótájékoztatón. Mint ismeretes, a tartományi kormány tavaly 

kapcsolódott be a Magnet za ljubav alapítvány kezdeményezésébe, amelynek során szerbiai 

vállalkozók és magánszemélyek adományaiból biztosítják a teljes körű egészségügyi 

ellátásához szükséges felszereléseket. Az illetékesek már akkor bejelentették, mágneses 

rezonanciás vizsgálatra alkalmas gépet vásárolnak, amely egy új, korszerűen felszerelt 

épületbe kerül. 

 

Negatív rekord az Óbecsei Gimnáziumban 
2017. június 19. – Pannon RTV 

1990-es újjáalakulása óta nem volt ilyen kevés induló osztály az Óbecsei Gimnáziumban, 

mint amennyi őszre lesz, a következő tanévben ugyanis négy helyett csupán három – két 

szerb és egy magyar nyelvű – első osztály indulását hagyta jóvá az Oktatási Minisztérium 

ebben a remekül felszerelt és sikeres tanintézményben. 

 
Egyedülálló egészségügyi intézetet nyitnak Kárpátalján 
2017. június 19. – Kárpátalja 

Mihajlo Rivisz, a megyei tanács vezetője bejelentette, hogy egyedi egészségügyi intézetet – 

egynapos sebészetet – nyitnak Kárpátalján. Munkaértekezletet tartottak a Tisza EGTC, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács, a Magyar Egészségügyi Központ és a budaörsi Egészségvédelmi 

Központ képviselői Ungváron. Az értekezleten egy egészségügyi kompetencia-központ és egy 

egynapos sebészeti intézmény Kárpátalján való létrehozásáról tárgyaltak. A projekt 

megvalósítása és a szakemberek kifizetése a Tisza EGTC-n keresztül fog zajlani, s a 

kompetencia-központ is a társulás irányítása alatt lesz majd. Az ehhez szükséges költségekért 

Seszták Miklós magyar nemzeti fejlesztési miniszter a felelős. 

 

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjban részesült a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség 
2017. június 19. – kárpátalja.ma 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21521/Magneses-rezonancia-keszulek-az-ujvideki-gyermekkorhaznak.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=339309
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/19/egyedulallo-egeszsegugyi-intezetet-nyitnak-karpataljan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert-dijban-reszesult-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/bonis-bona-a-nemzet-tehetsegeiert-dijban-reszesult-a-karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg/
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Országos Tehetséggálára került sor az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával 

június 16-án Budapesten. Az eseményen, melyet ötödik alkalommal rendeztek meg, Bonis 

Bona-díjban részesült a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A „Kiváló 

tehetséggondozó szervezet” díját a szövetség a több évre visszavezethető folyamatos és kiváló 

tehetségsegítő tevékenységéért kapta, amelynek jelentős hatása igazolható a tehetséges 

gyermekek, fiatalok körében. 

 

Színes népviseletek, magyar népzene – megtartották a Szól a fülemüle 
kárpátaljai tehetségkutató döntőjét Beregszászban 
2017. június 19. – karpatalja.ma 

Harmadik alkalommal került sor idén a Szól a fülemüle tehetségkutató verseny döntőjére 

június 18-án, melyet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány szervezett a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. A május 12-i elődöntőből 15 produkció jutott 

tovább, melyek négy kategóriában mérettettek meg: hangszeres szólista, hangszeregyüttes, 

táncospár és néptáncegyüttes. A rendezvényt Váradi Natália, a „Genius” Jótékonysági 

Alapítvány irodaigazgatója nyitotta meg, aki Kodály Zoltán szavait tolmácsolta a 

jelenlévőknek. 

 

A csokoládé városában aranyszívű emberek élnek, avagy a Szerencsi Fidelitas és 
a KMKSZ ISZ újabb sikertörténete 
2017. június 19. – karpatalja.ma 

A Magyarországon élő fiatalok mindig is szívükön viselték a külhonban született társaik 

sorsát. Az utóbbi években, hála a KMKSZ Ifjúsági Szervezete és a Fidelitas szoros 

barátságának, ez fokozottan érzékelhető. A Fidelitas szerencsi alapszervezete különösen sokat 

tesz azért, hogy ne csak az évenként megrendezendő országos gyűjtésnél, de a hétköznapok 

alkalmával is segítséget nyújtsanak a kárpátaljai közösségnek. Az elmúlt hétvégén a Szerencsi 

Fidelitas képviselői ismét Kárpátaljára látogattak, s az újabb felajánlásokkal a tiszaújlaki 

magyar iskola felszerelésén kívántak javítani. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. június 19. – Kossuth Rádió 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szines-nepviseletek-magyar-nepzene-megtartottak-a-szol-a-fulemule-karpataljai-tehetsegkutato-dontojet-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/szines-nepviseletek-magyar-nepzene-megtartottak-a-szol-a-fulemule-karpataljai-tehetsegkutato-dontojet-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-csokolade-varosaban-aranyszivu-emberek-elnek-avagy-a-szerencsi-fidelitas-es-a-kmksz-isz-ujabb-sikertortenete/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-csokolade-varosaban-aranyszivu-emberek-elnek-avagy-a-szerencsi-fidelitas-es-a-kmksz-isz-ujabb-sikertortenete/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-19_18:30:00&ch=mr1
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Ukrajnában a decentralizáció jegyében jelenleg is tart a közigazgatási reform, 

ezzel teljesen átszabnák Kárpátalja térképét 

Ukrajnában a decentralizáció jegyében jelenleg is tart a közigazgatási reform, ezzel teljesen 

átszabnák Kárpátalja térképét, új közigazgatási egységeket hozva létre, az u.n. romádát. Ez 

egy kistérségi egyesül. A reform keretében nagyobb gazdasági, pénzügyi, és kulturális 

önállóságot is adnának az új közigazgatási egységeknek. A Határok nélkül tudósítójának 

összeállításában elsőként Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökét, az ukrán parlament képviselőjét halljuk. 

 

Sok fiatal hagyja el a Délvidéket és vándorol Nyugatra 

Sok fiatal hagyja el a Délvidéket és vándorol Nyugatra, pedig adottak a lehetőségek, hogy 

otthon is boldoguljanak. A gondolkodásunkat kellene megváltoztatni és szövetkezésre lenne 

szükség, - véli Lékó Lajos gazdaságfejlesztési tanácsadó, aki több céget is irányított a Tisza 

mentén, és több önkormányzat is élt szakvéleményével gazdasági kérdésekben. 

 

Arany János szobrának felavatásával egybekötött tanévzáró ünnepséget 

tartottak a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen 

Arany János szobrának felavatásával egybekötött tanévzáró ünnepséget tartottak a 

nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. A magyar kormány által működtetett oktatási 

intézményben alap és mesterképző szakon összesen 303 diák végzett. Az egyetem az elmúlt 

esztendők során új, kétszintes épülettel bővült, benne központi könyvtárral, egy korszerű 

számítógép központtal, illetve korszerűen felszerelt tantermekkel.  

 

Honfoglaló őseink előtt tisztelegtek Kárpátalján 

Honfoglaló őseink előtt tisztelegtek Kárpátalján. A Kárpátakjai Magyar Kulturális Szövetség 

22. alkalommal szervezett megemlékezést a Tiszacsomai Honfoglalási Emlék- és 

Szoborparkban. A bereg vidéki magyar község határában még 1980-ban bukkantak a kutatók 

honfoglalás kori magyar temető és település maradványaira. A feltárt helyszínt a KMKSZ 

kezdeményezésére a 90-es években államilag védetté nyilvánították és emlékparkot 

alakítottak ki. Azóta minden évben ünnepséget rendeznek itt 

 

Egyenruha, hangszervásárlás és a kórus utaztatása - ebben lenne szüksége 

anyagi segítségre a Felsőszeli Csalogány gyermekkórusnak 

Egyenruha, hangszervásárlás és a kórus utaztatása - ebben lenne szüksége anyagi segítségre a 

Felsőszeli Csalogány gyermekkórusnak, ezért örömmel vették az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által az iskolai kórusok számára kiírt pályázatot. A Felvidéken kevés olyan 
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nagy múltú iskolai kórus van, mint a felsőszeli alapiskola énekkara, amelynek próbájára a 

Határok nélkül tudósítója is ellátogatott. 

 

Ma kezdődött és péntekig tart a II. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó Torna 

Ma kezdődött és péntekig tart a II. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarugó Torna, amelynek 

fővédnöke Kövér László. Tavaly mindkét korosztályban Csíkszereda vitte el a kupát.  A 

Határok nélkül tudósítójának riportja a csíkszeredai megnyitón készült. 

 

 


