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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi: Jövőre kiemelt összeggel folytatódnak a gazdaságfejlesztési programok 
a külhoni magyar régiókban 
2018. július 17. – MTI, lokál.hu, fidesz.hu, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

2019-ben kiemelt összeggel folytatódnak a külhoni magyar régiókban beindított 

gazdaságfejlesztési programok – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kedden, a Gombaszögi Nyári Táborban 

rendezett fórumán. Az új magyar kormány nemzetpolitikai céljai címet viselő fórumra azután 

került sor, hogy Szilágyi Péter kedden ünnepélyesen megnyitotta a felvidéki magyar fiatalok 

legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényét. A fórumon a helyettes 

államtitkár Kántor Zoltánnal, a Nemzetpolitikai Kutató Intézet igazgatójával és Mózes 

Szabolccsal, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatójával beszélgetett a magyar kormány 

nemzetpolitikájának eddigi eredményeiről és jövőbeli célkitűzéseiről. Szilágyi Péter a 

fórumon felidézte a magyar kormány nemzetpolitikája elmúlt néhány évének főbb állomásait, 

rámutatva: 2010-ben gyakorlatilag a nulláról kellett elkezdeni a nemzetpolitika felépítését. 

Elmondta: a nemzetpolitika főbb célkitűzései – az identitáserősítés és a külhoni magyarok 

szülőföldön való boldogulásának elősegítése – 2010 óta alapvetően nem változtak, 2014-ben 

viszont a nemzetpolitikában ráerősítettek a gazdasági jellegű támogatásokra. 

 

Kétszáz fiatal vesz részt az első diaszpóra tánctáborban Sátoraljaújhelyen 
2018. július 17. – MTI, Webrádió, Magyar Idők 

Tizenhat tematikus tábor keretében mintegy ezer, a diaszpórából érkező diák vehet részt idén 

különböző programokon Magyarországon és az elcsatolt területeken - közölte Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Sátoraljaújhelyen, a 

Rákóczi Szövetség külhoni magyar diákok számára szervezett néptánctáborának 

megnyitóján, kedden. Hozzátette, kétszáz résztvevőjével a sátoraljaújhelyi a szövetség 

diaszpóra-programjának legnagyobb tábora.  "Ez egyben a legmagyarabb tábor is abból a 

szempontból, hogy akik a népzenét, a néptáncot választják, még közelebb érzik magukhoz a 

magyar kultúrát, a magyar nemzetet" - mondta. Kiemelte, külön öröm, hogy akik eljöttek a 

táborba, lakóhelyükön is tevékeny tagjai a magyar közösségeknek. 

 

Németh Zsolt: nagyon jelentős időszakban lesz az idei Tusványos 
2018. július 17. – MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

Nagyon jelentős időszakban rendezik meg az idei tusványosi szabadegyetemet, akkor, amikor 

a választás után belpolitikai stabilitás alakult ki, így Magyarország nemzetközi mozgástere 

kibővült, közben pedig megkezdődött a felkészülés a jövő évi európai parlamenti választásra 

– mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke keddi budapesti 

sajtótájékoztatóján. Németh Zsolt a július 24. és 29. között Tusnádfürdőn megrendezendő 
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http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/07/17/szilagyi-jovore-kiemelt-osszeggel-folytatodnak-gazdasagfejlesztesi-programok-kulhoni-magyar-regiokban
http://www.korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2018/07/17/szilagyi-jovore-kiemelt-osszeggel-folytatodnak-gazdasagfejlesztesi-programok-kulhoni-magyar-regiokban
http://webradio.hu/hirek/kultura/ketszaz-fiatal-vesz-reszt-az-elso-diaszpora-tanctaborban-satoraljaujhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/nemeth-zsolt-nagyon-jelentos-idoszakban-lesz-az-idei-tusvanyos
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szabadegyetemről szólva kiemelte: elindult az európai jövőképek éles versenye, amelyre 

„Magyarország és a Fidesz is bejelentkezik”, szövetséget építve a nemzetek Európájáért. 

Hangsúlyozta: a szabadegyetem mottója Szenvedélyünk Tusványos, ami azt jelzi, hogy a 

szókimondás, a nemzeti összetartozástudat, valamint a hagyományos értékekre épülő európai 

jövőkép a tábor szervezőinek és résztvevőinek identitásává vált. 

 

Miniszteri biztos: erősíteni kell a nemzeti kisebbségek kollektív jogait 
2018. július 17. – MTI, Origo.hu, Magyar Idők, hirado.hu 

A nemzeti kisebbségek kollektív jogainak erősítését szorgalmazta az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) az úgynevezett bolzanói ajánlások 10. évfordulója 

alkalmából tartott konferenciáján Magyarország képviseletében Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa. Kalmár Ferenc kedden az MTI-nek 

az előző napi tanácskozásról beszámolva elmondta: miközben a kollektív jogok védelmének 

bővítésére lenne szükség, vannak olyan országok - például Románia és Szlovákia -, amelyek el 

sem ismerik a nemzeti kisebbségek kollektív jogait. 

 

Székelyföldi románok fóruma: ne hirdesse ki Johannis a közigazgatási 
törvénykönyvet 
2018. július 17. – MTI, maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Klaus Johannishoz fordult a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma, és azt 

kérte az államfőt: ne hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet a parlament által elfogadott 

formájában. A Johannishoz címzett levélben a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok 

civil fóruma azt írja, hogy az új közigazgatási törvény eltörli a 20%-os anyanyelvi küszöböt, 

amelyet a jelenlegi jogszabály feltételként tűz ki a közigazgatásban biztosítandó kisebbségi 

nyelvhasználathoz. „Az új közigazgatási törvénykönyv oda vezet, hogy sérülni fog a román 

nyelv státusa hivatalos nyelvként. A magyar nyelv kötelezővé válik a prefektusi 

intézményekben és a minisztériumoknak alárendelt helyi közintézményekben” – olvasható a 

közleményben, amelynek aláírói szerint alkotmányellenes, hogy a hivatalos ügyintézésre 

kétnyelvű űrlapokat biztosítana a törvény. 

 

Elköltöztetnék Tusnádfürdőről az emberre támadó medvét 
2018. július 17. – maszol.ro, Krónika 

Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke a nemrég emberre támadó anyamedve és 

három bocsának Tusnádfürdőről való elköltöztetését kéri a környezetvédelmi 

minisztériumtól. Indoklásában arra hivatkozik, hogy több mint 20 ezer személy fordul majd 

meg a településen jövő héten, ugyanis szerdán kezdődik 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor. 
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http://www.origo.hu/itthon/20180717-miniszteri-biztos-erositeni-kell-a-nemzeti-kisebbsegek-kollektiv-jogait.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99266-szekelyfoldi-romanok-foruma-ne-hirdesse-ki-johannis-a-kozigazgatasi-torvenykonyvet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99266-szekelyfoldi-romanok-foruma-ne-hirdesse-ki-johannis-a-kozigazgatasi-torvenykonyvet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/99270-elkoltoztetnek-tusnadfurd-r-l-az-emberre-tamado-medvet
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A romániai fiatalok 47%-a készül külföldön munkát vállalni  
2018. július 17. – transindex.ro 

A román gazdaság növekedésben van és további növekedésre volna szüksége, de ez hogyan 

tudna úgy bekövetkezni, hogy közben a hazai munkaerő külföldön dolgozik? Erről is beszélt 

Dumitru Sandu, a Bukaresti Egyetem Szociológia és Szociális munkásképző szakának 

professzora, aki elmondta, hogy felmérések szerint jelen pillanatban a romániai fiatalok 47%-

a tervez a közeljövőben külföldön munkát vállalni. „A fiatalok 47%-a akar külföldön dolgozni. 

Ezek nem olyan fiatalok, akik csak szeretnének külföldön dolgozni, hanem olyanok, akik ezt 

komolyan is gondolják, megvan a tervük és már azt is tudják, hogy hova akarnak menni. 

Nemcsak egy egyszerű elvágyódásról beszélünk, hanem egy komolyan átgondolt 

elképzelésről”- nyilatkozta a professzor. 

 

40 óra után felfüggesztette éhségsztrájkját az uh.ro újságírója  
2018. július 17. – transindex.ro 

Egyed Ufó Zoltán kedden reggel egy írásban közölte, hogy felfüggeszti azt az éhségsztrájkot, 

amelyet a korondi Séra Zoltán és a Hargita Megyei Tanács között folyó perek egyikében 

hozott ítélet miatt vállalt a Székelyudvarhelyi Bíróság épülete előtt. Az éhségsztrájknak azért 

vetett véget, mert a Marosvásárhelyi Táblabíróság múlt héten visszavonta ugyan Séra Zoltán 

Sórét utcai házának építési engedélyét, Séra házát azonban valószínűleg nem fogják 

lerombolni. Ugyan egy másik, a Hargita Megyei Tanács által Séra ellen indított per csak 

szeptemberben fog folytatódni, és bár ebben eredetileg a tanács házrombolást kért a 

bíróságtól, utólag ezt módosították, és „csak“ azt kérik, hogy vonják vissza Séráék 

telektulajdonlási jogát is, hiszen annak a teleknek, amelyre a család háza épült, a telekkönyvi 

iktatásával is gondok vannak.  

 

Magyarországi művelődési szakemberek Erdélyben 
2018. július 17. – Nyugati Jelen 

Röpke, de rendkívül tömör, tartalmas találkozóra került sor az elmúlt napokban Déván, ahol 

a helyi civilszervezetek képviselői a magyarországi közművelődés húsz szakemberével 

találkozhattak, bemutatva mindazt a munkát, amit a dél-erdélyi szórványban a magyar 

közösség megtartásáért tesznek. A találkozón jelen volt Kun-Gazda Kinga, az RMDSZ 

Hunyad Megyei Nőszervezetének elnöke, aki elsősorban a Hunyad Megyei Magyar Napok 

programjait ismertette, Széll Lőrincz, a Hunyad Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság vezetője, 

aki a szakmájához fűződő információkon túl a magyarországi testvérvárosi kapcsolatok 

eredményeiről beszélt, valamint a Dél-Erdélyért Kulturális Társaság képviselője, aki az épített 

örökség megőrzését, népszerűsítését célzó tevékenységüket mutatta be. A magyarországi 

küldöttség képviselői fokozott érdeklődéssel hallgatták a beszámolókat és már helyben 

konkrét együttműködési lehetőségek körvonalazódtak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52251
http://itthon.transindex.ro/?hir=52258
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aktiv_cselekvo_kozossegekert.php
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Kárpát-medencei hagyományőrző aratóünnepre készülnek Székelyudvarhelyen 
2018. július 17. – szekelyhon.ro 

Első alkalommal rendeznek hagyományőrző aratóünnepet Székelyudvarhelyen. A szombati, 

többnyire szakmai eseményre száznál több részvevőt várnak a Kárpát-medencéből, így Erdély 

és Székelyföld mellett Vajdaság, Horvátország, Szlovénia, Felvidék, Kárpátalja és 

Magyarország gazdaszervezetei látogatnak el a városba, de a szervezők a nagyközönségnek is 

készülnek érdekességekkel.  

 

Vidéken építkezés helyett az üres házakat kellene megtölteni 
2018. július 17. – szekelyhon.ro 

Gyere haza! – hangzik el egyre gyakrabban a székelyföldi hazahívó, miközben sorjáznak az 

indokok, és javaslatok. Több önkormányzat segítséget is nyújt a hazatelepedéshez, bár a 

városokban és a falvakban különböző tényezők jelentenek ösztönzést a távol élőknek.  

 

Kelemen Hunor: Romániában visszaköszön a „tartalom nélküli forma” a 21. 
században is 
2018. július 17. – maszol.ro 

Hosszú távon súlyos következményei lehetnek annak, hogy egy jó ideje Romániában csak az 

igazságszolgáltatás körül forog a közbeszéd, nincs érdembeli, érzelemmentes vita az ország 

jövőjéről – véli Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnökétől többek között azt kérdezték: 

figyelembe kell-e vennie a parlamentnek a Velencei Bizottság előzetes jelentését, illetve hisz-e 

még a kormánypártok vezetőinek jóhiszeműségében a btk-módosítások elfogadása után? 

 

A magyar pedagógusok több mint fele jogosult címzetes állásra 
2018. július 17. – maszol.ro, Krónika 

A magyar pedagógusok 53,59 százaléka jogosult címzetes állásra, tehát az országos átlaghoz 

viszonyítva 6,19 százalékkal jobb eredményt értek el – derül ki a kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkári kabinet által közölt, a címzetes tanári állásokra kiírt versenyvizsga óvások előtti 

eredményeire vonatkozó adatokból. 

 

Szolidaritási alapot hoz létre az RMDSZ a megbírságolt önkormányzati vezetők 
támogatására 
2018. július 17. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ megyei és területi szervezetei, önkormányzati és parlamenti képviselői 

szolidaritási alapot hoznak létre, hogy közösen támogathassák a román állam által 

megbírságolt székelyföldi vezetőket. „Arra kérjük mindazokat, akiknek fontos a székely 

zászló, közösségünk szimbólumainak szabad használata, hogy lehetőségeikhez mérten 

adakozzanak” – áll a felhívásban. Emlékeztetnek arra, hogy az öt éve elindult hatósági 

zaklatás eredményeként legutóbb 42 642 lejre bírságolták Péter Ferenc, Szováta volt 

polgármesterét, illetve 75 130 lej kifizetésére kötelezték Ráduly Róbert Kálmánt, Csíkszereda 

polgármesterét. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/karpat-medencei-hagyomanyorzo-aratounnepre-keszulnek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/videken-epitkezes-helyett-az-ures-hazakat-kellene-megtolteni
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99304-kelemen-hunor-romaniaban-visszakoszon-a-tartalom-nelkuli-forma-a-21-szazadban-is
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99304-kelemen-hunor-romaniaban-visszakoszon-a-tartalom-nelkuli-forma-a-21-szazadban-is
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/99306-a-magyar-pedagogusok-tobb-mint-fele-jogosult-cimzetes-allasra
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99307-szolidaritasi-alapot-hoz-letre-az-rmdsz-a-megbirsagolt-onkormanyzati-vezet-k-tamogatasara
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99307-szolidaritasi-alapot-hoz-letre-az-rmdsz-a-megbirsagolt-onkormanyzati-vezet-k-tamogatasara
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Az európaiság a vécénél kezdődik – centenáriumi beszélgetés Keresztényfalván 
2018. július 18. – maszol.ro 

Amikor a centenáriumról beszélünk, tulajdonképpen olyan száz évről kell szólni, amelyből 

több mint ötvenet diktatúra alatt töltött el a román nép. Az évfordulós alkalom megfelelő arra 

is, hogy meghatározzuk, kik vagyunk mi közösségként. Ez pedig egy olyan kérdés, amelyre 

jelen pillanatban én magam sem tudnék pontos választ adni – vélte Daniel Șandru 

politológus, a kormány centenáriumi hivatalának egykori államtitkára, akit a keresztényfalvi 

C’Art Fest szervezői a száz éves államiság kapcsán házigazda szerepre kértek fel. 

 

Régi-új játékos a politikai színtéren – avagy egy újabb vegyespárt a láthatáron? 
2018. július 17. – Felvidék Ma 

Szlovákia politikai térképe hamarosan újabb jövevénnyel gyarapodhat. Amíg Andrej Kiska 

mindmáig nem volt hajlandó nyíltan megmondani, új politikai pártot alapít-e, Simon Zsolt 

független képviselő nem zárta ki ennek a lehetőségét. Az Aktuality.sk portál értesülései 

szerint Simon a napokban olyan találkozókat valósít meg, amelyek a jövőbeli politikai 

irányultságát befolyásolhatják. „Olyan emberekkel találkozom, akik egyszer már 

megszólítottak ennek a kormánynak a megalakulása után. Ján Kuciak meggyilkolását 

követően megint felkerestek, mivel látják, hogy a helyzet az országban rossz” – jelentette ki 

Simon a portálnak, miközben jelezte, hogy egy olyan új pártról lehet szó, amely a magyar 

kisebbséget is képviselné. 

 

Farkas Iván: törekvéseink az Ipoly-hidak és a dunai hídverők ügyében révbe 
érhetnek 
2018. július 17. – Felvidék Ma 

2014-ben a magyarországi Szadán döntött Magyarország és Szlovákia kormányfője arról, 

melyek lesznek azok a határon átnyúló közlekedési beruházások, amelyek a 2014-2020 

közötti uniós időszakban megvalósulnak. Később a lista módosult, ám megelégedéssel tölt el 

bennünket, hogy az első beruházási tétele, amely benyújtásra került az Interreg SK-HU 

Program irányító hatósága elé, a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-híd. 

Az utóbbi hónapokban a megvalósítás közelébe került az Ipolyhídvég-Drégelypalánk, 

valamint az Ipolyvarbó-Őrhalom közötti Ipoly-hidak megvalósítása is. 

 

Túljelentkezés van a Szabadkai Középiskolások Diákotthonában 
2018. július 17. – Pannon RTV 

Annak ellenére, hogy a mai nap folyamán még tart a jelentkezés a Szabadkai Középiskolások 

Diákotthonában, már többen jelentkeztek, mint amennyi diákot az intézményben el tudnak 

szállásolni. Gyivánovity Róbert, az intézmény igazgatója kifejtette, hogy az elmúlt időszakban 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99310-az-europaisag-a-vecenel-kezd-dik-centenariumi-beszelgetes-keresztenyfalvan
http://felvidek.ma/2018/07/regi-uj-jatekos-a-politikai-szinteren-avagy-egy-ujabb-vegyespart-a-lathataron/
http://felvidek.ma/2018/07/farkas-ivan-torekveseink-az-ipoly-hidak-es-a-dunai-hidverok-ugyeben-revbe-erhetnek/
http://felvidek.ma/2018/07/farkas-ivan-torekveseink-az-ipoly-hidak-es-a-dunai-hidverok-ugyeben-revbe-erhetnek/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tuljelentkezes-van-szabadkai-kozepiskolasok-diakotthonaban
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történt bővítésnek köszönhetően 464 középiskolást tudnak elszállásolni. Renoválták az 

épületet, hogy megfelelő körülmények között tudják fogadni az új és régi lakókat is. Hiszen 

az, aki ott szeretne tartózkodni, évente kell, hogy megújítsa jelentkezését - tette hozzá az 

igazgató, akivel Agárdi Gábor beszélgetett.  

 

Szabadkán ülésezett a parlamenti bizottság 
2018. július 17. - Pannon RTV 

Napirendi ponton szerepelt a gazdasági minisztérium első hat hónapjának munkája is. 

Szabadkán ülésezett a szerbiai parlament Gazdasági, Regionális Fejlesztési, Kereskedelmi, 

Idegenforgalmi és Energetikai Bizottsága. Tavaly Kruševacon üléseztek, most pedig Bogdan 

Laban polgármester meghívására Szabadkán tárgyaltak. 

 

Egyre népszerűbb a vajdasági termelők körében a Magyarok Kenyere program 
2018. július 17. – Vajdaság MA 

A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a idei évben is meghirdette Vajdaságban a 

Magyarok Kenyere programot. A felhívás a médiának és közösségi portáloknak köszönhetően 

sok helyre eljutott. Minden évben népszerűbb lett a mezőgazdasági termelők körében. Nyolc 

évvel ezelőtt körülbelül 400 kg búzaadománnyal kapcsolódtak a Kárpát-medence területén 

gyűjtött közös gabonához, ezután minden évben megduplázódott ez a mennyiség, mára pedig 

meghaladta 12 tonnát. Várhatóan az akció befejezéséig az idei adomány 14 tonna körül lesz 

majd. 

 

Főhajtás a hazáért elesett hősök emléke előtt – Kopjafaavatás a salánki Rákóczi-
emlékparkban 
2018. július 17. – karpatalja.ma 

Immár száz éve annak, hogy 1918-ban véget ért az I. világháború, melyben 600 ezer katonánk 

esett el a frontokon, köztük azok a hajdani salánki honvédek is, akiknek az emléke előtt 

tisztelegve, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Salánki Alapszervezete 

kopjafát állított az ugocsai község központjában lévő Rákóczi-emlékparkban, leróva 

kegyeletét a hősi halottak előtt… 

 

Bepillantást nyújtott az ősmagyarok és Mátyás király világába – XXIII. Mikes 
Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor 
2018. július 17. – Kárpátalja 

A Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor fontos szerepet játszik abban, hogy a 

felnövekvő nemzedék tagjaival megismertesse a hagyományos népi mesterségeket, valamint 

bemutassa a különböző korszakok magyar katonáit, s így erősítse gyermekeink, fiataljaink 

nemzeti és történelmi öntudatát, melyek a július 5. és 14. között megrendezett XXIII. Mikes 

Kelemen Hagyományőrző Alkotótáborban résztvevő hatvan gyerek, fiatal lelkében is 

megerősödhettek… 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szabadkan-ulesezett-parlamenti-bizottsag
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22613/Egyre-nepszerubb-a-vajdasagi-termelok-koreben-a-Magyarok-Kenyere-program.html
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/17/fohajtas-hazaert-elesett-hosok-emleke-elott
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/17/fohajtas-hazaert-elesett-hosok-emleke-elott
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/17/bepillantast-nyujtott-az-osmagyarok-es-matyas-kiraly-vilagaba
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/17/bepillantast-nyujtott-az-osmagyarok-es-matyas-kiraly-vilagaba
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A legjobb öt között a beregszászi színház előadása az ukrajnai országos 
versenyen 
2018. július 17. – karpatalja.ma 

Kategóriájának öt legjobb előadása közé választották a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai 

Színház Remete és Hatujjú (RH+) – Álomjáték Richard Bach, Viktor Pelevin és George 

Orwell művei alapján című darabját az ukrán országos GRA színházi versenyfesztiválon. Az 

idén először megszervezett GRA fesztivált azzal a céllal hívták életre, hogy országos szinten 

évente felmérjék a színházi eredményeket, s végül teret engedjenek a legkiemelkedőbb 

előadások bemutatásának, ezzel ösztönözve a színházi alkotói környezet és versenyszellem 

fejlődését az országban. A program alapítója és szervezője az Ukrán Nemzeti Színházi 

Szövetség. 

 

Orvos misszió érkezett megyénkbe 
2018. július 17. – karpatalja.ma 

Kanadából és USA-ból 54 szakorvos érkezett Kárpátaljára, hogy ingyenes szűrést végezzen a 

helyiek körében. Az OperationRenewedHope nemzetközi egészségügyi misszió egy hétig várja 

a kárpátaljaiakat. Július 18–20 és 24–26 között 8-tól 16 óráig (k.-e. i. sz.) Munkácson, a Jan 

Komenszkij utca 64. szám alatt belgyógyászok, fogászok, gasztroenterológusok, 

nőgyógyászok, sebészek, neuropatológusok, családorvosok fogadják a pácienseket. 

 

Magyar osztály indulhat Bécsben 
2018. július 17. – volksgruppen.orf.at 

A bécsi iskolatanács fenntartja ajánlatát, így a 2019/2020-as tanévre ismét meghirdetik a 

magyar-német kétnyelvű általános iskolai osztályt Bécsben. A csoport 20 diákkal elindul, az 

első évfolyamra pedig mostantól lehet jelentkezni. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-legjobb-ot-kozott-a-beregszaszi-szinhaz-eloadasa-az-ukrajnai-orszagos-versenyen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-legjobb-ot-kozott-a-beregszaszi-szinhaz-eloadasa-az-ukrajnai-orszagos-versenyen/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/17/orvos-misszio-erkezett-megyenkbe
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2920145/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 17. – Kossuth Rádió 

 

90 éves a Gombaszögi Nyári Tábor 

90 éves a Gombaszögi Nyári, amelyet a Sine Metu Polgári szervez már évek óta. Ma a Pálos 

kolostor romjai között tartották a megnyitót, és a végén megszólaltak a szútori református 

templomból kimenekített harangok is. Mács Ildikó összeállítását halljuk. A Gombaszögi Nyári 

Tábor vasárnapig tart. A Kárpát-medencei nagy táborok körül  a negyedik, és ahogy 

befejeződik, jövő héten szerdán Tusnádfürdőre figyel a magyarság, és nemcsak az erdélyi. 

 

Szenvedélyünk Tusványos! 

Szenvedélyünk Tusványos! Ez az idei, a 29, Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

mottója. A programokról ma tartott sajtótájékoztatót Németh Zsolt az országgyűlés Külügyi 

bizottságának elnöke és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke. 

Mi lesz az idei szabadegyetem fő politikai vonulata, kérdeztem a táboralapító Németh 

Zsolttól.  

 

Vincze Loránt: Akik Európát féltik, azok az őshonos kisebbségeket védeni fogják 

Akik Európát féltik, azok az őshonos kisebbségeket védeni fogják - mondta Vincze Loránt, a 

FUEN elnöke, aki szerint ahhoz, az az őshonos kisebbségek védelmét az Európai Unió 

napirendjére helyezzék, a következő hónapokban az őshonos kisebbségek védelmét az EP-

választás témái közé is be akarják emelni. A román belügyminisztérium egyébként most 

hitelesítette a Minority Safe Pack európai kisebbségvédelmi kezdeményezéshez benyújtott 

aláírásokat.  

 

A minap zárult a beiratkozás a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumába 

"HÁZ, amely befogad! ISKOLA, amely életre nevel! HÁZ, ahol barátként és vidáman 

élhetünk!" - ez áll a muzslyai Emmausz Fiúkollégium honlapjának nyitóoldalán. Már régen 

nem kell reklámozni, mert a bentlakó fiúk szétvitték a hírét a szélrózsa minden irányába, a 

Délvidék minden tájára. A minap zárult a beiratkozás, de aki lemaradt, még annak is van nyár 

végéig reménye, hogy bekerül, Kónya-Kovács Otília egy újdonsült bentlakóval és szüleivel 

beszélgetett. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-17_18-30-00&enddate=2018-07-17_19-10-00&ch=mr1
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V. Turul Expo 

Az utóbbi néhány évben sikerült igen jelentős előrelépést elérni a kárpátaljai magyar 

vállalkozások fejlesztése terén, nem utolsó sorban a magyar kormány „példátlan mértékű” 

támogatásának. Az új – és a már megizmosodott - gazdaságok és vállalkozások mutatkoztak 

be hétvégén Tiszapéterfalván, az V. Turul Expo kiállításon. Iváncsik Attila összeállítása a 

nyitó rendezvényen készült, melyben elsőként Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét halljuk. 

 

Kuruc Fesztivál Tiszapéterfalván 

A Turul expoval egyidőben rendezték meg a Kuruc Fesztivált Tiszapéterfalván. Az eseményt 

szervező Pro Cultura Subcarpatica civil szervezet a rendezvénnyel szeretné megőrizni a vidék 

kuruc hagyományait, ugyanis a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatája és az utolsó 

tanácskozása is Kárpátalján volt. 

 


