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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kisebbségvédelmi kezdeményezés - Rákóczi Szövetség: meglesz az egymillió 
hitelesített aláírás  
2018. július 18. – MTI, Mandiner.hu, Krónika, szoljon.hu, Somogyi Online, Magyar Idők, 

orientpress.hu, Propeller.hu, Körkép 

Biztosan meglesz az egymillió hitelesített aláírás a Minority Safe Packhez – mondta a Rákóczi 

Szövetség elnöke. Néhány országban még nem zárult le a hitelesítési eljárás, de így is már 

csak 10-13 ezer aláírás hiányzik, ahhoz, hogy több mint egymillióan támogassák a Minority 

Safe Pack elnevezésű európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést – mondta Csáky 

Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke szerda reggel az M1 aktuális csatornán.  Az Európai 

Unió tagállamainak nagy részében a hatóságok megvizsgálták az összegyűjtött aláírásokat és 

hitelesítették, amit lehetett – ismertette. A kezdeményezést leginkább három országban, 

Magyarországon (530 ezer), Szlovákiában (60 ezer) és Romániában (255 ezer) támogatták. 

„Ez azt jelenti, hogy a kárpát-medencei magyarságnak óriási szerepe volt abban, hogy ez a 

polgári kezdeményezés sikerre jutott” – fogalmazott Csáky Csongor, hozzátéve, hogy legalább 

hét tagállamban kellett egy bizonyos támogatottsági szintet elérnie az ügynek. 

 

A kormány jövőre 50 milliárd forinttal támogatja a határ menti 
gazdaságfejlesztési programokat 
2018. július 18. – MTI, origo.hu, ATV  

A kormány 2019-ben folytatja a határ menti gazdaságfejlesztési programokat: a legfrissebb 

Magyar Közlönyben szerdán megjelent kormányhatározat szerint a vajdasági, kárpátaljai, 

horvátországi, muravidéki, erdélyi és felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiák támogatására 

2019-ben 50 milliárd forintot kell biztosítani. A forrás vissza nem térítendő költségvetési 

támogatás és kamattámogatás formájában kerülhet a határ menti térségek projektjeihez.  A 

kormányhatározatban szerepel az is, hogy a stratégiák szakmai megvalósításában tanácsadási 

és javaslattételi joggal rendelkező tárcaközi testületet hozzanak létre. 

 

Átszervezték Tusványos programját az elmúlt két hétben kimondott ítéletek 
miatt 
2018. július 18. – MTI, maszol.ro, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, Körkép 

A romániai bíróságok elmúlt hetekben kimondott, nagy visszhangot kiváltó magyar 

vonatkozású ítéletei arra késztették a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

(Tusványos) szervezőit, hogy módosítsák a programot, és hangsúlyosan figyeljenek 

magyarokkal szembeni jogfosztásokra. Erről az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programfelelőse beszélt egy szerdán tartott 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. Sándor Krisztina elmondta: "Mind a terrorizmus vádjával 

elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügye, mind a Bánffy-erdők visszaállamosítása, mind pedig 
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a Batthyáneum visszaszolgáltatásának a bírósági elutasítása olyan mértékben foglalkoztatta a 

magyar közvéleményt, hogy a korábbi programtervezetet felborítva be kellett iktatniuk 

ezeknek a témáknak a megvitatását is a Tusványos programjába". 

 

Meghívásos pályázatot hirdet a külhoni magyar kultúra támogatására az Emmi 
2018. július 18. – MTI, Magyar Idők, Pannon RTV, hirado.hu  

Meghívásos művészeti pályázatokat hirdet 10 millió forintos keretösszeggel a külhoni magyar 

kultúra támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős 

államtitkársága. A pályázatok célja a nemzeti összetartozás és a határon túli, magyarok lakta 

régiók egymás közötti kapcsolatainak erősítése, a külhoni magyar írószervezetek, 

közművelődési intézmények, egyesületek programjainak bővítése, a kulturális értékekhez 

való hozzáférés szempontjából hátrányos helyzetű területek, a határon túli magyar irodalom, 

képző-, ipar- és fotóművészet, továbbá filmes műhelyek értékeinek megjelenítése, 

népszerűsítése, a kortárs irodalom és művészetek értékeinek széles rétegekhez való 

eljuttatása, valamint a határon túli művészeti műhelyek bemutatkozási lehetőségeinek 

bővítése - írja a minisztérium szerdai közleménye. 

 

Szenvedélyünk Tusványos 
2018. július 19. – Moszkovits János – Figyelő 

A kormány és politikai családunk nagy része ott lesz a nemzet- és társadalompolitika 

legkreatívabb nyilvános fórumaként, valamint szabadtéri szórakozóhelyként ismert 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor huszonkilencedik rendezvénysorozatán, 

Tusnádfürdőn. Az ién is több tízezer látogatóra számítanak a szervezők az erdélyi Magyar 

Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány. Az utóbbi szervezet és a 

tábor egyik alapítója, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke nyilatkozott a 

Figyelőnek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. július 19-i számában olvasható) 

 

 

Nem tartja időszerűnek az amnesztia kérdését Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
2018. július 18. – maszol.ro 
Az amnesztiáról és a közkegyelemről jelenleg nem lehet racionális vitát folytatni a román 

társadalomban, ezért ez a kérdés most nem időszerű – véli Kelemen Hunor. A RMDSZ elnöke 

azokat a sajtóhíreszteléseket kommentálta a News.ro-nak, amelyek szerint a kormány 

sürgősségi rendelettel készül amnesztiát és közkegyelmet hirdetni. A Dăncilă-kabinet 

csütörtöki ülését emiatt nagy várakozások előzik meg. 

 

Lemondott egy RMDSZ-es városi tanácsos Marosvásárhelyen 
2018. július 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 
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Nem folytatja városi tanácsosi mandátumát Szászgáspár Barnabás. Az RMDSZ helyi 

önkormányzati képviselője egy szerdai sajtótájékoztatón indokolta meg döntését – számolt be 

az ETV. „Tekintettel arra, hogy az RMDSZ által kezdeményezett Városi Sportklub alapítása 

lezajlott, Marosvásárhelyen újra esély mutatkozik fellendíteni a sportéletet, mely feladatban 

komoly részt vállalva az alelnöki tevékenységem több esetben összeférhetetlen lenne az 

önkormányzati tanácsosi munkával, arra kérem önöket, fogadják el lemondásomat a 

tanácsosi frakcióból” – jelentette ki Szászgáspár Barnabás. 

 

Beke Csilla: petárdák, airsoft-játék és egy zászló alapján ítélték el Bekééket 
2018. július 18. – szekelyhon.ro 

A terrorvád miatt öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Beke István felesége kedden a 

börtönlátogatás során kapta meg férjétől a kiközlést, hogy a hatóságok visszaszolgáltatják a 

korábban lefoglalt tárgyakat, laptopot, merevlemezeket, telefonokat, SIM kártyákat, 

adathordozókat, cédéket, DVD-ket. Kivételt képeznek a petárdák, egy aisoft-játék, és egy 

zászló, ezek a tárgyi bizonyítékok az ügyben. Beke Csilla elmondta, ebből is egyértelműen 

kiderül, hogy Beke Istvánt ártatlanul ítélték el, nem követett el semmit, és nincsenek terhelő 

bizonyítékok ellene. Beke Csilla a Facebookon tette közzé annak a messenger-beszélgetésnek 

a részletét, amelyből kiderül, hogy a petárdákat Beke István egy évvel korábban szilveszterre 

rendelte, ám a tűzijáték forgalmazó cég csak a rendelés felét szállította le, majd 2015. 

november 15-én lépett kapcsolatba Bekével, hogy küldi az elmaradását.  

 

Alkotmányellenes a tankönyvtörvény  
2018. július 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Az alkotmánybíróság összességében alkotmányellenesnek minősítette szerdán a 

tankönyvtörvényt, mert elfogadásakor nem tartották be a szavazás rendjét. A taláros testület 

ezzel egyöntetű szavazattal helyt adott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) 27 parlamenti képviselője által benyújtott óvásnak. Az 

alkotmánybíróság szerint a jogszabályt téves módon sorolták az organikus törvények közé, 

emiatt egyrészt helytelen sorrendben került a két ház plénumába (a képviselőháznak kellett 

volna a döntő fórumnak lennie), másrészt nem az alkotmány által előírt szavazati többséggel 

fogadták el. 

 

Az alkotmánybíróság elutasította az RMDSZ óvását a közhasznú kisajátításokkal 
kapcsolatban  
2018. július 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Befogadhatatlannak minősítette és elutasította szerdán az alkotmánybíróság az RMDSZ és az 

USR óvását a közhasznú kisajátításokkal foglalkozó 2010/255-ös törvény kapcsán, írja az 

Agerpres hírügynökség. Az alkotmánybírók egyöntetű szavazattal elutasították az óvást 

benyújtók kifogását a „városmegújítás”, és „regeneráció” kifejezések használatával 

kapcsolatban. Az RMDSZ fellebbezése szerint olyan, többféleképpen értelmezhető kifejezések 

kerültek a jogszabály szövegébe, amelyek „veszélybe sodornák” a magántulajdonhoz való 

jogot.  
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EMI-tábor: ha jelképeinket kényelmesen tudnánk használni, nem lenne ekkora 
értékük 
2018. július 18. – szekelyhon.ro 

Az 1918-as év százéves évfordulója adja az idei, sorrendben 14. EMI-tábor eladásainak fő 

témáját. Neves történészek tartanak előadásokat ehhez kapcsolódóan, de közéleti 

személyiségek is elemzik, hogy hol is tart Erdély és az itt élő magyarság száz évvel azután, 

hogy egy másik ország része lett. A táborozó fiatalok hagyományőrző programokon és 

koncerteken, bulikon is megélhetik azt, ami a legfontosabb célkitűzés: az összetartozás érzése. 

 

Fogadják a panaszokat Antal Lóránt frissen megnyitott szenátori irodájában 
2018. július 18. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Megnyitotta székelyudvarhelyi irodáját Antal Lóránt szenátor, aki az elkövetkezőkben a 

romákkal kapcsolatos kérdésekre is nagy hangsúlyt fektetne. Varga Zsuzsanna lett a szenátori 

iroda vezetője, illetve az udvarhelyszéki koordinátor, Szakács Tibor a gyergyószéki 

koordinátor, valamint András Loránd romakérdésekért felelős ifjúsági vezető, Szabó Katalin 

sajtófelelős és Polacsek Péter PR-os munkatárs – mutatta be csapatát Antal Lóránt. „Fontos 

volt, hogy fiatal, de saját szakterületükön tapasztalt munkatársakkal dolgozzak” – 

fogalmazott. 

 

János, Ioan és a közizgatás 
2018. július 19. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „sajnos nagyon messze vagyunk attól, hogy amellett kelljen 

érvelnünk: a hivatalossá váló magyar nyelv nem fogja kicsinálni a románt, hanem jól 

megférnek egymás mellett. A székelyföldi vadrománok butító, eszeveszett, hamis állításokat 

visszhangzó riogatása már a kétnyelvű űrlapok (elméleti) kötelezővé tétele, illetve a prefektusi 

jogkörök (elméleti) szűkítése után beindult. Valójában mindegy is, hogy mi a kiváltó ok: a 

lényeg, hogy valamennyi kisebbségbarát intézkedést úgy állítsanak be, hogy azok a regnáló, 

felsőbbrendű többség királyi kiváltságai ellen irányulnak. Ráadásul most mindezt olyan 

körülmények között teszik, hogy a parlament által elfogadott törvény jó ideig biztosan nem 

lesz alkalmazható, hiszen az ellenzék előzetes normakontrollt kért az alkotmánybíróságtól”. 

 

Amikor valakit magyarsága miatt ér jogsérelem - Kisebbségi jogokról 
Gombaszögön 
2018. július 18. – Ma7.sk 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet tevékenységéről, nemzetpolitikáról és az autonómiáról is 

beszélgettek a Gombaszögi Nyári Tábor keddi napján a Tóth Károly sátorban. Gecse Géza 

történészt, újságírót és Csóti Györgyöt, a Kisebbségi Jogvédő intézet igazgatóját Duray Miklós 

kérdezte. Szerdán további érdekes témákkal folytatódik a közéleti előadások sora. Csóti 

György szerint az autonómia megvalósítása hosszabb folyamat. A magyarság megőrzése 
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szempontjából fontos dolog, de az is lényeges, hogy mellette megélhetés és jogbiztonság 

legyen, hogy ne érhessen senkit jogsérelem magyarsága miatt. A jogvédő intézet igazgatója 

számára a magyar hont a Kárpát-medence jelenti. Elárulta, hogy a külhoni magyar 

megnevezés helyett legszívesebben az őshonos magyar nemzeti közösség megnevezést 

használja.  

 

Gombaszög 90: Csúcsra jár a tábor 
2018. július 18. – Ma7.sk, bumm.sk 

Második napjához érkezett a legnagyobb szlovákiai magyar szabadegyetem és fesztivál, a 

Gombaszögi Nyári Tábor. A záporok ellenére a táborozók folyamatosan töltik meg a 

kempinget. A szerdai nap egy kerekasztal-beszélgetéssel indult a TANDEM szervezte 

Labirintus udvarban. Borvák Mária, a TANDEM, n.o. szakmai vezetője beszélgetett Nagy 

Rékával és Teleki Hannával, a Szubjektív Értékek Alapítványtól; Páll Gábor önkéntessel és 

Hajtman Gábor EVS-önkéntessel. A táborba érkezik a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom 

két aktivistája, Karolina Farská és Katarína Hozlárová, hogy a Kuciak-gyilkosság kapcsán 

kialakult helyzetről, az elért sikerekről és a szerveződés jövőbeli terveiről beszéljenek. 

 

Zenta: A költségvetés módosítása újabb beruházásokat tesz lehetővé 
2018. július 18. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

A zentai községi képviselő-testület keddi üléséről tartottak sajtótájékoztatót, amelyen többek 

között felsorolták a legfontosabb megkezdett nagyberuházásokat, s ezek további alakulását. 

Határozat született egy turisztikai programról, a város díszpolgári címének kitüntetettjéről. A 

zentai községi képviselő-testület 33. keddi ülésén a 2018-as költségvetés módosításait 

fogadták el. A módosítások legfontosabb elemeiről sajtótájékoztatón számolt be Rácz Szabó 

Márta frakcióvezető, Stojkov Igor titkár és Sztantity Szebasztián önkormányzati képviselő. 

 

Mezőgazdasági szemlét tartottak Kátyon 
2018. július 18. – Pannon RTV 

140 új gépet és kapcsolható eszközt mutattak be a mezőgazdasági szemlén Kátyon. A 

rendezvény különlegessége, hogy a bemutatott gépeket munka közben is megtekinthették a 

látogatók. Új gépcsodákkal szántottak, tárcsáztak és boronáltak a kátyi mezőgazdasági 

bemutatón. Az érdeklődők a traktorok és kapcsolható eszközök mellett korszerű aratógépeket 

is láthattak, de megcsodálhatták a legújabb típusú terepjárókat is. A mezőgazdasági termelők 

többsége a gépek beszerzésének lehetőségeit kereste. 

 

Félmillió dinár támogatás vajdasági iskoláknak 
2018. július 18. – Pannon RTV 

Négy vajdasági iskola kapott anyagi támogatást a Kőris Környezetvédelmi Alapítvány első 

pályázatán iskolakert létesítésére. A mintegy félmillió dinár értékű támogatás célja a 
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környezettudatos, egészséges életre való nevelés. A szerződéseket a zombori Ivo Lola Ribar 

Általános Iskolában írták alá a nyertesekkel. 

 

Tizenhat tonna búza ajándékba 
2018. július 18. – Magyar Szó 

Nagyon szép eredménnyel zárult a Magyarok Kenyere program búzaadomány-gyűjtése 

Vajdaságban. Kedden délután két órára Zentán 16 tonnát és 274 kg-ot sikerült begyűjteni 35 

településről. Óriási számokról és nagyon aktív munkáról beszélhetünk, hiszen a gyűjtés reggel 

nyolc órakor vette kezdetét és néhány óra leforgása alatt 4 tonnával több búza gyűlt össze, 

mint tavaly. 

 

Magyar többségű választókerületet kérünk 
2018. július 18. – Kárpátalja 

Magyar többségű választókerület kialakítását kérte a Központi Választási Bizottságtól (CVK) a 

2019 őszén esedékes parlamenti választásokra Brenzovics László parlamenti képviselő, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Brenzovics László Mihajlo 

Ohendovszkijhoz, a CVK elnökéhez címzett levelében emlékeztet, hogy 2014-ben, az előző 

választási kampány előtt a KMKSZ elnökeként több ízben kérte a CVK-t, hogy a kárpátaljai 

egyéni választókerületek kialakításánál vegyék figyelembe  a parlamenti választási törvény 18. 

cikkelyét, melynek értelmében az egyéni választókerületek kialakításánál figyelembe kell 

venni a közigazgatási egységek határait, a helyi közösségek érdekeit, illetve tekintettel kell 

lenni az adott területen élő nemzeti kisebbségekre is. 

 

Elnapolták a KMKSZ-székház robbantóinak bírósági tárgyalását 
2018. július 18. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon július 18-án 13 órára (k.-e. i. sz.) volt kitűzve a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza robbantásos merényletet 

elkövető két vádlott ügyének tárgyalása. Mint ismeretes, február 27-én éjjel 

robbanószerkezetet helyeztek el az épület egyik, járdára néző ablakában, melynek 

aktiválásával az alsó szint teljesen kiégett, az emeleti helyiségekben jelentős kár keletkezett. 

 

Anyanyelvi Irka-tábor Beregszászban 
2018. július 18. – Kárpátalja 

Huszonharmadik alkalommal szervezett anyanyelvi tábort a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség gyermeklapja, az Irka a szórványban elő gyermekek számára, melyre 

július 9–14. között a beregszászi főiskolán került sor. A tábor célja, hogy élő nyelvi közeget 

teremtsen azon gyerekek számára, akik családjában sok esetben már csak valamelyik 

nagyszülő beszéli a magyar nyelvet, ők azonban magyar tannyelvű iskolába vagy vasárnapi 

iskolába járnak. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3733/vajdasag_zenta/186536/Tizenhat-tonna-b%C3%BAza-aj%C3%A1nd%C3%A9kba.htm
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/18/magyar-tobbsegu-valasztokeruletet-kerunk
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/18/elnapoltak-kmksz-szekhaz-robbantoinak-birosagi-targyalasat
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/18/anyanyelvi-irka-tabor-beregszaszban
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„Addig vagyunk magyarok, míg magyarul énekelünk és táncolunk” 
2018. július 18. – Kárpátalja 

Idén közel kétszázhatvan fiatal táncolt, énekelt, muzsikált és kézműveskedett Péterfalván. A 

huszonharmadszor megrendezésre került népzenei, néptánc- és kézművestábor ideje alatt 

főként az erdélyi Szék táncaival és muzsikájával, valamint a Galga mente népdalkincsével és 

zenei világával ismerkedhettek meg mélyrehatóbban a résztvevők. 

 

Tivadarban volt az első szakmai gyakorlat 
2018. július 18. – Kárpátalja 

A magyar falusi vendégfogadók minősítési rendszerét szeretné meghonosítani vidékünkön a 

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT), Magyarországhoz hasonlóan 1–4 napraforgós 

rendszert akarnak bevezetni. A kárpátaljai vendégházak minősítéséhez képzett minősítő 

szakemberekre van szükség, ennek megfelelően a KMTT, az Egán Ede-alapítvány és 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával meghirdetett egy 

szakmai tanfolyamot, amelyre 18-an jelentkeztek. 

 

Erdélyi utazáson vettek részt a nagycsaládos egyesület tagjai 
2018 július 18. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületek Magyar vagyok című játékának döntősei, 

illetve a legtöbb pontot elért játékosai nyereményként erdélyi utazáson vehettek részt július 

12–15. között. Csütörtök reggel a beregszászi római katolikus templomnál szálltunk buszra 

hatalmas csomagjainkkal, és elindultunk távoli úti célunk felé. Hosszú és fárasztó utazás után 

este hat óra körül érkeztünk meg Kolozsvárra, az erdélyi magyarság kulturális fellegvárába. 

 

Az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! sztárjai a Kárpátaljai gyermekekért 
2018. július 18. – karpatalja.ma 

Rengeteg mesefilm, gyerekjáték, egyedi tervezésű ruhák és még egy plüss kabalaszarvas is új 

gazdára talál július 20-án a Kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonban, ahol a gyerekek közel fele valamilyen fogyatékossággal él. Tavaly az Egy 

vérből vagyunk! jótékonysági futás résztvevőinek és dr. Herczegh Anita asszony látogatása 

után az M2 Petőfi TV és a Holnap tali! sztárjai kaptak meghívást a magyar határhoz közeli, 60 

leánynak otthont adó nagydobronyi otthonba. Az Én vagyok itt vendégei, többek között 

Rókusfalvy Pál, Fejős Ádám, Lola és Hajmásy Péter, valamint az M2 Petőfi TV és a Holnap 

tali! stáb felajánlásainak köszönhetően gazdag ajándékcsomagokkal tehetnek eleget a 

gyerekek meghívásának. 

 

Az élet álom, valósítsd meg! 
2018. július 18. – Népújság 

A címben szereplő gondolat volt az egyik idézet, melyet a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

ünnepi bizonyítványosztóján a Színház- és Hangversenyteremben a végzősöknek szántak 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/07/18/addig-vagyunk-magyarok-mig-magyarul-enekelunk-es-tancolunk
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/18/tivadarban-volt-az-elso-szakmai-gyakorlat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/erdelyi-utazason-vettek-reszt-a-nagycsalados-egyesulet-tagjai/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-m2-petofi-tv-es-a-holnap-tali-sztarjai-a-karpataljai-gyermekekert/
https://nepujsag.net/muravidek/5298-az-%C3%A9let-%C3%A1lom,-val%C3%B3s%C3%ADtsd-meg.html
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iskolatársaik. Az általános érettségizők között egy aranyérettségizővel, míg a szakmai 

érettségizők között két gyémánt- és egy aranyérettségizővel dicsekedhet az iskola. 

 

A régi áruházból korszerű Kulturális Központ lesz 
2018. július 18. – Népújság 

Lendva Község, készülve az Európai Kulturális Fővárosa (EKF) 2025 pályázatra, több 

beruházást tervez megvalósítani Lendva központjában. Ezek közé tartozik az egykori áruház 

felújítása is, melyet korszerű Kulturális Központtá kívánnak átalakítani vonzó könyvtárral, 

kisebb koncertteremmel, filmstúdióval. A beruházás becsült értéke hárommillió euró, a 

befejezést 2020-ra tervezik. 

 

Idén megnyitja kapuit a Zrínyi Központ 
2018. július 18. – Népújság 

A lendvai Horvát Kultúrház dísztermében múlt szerdán Kutnjak Đanino, a Pomurje Horvát 

Kultúregyesület elnöke és Posavec Matija, Muraköz megye polgármestere támogatási 

szerződést írt alá a Zrínyi Kulturális és Idegenforgalmi Központ kialakítására. A Pomurje 

Horvát Művelődési Egyesület nyolc évvel ezelőtt Lendva Község segítségével nyitotta meg a 

Horvát Kultúrházat a Fő utcán. Azóta a házban élénk egyesületi tevékenység folyik, amely 

már kinőtte a kereteit – mondta Kutnjak Đanino elnök a támogatási szerződés aláírása előtt. 

 

Elnapolták az óvoda új gazdasági árának elfogadását 
2018. július 18. – Népújság 

Dobronak Község Tanácsa július 11-én megtartott ülésén hosszas vitát váltott ki a Dobronaki 

Katicabogár Óvodának a 2018/19-es tanévre szóló új gazdasági ára. A tanács négy évre 

Horvat Elizabetát nevezte ki a Dobronaki Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Közintézet 

igazgatói tisztségére. 

 

Újranyílik a tallinni magyar nagykövetség 
2018. július 18. – MTI, hirado.hu, Index.hu, origo.hu   

Újranyílik Észtország fővárosában, Tallinnban a magyar nagykövetség a kormánynak a 

Magyar Közlöny szerdai számában közzétett határozata szerint. A kormány arról is döntött, 

hogy Manchesterben és Innsbruckban főkonzulátus nyílik. Tallinnban a nagykövetség 

szeptember 23-án nyílik meg újra. A magyar kormány 2014 júliusában jelentette be a tallinni 

magyar nagykövetség bezárását. Akkor hangsúlyozták, hogy a tallinni magyar kulturális 

intézet a nagykövetség bezárásától függetlenül folytatja munkáját. 

 

Lezárul az Osztrák-Magyar Nyári Egyetem 
2018. július 18. – volksgruppen.orf.at 
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https://nepujsag.net/muravidek/5297-a-r%C3%A9gi-%C3%A1ruh%C3%A1zb%C3%B3l-korszer%C5%B1-kultur%C3%A1lis-k%C3%B6zpont-lesz.html
https://nepujsag.net/muravidek/5295-id%C3%A9n-megnyitja-kapuit-a-zr%C3%ADnyi-k%C3%B6zpont.html
https://nepujsag.net/muravidek/5294-elnapolt%C3%A1k-az-%C3%B3voda-%C3%BAj-gazdas%C3%A1gi-%C3%A1r%C3%A1nak-elfogad%C3%A1s%C3%A1t.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20180718-ujranyilik-a-tallinni-magyar-nagykovetseg-szeptemberben.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2925185/
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A héten, július 20-án ér véget a 27. Osztrák-Magyar Nyári Egyetem. A három héten keresztül 

tartó német és magyar nyelvű kurzusokra nemcsak Magyarországról és Ausztriából érkeztek 

nyelvet tanulni vágyó hallgatók, de Németországból és Hollandiából is. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 18. – Kossuth Rádió 

 

Szolidaritási Alap létrehozását kezdeményezi az RMDSZ 

Szolidaritási Alap létrehozását kezdeményezi a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 

miután a román bíróságok sorozatban ítélik meg a székelyföldi elöljáróknak a székely és 

magyar zászlók elleni pénzbírások kifizetését.  

 

Tart a nyomozás és a kárfelmérés a kárpátaljai Nagydobronyban 

Tart a nyomozás és a kárfelmérés a kárpátaljai Nagydobronyban, ahol vasárnap hajnalban 

leégett egy imaház és egy óvoda a romák lakta telepen. A két épület hajnali kettő körül kapott 

lángra, a tűz átterjedt a szomszédos lakóházakra is. Személyi sérülés nem történt. Közben a 

Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést indított a nagydobronyi imaház és 

óvoda rendbetételére.. 

 

Az Ungvári Városi Járási Bíróság elnapolta a KMKSZ-székház elleni 

robbantásos merénylet elkövetésével vádoltak tárgyalását 

Az Ungvári Városi Járási Bíróság elnapolta a KMKSZ-székház elleni robbantásos merénylet 

elkövetésével vádoltak tárgyalását. A részleteket Iváncsik Attila mikrofonja előtt Berki 

Marianna ügyvéd mondja el, aki a KMKSZ-t képviseli a bírósági eljárás során.  

 

Határon átnyúló uniós pályázati támogatásból épülhet meg két újabb híd az 

Ipolyon 

Határon átnyúló uniós pályázati támogatásból épülhet meg két újabb híd az Ipolyon. Ugyan a 

támogatást nyert pályázatok a munkaerő mobilitását, a térség “átjárhatóságát” célozták meg, 

járulékos nyereségként azonban visszaépülhetnek egykor állt hidak, s erre immár nem csupán 

lesz elegendő pénz, de az építésre szerződéses kötelezettséget is vállaltak mind a szlovákiai, 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-18_18-30-00&enddate=2018-07-18_19-10-00&ch=mr1
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mind pedig a magyar partnerek. A lebonyolítást végző Ipolytáj Társulás vezetőjét, 

Balassagyarmat polgármesterét Tarnóczi László kérdezte. 

 

Családnapot tartottak a Fekete Körös völgyi Várasfenesen 

Családnapot tartottak a Fekete Körös völgyi Várasfenesen. A szórványban még nagyobb 

hangsúlyt kapnak a családi rendezvények, mint a tömbben élők esetében, a hagyomány 

ápolásától kezdve a hétköznapi életben, különösen akkor, ha a régióban már nincs magyar 

nyelvű oktatás. Ionescu Nikolett összeállításában, először a szervezőt ifjabb Vura Ferencet 

halljuk.  

 

A 20. század egyik legsikeresebb Kárpát-medencei magyar civil szerveződése 

volt a KALOT 

A 20. század egyik legsikeresebb Kárpát-medencei magyar civil szerveződése volt a KALOT, a 

Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Egyesülete, amely 1935 és 1946 között 

működött. Szellemiségét és célját magáévá téve alakult 2004-ben a KALOT Egyesület 

Csíksomlyón, népfőiskolai, felnőttképzési, kulturális szervezetként. Idén szövőtábort 

indítottak, ahol Oláh Gál Elvira  járt. 

 

A Végvárért Alapítvány és segítői 19. alkalommal szerveztek néptánctábort a 

bánsági községben 

A Végvárért Alapítvány és segítői 19. alkalommal szerveztek néptánctábort a bánsági 

községben. Helybeli és szegedi táncosok sepsiszentgyörgyi oktatók segítségével sajátították el 

a szentbenedeki és a szászcsávási táncok alapjait, ugyanis a korábbi években ott oktató 

szegedi Balogh Zsolt most – a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében – Új-Zélandon 

oktatja a magyar táncokat. A végvári táborzárón készült Lehőcz László összeállítása. 

 

 


