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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Felújítás alatt álló egyházi és oktatási intézményeket látogatott meg Potápi 
Árpád János a Vajdaságban 
2018. július 19. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap  

A doroszlói Mária-kegyhely, a nagybecskereki leánynevelő intézet, valamint az Újvidéki 

Egyetem szabadkai tanárképző karának felújítás alatt álló objektumait látogatta meg 

csütörtökön Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, az épületek bővítését 

ugyanis a magyar kormány támogatta. A doroszlói szentkút zarándokhely a 760 millió 

forintos magyar támogatásnak köszönhetően vizesblokkal, szálláshellyel, illetve egy 1200-

1500 ember befogadására alkalmas, kulturális rendezvények és konferenciák megtartására is 

lehetőséget adó teremmel bővül. A munkálatok várhatóan december elsejéig befejeződnek. 

Potápi Árpád János a nap végén a szabadkai Pannon RTV-nek nyilatkozva rámutatott, a 

doroszlói szentkút kiemelt búcsújáró hely a térségben, és a támogatásnak köszönhetően 

alkalmassá válik nagyobb számú zarándok befogadására és ellátására. 

 

Johannis szerint tisztázásra szorul a nyelvi kisebbség fogalma 
2018. július 19 – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Visszaküldte újbóli megfontolásra a parlamentnek Klaus Johannis elnök a 2011/1-es tanügyi 

törvény módosítását, arra hivatkozva, hogy az hiányos és zavaros részeket tartalmaz. Az 

elnöki indoklás szerint a törvény 61-es bekezdésének új változatában a jogalkotó új fogalmat 

használ, éspedig a nyelvi kisebbség fogalmát. A szöveg elemzésekor azonban kiderül, hogy a 

jogszabály a nemzeti kisebbségekről beszél, a nyelvi kisebbség fogalmát pedig nem határozza 

meg. Az államfő tehát kéri, hogy a törvényhozó testület az újbóli megfontolás során pontosan 

határozza meg a nyelvi kisebbség ("minoritate lingvistică") fogalmát.  

 

Megalakult a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyeztető Fóruma 
2018. július 19. – MTI, transindex.ro 

A háromszéki Zágonban tartott csütörtöki tanácskozásukon a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei gazdaszervezetek és közbirtokosságok képviselői megalakították a Székelyföldi 

Gazdaszervezetek Egyeztető Fórumát - tudatta az MTI-hez eljuttatott közös közleményben a 

három megye önkormányzata.  A zágoni találkozón több mint ötven gazdaszervezet és 

közbirtokosság vezetője vett részt. Elhatározták: az egyeztető fórum konzultatív szerepet tölt 

majd be a székelyföldi gazdatársadalomban. Állandó bizottságába augusztus 20-ig 

mindhárom megye ágazatonként egy-egy tagot nevesít. Jelen lesznek a testületben a 

szarvasmarha-tenyésztők, juh- és kecsketenyésztők, sertéstenyésztők, méhészek, erdészek és 

vadgazdálkodással foglalkozók, növénytermesztők, zöldség-gyümölcs termesztők, kertészek, 

gyógynövény termesztők, biotermelők, valamint a mezőgazdasági szakoktatási intézmények 

képviselői. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/felujitas-alatt-allo-intezmenyeket-latogatott-meg-potapi-arpad-janos-a-vajdasagban-3312461/
https://magyaridok.hu/kulfold/felujitas-alatt-allo-intezmenyeket-latogatott-meg-potapi-arpad-janos-a-vajdasagban-3312461/
https://kronika.ro/belfold/johannis-szerint-tisztazasra-szorul-a-nyelvi-kisebbseg-fogalma
http://itthon.transindex.ro/?hir=52290
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„A magyar közösség nem lojális a román államhoz, és ez rendben van” 
2018. július 19 – maszol.ro 

Premiernek számít Romániában a kisebbségekről való román közbeszédben az, hogy nem 

vádként és álmegoldásokként, hanem kérdésekben fogalmaztak meg sok olyan fontos témát, 

amelyek a magyar közösséget is foglalkoztatják. És az is rendhagyó, hogy ezek a témák a 

centenárium kapcsán merültek fel. Keresztényfalván, a német evangélikus templomban a 

C’Art Fest művészeti fesztivál részeként megtartott előadásában, Radu Carp politológus, a 

bukaresti Politikatudományi Egyetem tanára Kisebbségek, állampolgárság és kulturális 

sokszínűség címmel többek között arról is beszélt, hogy a magyar kisebbség nem lojális a 

román államhoz. Hozzátette: ez szerinte rendben van. 

 

Pénzre várnak a megemelt fizetések és az elégtelen visszaosztások miatt 
„kizsebelt” önkormányzatok 
2018. július 19 – Krónika 

A közelmúltban több ízben is emelték a közalkalmazottak bérét – első hallásra ez örömteli 

hírnek számított, csakhogy az intézkedések jelentős többletterhet rónak a polgármesteri 

hivatalokra, egyes önkormányzatoknál pedig hamarosan a működési költségeket és a 

fizetéseket sem tudják rendezni. A Krónikának nyilatkozó településvezetők abban bíznak, 

hogy a nyári országos költségvetés-kiegészítés során pénzt kapnak majd. Horváth Anna, az 

RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke a Krónikának elmondta, már az év 

első felében több településről jelezték – nemcsak Székelyföldről, hanem a szórványban 

tevékenykedő RMDSZ-es önkormányzati vezetők is –, hogy a jelenlegi visszaosztás 

gyakorlatilag a működéshez szükséges minimális összegeket sem biztosítja. Kifejtette, erre a 

szövetség vezetői, parlamenti képviselőik is felhívták a kormány figyelmét, és azt a választ 

kapták, hogy az év közepén – tehát most – esedékes költségvetés-kiegészítéskor rendezik a 

megszorult önkormányzatok hiányát, és megkapják a pénzt, ami ahhoz szükséges, hogy 

„végigvigyék” az évet.  

 

Ösztöndíjprogram Udvarhelyen egyetemi hallgatóknak 
2018. július 19 – szekelyhon.ro 

Az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanáccsal karöltve ösztöndíjprogramot kezdeményezett 

az RMDSZ székelyudvarhelyi önkormányzati frakciója: már a 2018–2019-es tanévtől 1000, 

2000, illetve 3000 lejes egyszeri támogatásban részesítenék a végzős egyetemi, magiszteri és 

doktori hallgatókat. Az ösztöndíj megpályázásához feltétel, hogy székelyudvarhelyi állandó 

lakcímmel rendelkezzenek a hallgatók, akkreditált felsőoktatási intézményben folytassák 

tanulmányaikat belföldön vagy akár külföldön. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a 

záróvizsga-dolgozatuk kivonatát bemutassák a pályáztatónak. A határozattervezetet 

csütörtökön iktatták a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalnál, az elfogadásnak sem jogi, 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99428-a-magyar-kozosseg-nem-lojalis-a-roman-allamhoz-es-ez-rendben-van
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/penzre-varnak-a-megemelt-fizetesek-es-az-elegtelen-visszaosztasok-miatt-bkizsebeltr-onkormanyzatok
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/penzre-varnak-a-megemelt-fizetesek-es-az-elegtelen-visszaosztasok-miatt-bkizsebeltr-onkormanyzatok
https://szekelyhon.ro/aktualis/osztondijprogram-udvarhelyen-egyetemi-hallgatoknak
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sem gazdasági akadálya nem lehet – mondta Derzsi László, a helyi RMDSZ elnöke, ugyanis a 

város éves költségvetésébe erre a célra már elkülönítettek 50 ezer lejt.  

 

EMI-tábor: újabb lépéseket terveznek a székelyföldi autonómia kivívásának 
érdekében 
2018. július 19 – szekelyhon.ro 

Melyek a soron következő tennivalók a Székelyföldi autonómia eléréséért folytatott 

küzdelemben? Erre adtak válaszokat csütörtökön Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke, és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő az EMI-táborban. Kulcsár-Terza József 

a tavalyi év végén nyújtotta be a bukaresti parlamentbe Székelyföld autonómiatervezetét. Ezt 

azóta elutasították sorban a parlament bizottságai, a képviselőház és a szenátus is. Úgy 

gondolja azonban, hogy nem volt hiábavaló a kezdeményezés. Annak ellenére, hogy a 

parlament román tagjai semmilyen érdemi vitát nem akartak a tervezetről, és az 

alkotmányellenességet ismételgetve leszavazták a statútumot, láthatók pozitív hozadékok is 

szerinte. Több képviselő és szenátor kifejezte, hogy ugyan nem támogatja szavazatával, de 

nem ellenzi elvből az autonómiát, és hajlandó részt venni a magyarokkal ilyen jellegű 

tárgyalásokon, hogy megbeszélhessék, miről is szól ez igazából. 

 

Megállítják a nagyernyei Bálintitt-kastély pusztulását 
2018. július 19 – szekelyhon.ro 

Az eredeti formájában szeretné visszaállítani a nagyernyei Bálintitt-kastélyt és a hozzá tartozó 

kertet, tavat az új tulajdonos, aki még nem tudja, hogy milyen rendeltetést adjon majd az 

épületegyüttesnek. Jelenleg a telket bekerítették, a kastélyban és kertben takarítanak és a 

tavat megszabadítják a mindent ellepő nádtól. A további elképzelésekről, tervekről Koré 

József vállalkozóval, tulajdonossal beszélgettünk. A kastély jövőbeni sorsa annak függvénye, 

hogy a tulajdonosoknak mire sikerül Európai Uniós támogatást szerezniük. 

 

Centenárium: egymilliárd eurót fordítana kultúrára a román kormány a 
következő években 
2018. július 19. – MTI, Krónika, transindex.ro 

A román kormány egymilliárd eurót fordít kultúrára a következő években Nagy-Románia 

megalakulásának századik évfordulója alkalmából – jelentette be csütörtökön Viorica Dăncilă 

miniszterelnök. A kabinet kormányrendeletet fogadott el erről csütörtöki ülésén. Dăncilă 

elmondta: a román kultúrának sürgősen szüksége van egy több éves finanszírozási tervre, 

amelynek értelmében múzeumokat, színházakat, kulturális központokat, könyvtárakat, 

koncerttermeket korszerűsítenek, valamint az épített és szellemi örökséget helyreállítják és 

bővítik. A pályázóknak összesen egymilliárd euró áll rendelkezésükre, ennek alapján többéves 

finanszírozási szerződést köthetnek az állammal. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/emi-tabor-ujabb-lepeseket-terveznek-a-szekelyfoldi-autonomia-kivivasanak-erdekeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/emi-tabor-ujabb-lepeseket-terveznek-a-szekelyfoldi-autonomia-kivivasanak-erdekeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/megallitjak-a-nagyernyei-balintitt-kastely-pusztulasat
https://kronika.ro/kultura/centenarium-egymilliard-eurot-forditana-kulturara-a-roman-kormany
https://kronika.ro/kultura/centenarium-egymilliard-eurot-forditana-kulturara-a-roman-kormany
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Mit nekünk Trianon? - Párbeszéd a történelmi traumáról 
2018. július 19. – Ma7.sk 

A Trianon-kutatás irányairól, illetve Trianon közbeszédben betöltött szerepéről beszélgetett 

Ablonczy Balázs és Simon Attila történészekkel Rácz Vince, a Pátria Rádió műsorvezetője a 

Gombaszögi Nyári Táborban. A Fórum Kisebbségkutató Intézet és a Pátria Rádió közös 

szerdai rendezvénye iránt a kedvezőtlen időjárás ellenére is nagy volt az érdeklődés. Ablonczy 

Balázs történész, a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport vezetője örül, hogy lassan száz 

évvel a történtek után még mindig nagy az érdeklődés a téma iránt. Bevezetőként mindenkit 

óva intett azonban a dolgok túlzott leegyszerűsítéstől, mondván a kérdésre nem adhatók 

egyszavas válaszok.  

 

Félidőnél tart a Gombaszögi Nyári Tábor 
2018. július 19. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A 90. Gombaszögi Nyári Tábor harmadik napján is a legkülönbözőbb témák kerülnek 

terítékre. A reggeli mellé a Tóth Károly előadói sátorban Hegedűs Henrik, alias Heinrich, az 

Új Szó Focitipp mellékletének szerkesztője és ugyanezen napilap sport rovatának vezetője 

elemezte az idei foci vébét, majd pedig ugyanitt a magyarok jótékonykodási szokásairól 

beszélgetett Forró Tibor, Forgács Attila a Dögös Sprint szervezői, Ibos Henriett és Haris 

Szilárd a református egyháztól. Ezután Mogyorósi Rebeka pszichológus, pár- és 

családterapeuta jelölt érkezett a táborba, hogy a manapság divatos Tinderről, a legtöbb 

felhasználóval rendelkező online párkereső applikációnak modern kapcsolatokra gyakorolt 

hatásairól beszéljen. Este pedig Feledy Botond Sólymos Karinnal tartott egy kis szeminárium 

jellegű workshopot. 

 

Potápi: December elsejére befejeződik a doroszlói Szentkút zarándokhelyének 
kiépítése 
2018. július 20. - Pannon RTV 

Vizesblokkal, mellékhelyiségekkel és szálláshellyel, eső esetére pedig védett térrel gazdagodik 

a hívők gyülekezőhelye. Mellékhelyiségekkel, zuhanyzókkal, pelenkázó szobákkal bővül a 

zarándokhely, illetve egy 1200-1500 ember befogadására alkalmas teremmel, ahol az év 

további napjain egyéb rendezvényeket, akár konferenciákat is tudnak tartani. 

 

Az aracsi pusztatemplomnál tett látogatást Potápi Árpád János 
2018. július 20. - Pannon RTV 

Az aracsi pusztatemplomnál tett látogatást Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai 

államtitkár, valamit Pásztor István, a VMSZ elnöke. Értékmentési és nemzetpolitikai 

szempontból is fontos az aracsi pusztatemplom. A vajdasági magyarság egyik legkorábbi 

építészeti emlékének állapotmegőrzését, valamint egy látogatók számára készülő turisztikai 

központ kialakítását is szeretné anyagilag támogatni a Magyar Kormány. Magyarországi és 

vajdasági műemlékvédelmi szakemberekkel közösen már készültek erre vonatkozó tervek. 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mit-nekunk-trianon-parbeszed-a-tortenelmi-traumarol
http://felvidek.ma/2018/07/felidonel-tart-a-gombaszogi-nyari-tabor/
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/potapi-december-elsejere-befejezodik-doroszloi-szentkut-zarandokhelyenek-kiepitese
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/potapi-december-elsejere-befejezodik-doroszloi-szentkut-zarandokhelyenek-kiepitese
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/az-aracsi-pusztatemplomnal-tett-latogatast-potapi-arpad-janos
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A Prosperitati Alapítványnak köszönhetően költözhetett be új otthonába a 
Gyuris család 
2018. július 20. - Pannon RTV 

A székelykevei kétgyermekes Gyuris házaspár végre megvásárolhatta új családi házát. A 

Prosperitati Alapítvány házvásárlási pályázata tette lehetővé, hogy beköltözhessenek új 

otthonukba. A székelykevei pedagógusházaspár, Gyuris Zsolt és felesége, Karolina úgy 

döntöttek, hogy a dél-bánáti szórványvidéken vásárolják meg családi házukat. Ebben a 

Prosperitati Alapítvány támogatásai voltak segítségükre. A pályázati dokumentációk 

beszerzése ugyan sok utánajárásba került, de megérte, mert végül minden feltételnek 

megfeleltek. Így vált lehetővé, hogy két kisgyermekükkel együtt végre új helyen alapozzák 

meg családi életüket. 

 

Ülésezett ma a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 
2018. július 19. - Pannon RTV 

Melinda Miković képviselő-testületi tag mandátumának megszűnésével a helyét Milka Lončar 

vette át. Új igazgatót kapott a mai napon a József Attila Könyvtár is, Bús Csaba személyében. 

24 napirendi pontról döntöttek a megjelent képviselők. A napirendi pontok meghatározó 

részét a Regionális Hulladéktároló programjainak, működési terveinek ismertetése és 

elfogadása tette ki, valamint a különböző intézmények és szervek 2018-as, illetve 2019-es évi 

munkaprogramjainak megvitatása. 

 

Híradó Plusz: A vajdasági nagyberuházásokat tekintette meg Potápi Árpád 
János 
2018. július 19. - Pannon RTV 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára küldöttségével Doroszlón, 

Nagybecskereken, Aracson és Szabadkán is megtekintette a kulturális és oktatási 

nagyberuházásokat. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkárt a Magyar 

Kormány támogatásával megvalósuló vajdasági felújításokról bővebben Loboda Árpád 

kérdezte Szabadkán. 

 

Gyorsan halad a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületének felújítása 
2018. július 19. -  Pannon RTV 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épületének felújítását a Magyar 

Kormány közel 440 millió forinttal támogatja. A Szabadkán zajló munkálatok gyors ütemben 

haladnak. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 2006 óta működik Szabadkán. Jelenleg több 

mint 200 hallgató jár az intézménybe. Az épület felújításával számos lehetőséget kapnak a 

diákok és a tanárok is a korszerű és minőségi oktatásra. Namesztovszki Zsolt, dékánhelyettes, 

MTTK, Szabadka: „Ez gyakorlatilag az épületnek a teljes külső és belső felújítása, felszerelése. 

Ami számunkra nagyon-nagyon jó és pozitív,, hogy lesznek tanári szobák. Tehát most van a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/prosperitati-alapitvanynak-koszonhetoen-koltozhetett-be-uj-otthonaba-gyuris
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/prosperitati-alapitvanynak-koszonhetoen-koltozhetett-be-uj-otthonaba-gyuris
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/ulesezett-ma-magyarkanizsai-kozsegi-kepviselo-testulet
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hirado-plusz-vajdasagi-nagyberuhazasokat-tekintette-meg-potapi-arpad-janos
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hirado-plusz-vajdasagi-nagyberuhazasokat-tekintette-meg-potapi-arpad-janos
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/gyorsan-halad-magyar-tannyelvu-tanitokepzo-kar-epuletenek-felujitasa
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Tanítóképző Karon egy nagy tanári, de ez bővülni fog, mivel több mint 30 oktató 

személyzetünk van és konzultációk folynak, különböző kisebb csoportos munkák.” 

 

Híradó Plusz: A magyar kormány továbbra is anyagilag támogatja a külhoni 
magyarokat 
2018. július 19. - Pannon RTV 

Nekünk az igények megfogalmazása a feladatunk - nyilatkozta Pásztor István a Híradó 

Plusznak. Folytatódik az elmúlt 8 év nemzetpolitikája az új választási ciklusban is. A magyar 

kormány továbbra is anyagilag támogatja a külhoni magyarokat. Nekünk az igények 

megfogalmazása a feladatunk - nyilatkozta Pásztor István a Híradó Plusznak. 

 

30 év után visszaköltözött a magyar szellemiség a temerini Szécsen-kastélyba 
2018. július 19. - Pannon RTV 

A több, mint 200 éves épületben szerda este 5 magyar civil egyesület 9 kiállítását tekinthették 

meg az érdeklődők. Több, mint száz fotó, 80 festmény, finoman kidolgozott kézimunkák, 

terménykompozíciók és méztermékek töltötték meg a Szécsen-kastély élpületét. A temerini 

magyar civil szervezetek kiállításaira több százan voltak kíváncsiak. 

 

Magyar nyelvű közgazdászképzés Kárpátalján 
2018. július 19. – karpatalja.ma 

A Nyíregyházi Egyetem 2018 szeptemberétől ismételten indítja a Gazdálkodási és 

menedzsment BA (közgazdász) szakot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. 

RFKMF). A szak oktatása kizárólag magyar nyelven, a Nyíregyházi Egyetem oktatóinak 

bevonásával történik Beregszászon, a főiskola tantermeiben.  

 

Eltűntek az EU kárpátaljai határátkelőkre elkülönített támogatásai 
2018. július 19. – Kárpátalja 

Eltűntek az Európai Unió (EU) ungvári és asztélyi határátkelőre elkülönített támogatásai. Öt 

évvel ezelőtt az EU több mint 4,5 millió euró előleget különített el a kárpátaljai 

vámhivatalnak az említett határátkelők felújítására. Azóta nem kevés idő telt el, viszont a 

határátkelőkön semmilyen eredményt nem tudnak felmutatni. Európa – érthető okokból – a 

támogatásokat erre a célra megszüntette, az ukrán állam pedig szintén nem finanszírozza a 

munkálatokat. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hirado-plusz-magyar-kormany-tovabbra-anyagilag-tamogatja-kulhoni-magyarokat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/hirado-plusz-magyar-kormany-tovabbra-anyagilag-tamogatja-kulhoni-magyarokat
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/30-ev-utan-visszakoltozott-magyar-szellemiseg-temerini-szecsen-kastelyba
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-nyelvu-kozgazdaszkepzes-karpataljan-3/
http://karpataljalap.net/?q=2018/07/19/eltuntek-az-eu-karpataljai-hataratkelokre-elkulonitett-tamogatasai
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. július 19. – Kossuth Rádió 

 

Vajdaságban járt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ma 

Doroszlón, Nagybecskereken és Szabadkán járt, ahol azokat a beruházások munkálatait 

tekintette meg, amelyek Magyarország kormánya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a 

Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulnak meg.  

 

10 éves a Bolzánói ajánlások 

10 éves a Bolzánói ajánlások. A nemzeti kisebbségek az államközi kapcsolatokban c. 

ajánlásokat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet főbiztosának 

kezdeményezésére 2008-ban fogadták el az olaszországi Bolzánóban. A 10. évforduló 

alkalmából szervezet Udinében konferenciát a hét elején az EBESZ, ahol Magyarországot 

Kalmár Ferenc a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa képviselte. A neves 

szakértők, politikusok, és diplomaták sikeresnek ítélték a konferenciát, ahol áttekintették az 

elmúlt 10 év és a jelenlegi helyzet lényeges elemeit. 

 

Csáky Pál az EP választásokról 

A legutóbbi EP választáson Szlovákia negatív csúcsot döntött. Az unió történetében soha nem 

volt olyan alacsony a részvétel, mint 2014-ben Szlovákiában: 13,05 százalék. Nagy Britannia 

kilépésével Szlovákia kap még egy mandátumot, és ha sikerül jól mozgósítani a felvidéki 

magyar közösséget, könnyen előfordulhat, hogy a plusz egy helyet az MKP jelöltje szerzi meg. 

2014-ben is csak pár szavazat hiányzott a második EP képviselői mandátumhoz - 

emlékeztetett Csáky Pál, az MKP EP képviselője. Most talán könnyebb is érvelni a választáson 

való részvétel mellett, mint korábban, mert vannak magyar sikerek.  

 

Búzagyűjtés a Vajdaságban a Magyarok Kenyeréhez 

8 éve gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyeréhez. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a 

MAGOSZ szervezi a jótékonysági programot a Kárpát-medencében, hogy aztán az 

összegyűjtött búzából készült lisztet szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-07-19_18-30-00&enddate=2018-07-19_19-10-00&ch=mr1
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gyermekeket gondozó magyarországi és határon túli szervezeteknek. Az akcióból a vajdasági 

magyarok is derekasan kiveszik részüket.  

 

Kárpátaljai turnéra indul Zsigmond Dezső filmrendező 

Kárpátaljai turnéra indul Zsigmond Dezső filmrendező „A Sátán Fattya című nagyjátékfilmje. 

Ez az első, kárpátaljai színészekkel készített film az 1944-es időszakról szól. Iváncsik Attila 

összeállítása az első vetítés után készült. 

 

Javában zajlik a 90. Gombaszögi Nyári Tábor 

Javában zajlik a 90. Gombaszögi Nyári Tábor, amely a felvidéki fiatalok legnagyobb 

találkozója.  Tavaly óta megújult a tér, és a rendezvény, mi bevált, azon nem változtatott a 

főszervező Sine Metu Polgári Társulás. A sok ezer embert vonzó programok között válogatott 

Palcsó Zsóka. 

 

Kerékpározás, barátkozás, mozgás, egymásra és Istenre való odafigyelés 

Kerékpározás, barátkozás, mozgás, egymásra és Istenre való odafigyelés. Ez a célja minden 

évben a fiatalok által kedvelt ferences biciklitúrának Erdélyben. A 11. túra vasárnap indul 

Csíksomlyóról és Máriapócsnál fejeződik be. Oláh-Gál Elvira a szervezőt, Főcze Imre 

Bonaventura ferences atyát, a dévai Páduai Szent Antal templom plébánosát hívta fel 

telefonon és érdeklődött a részletekről. 

 

Kitekintő  

2018. július 19. – Echo TV 

 

Egy új kulturális központtal, sőt turisztikai látványossággal bővült Kolozsvár városa. A 

Magyar Unitárius Egyház által, az 1568-as tordai országgyűlési határozat emlékére 

meghirdetett jubileumi emlékév egyik kiemelt eseményeként felavatták Kolozsváron a 

Vallásszabadság Házát. 

 

A csatai Sólyom Gyermekei Polgári Társulás jóvoltából mintegy nyolcvan hátrányos helyzetű 

Kárpát-medencei fiatal táborozott Felvidéken. Az ismerkedés gyors volt, a gyerekek 

pillanatok alatt megtalálták egymással a közös hangot. 

 

https://www.echotv.hu/videok/2018/07/19/kitekinto/3654
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Látogassanak el velünk az Amerikai Egyesült Államokba, mégpedig a New Jersey államban 

található New Brunswick városába. Következő riportunkban az ottani magyarság kulturális 

életét fogjuk bemutatni. 

 

Júliustól napi rendszerességgel lehet tutajozni az Árva folyón. A nyári szünidő két 

hónapjában a tutajok állandó rendelkezésre állnak a turistáknak. Természeti és történelmi 

látványosságai miatt is olyan hely, ahova érdemes ellátogatni. 

 
 


