Semjén: minden közösségnek joga van ahhoz, hogy virágot helyezzen el ősei és
halottai sírján
2019. június 5. – MTI, Magyar Nemzet, Hír Tv, Mandiner, Demokrata, maszol.ro, Krónika,
szekelyhon.ro
Minden közösségnek joga van ahhoz, hogy virágot helyezzen el ősei és halottai sírján –
mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, miután szerdán
felkereste az úzvölgyi katonatemetőt Hargita megyében. „Egy nagykorú nemzet nem lehet
halottgyalázó, minden halottnak joga van ahhoz, hogy az etnikai és vallási identitásának
megfelelő jelkép alatt nyugodjék” – idézte az MTI a kereszténydemokrata politikust. Semjén
Zsolt a Facebookra feltöltött videofelvételen kiemelte: a magyarok tisztelik mindenkinek a
halottait, legyenek azok románok, osztrákok, németek vagy oroszok. Kijelentette: a magyarok
ugyanígy elvárják, hogy tiszteljék a halottait. Nyugodjanak békében!” – zárta szavait a
miniszterelnök-helyettes. Az erdélyi magyarság április végén szembesült azzal, hogy
Dormánfalva önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki az úzvölgyi első
világháborús sírkertben, félszáz betonkeresztet és egy emlékművet felállítva ott. Az egykori
államhatár mellett fekvő, lakatlan Úzvölgye település közigazgatásilag a 33 kilométerre fekvő
Csíkszentmártonhoz tartozik, de Hargita és Bákó megye kataszteri hivatala 2001-ben a
település területét a 25 kilométerre fekvő Dormánfalvának juttatta. A Bákó megyei kisváros
polgármestere április közepén e megállapodás alapján a moldvai településre
telekkönyveztette a katonai temetőt. A településről 2017-ben költözött el az utolsó lakos.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Élőlánccal fogják védeni az úzvölgyi temetőt csütörtökön
2019. június 5. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Székelyföldi elöljárók élőlánccal próbálják megakadályozni, hogy Dormánfalva (Darmanesti)
polgármesteri hivatala csütörtökön papokkal felszenteltesse az úzvölgyi katonatemetőben
létrehozott román parcellát és emlékművet. A székelyföldiek "határozott de békés"
tiltakozását Tánczos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora
jelentette be szerda délután azon a csíkszeredai sajtótájékoztatón, amelyet Korodi Attilával az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjével és Borboly Csabával, a Hargita megyei
önkormányzat elnökével közösen tartottak. Tánczos Barna nyomatékosította: addig
semmilyen rendezvényt nem szabad tartani a temetőben, míg Románia és Magyarország
védelmi minisztériuma a két ország közötti hadisír-gondozási egyezménynek megfelelően
meg nem állapodik a temetőről. Az egyezményt Romániában a 2008/300-as törvény léptette
életbe. A szenátor elmondta: a pattanásig feszült helyzetről tájékoztatta Carmen Dan
belügyminisztert, és azt kérte tőle, hogy tegyen meg mindent a közrend és a béke biztosítása
érdekében. Hozzátette: tudomásuk van arról, hogy szélsőséges csoportok akarnak részt venni
a Dormánfalva által szervezett csütörtöki úzvölgyi rendezvényen.
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2019. június 5. – transindex.ro, maszol.ro
Újból a kormány mielőbbi közbenjárását kéri az RMDSZ az úzvölgyi katonatemető ügyében
azt követően, hogy a Bákó megyei prefektus is megállapította, hogy az úzvölgyi temető nem
tartozik a dormánfalvi közvagyonhoz, így a polgármesteri hivatal nem vehette azt leltárába:
így minden építkezés törvénytelennek minősül – mutatott rá Korodi Attila és Tánczos Barna,
Hargita megye két törvényhozója szerdán reggel a parlamentben. Korodi Attila politikai
nyilatkozat formájában nehezményezte a törvénysértéseket, míg Tánczos Barna a
miniszterelnököt interpellálta.

Erdély

Ismét a kormányhoz fordult az RMDSZ az úzvölgyi katonatemető ügyében

Dan Tanasă arra kéri a katonákat, hogy csütörtökön vonuljanak az úzvölgyi
katonatemetőhöz
2019. június 5. – transindex.ro
A Dan Tanasă vezette Méltósággal Európában Polgári Egyesület (ADEC) felhívást intézett a
román katonákhoz és a román civil szervezetekhez, hogy június 6-án csütörtökön, a hősök
napján vonuljanak az úzvölgyi nemzetközi katonatemetőhöz. Az egyesület honlapján arra
kérik a még aktív és visszavonult katonákat is, hogy vegyenek részt azon az eseményen,
amelyet a hősök napján szerveznek meg az úzvölgyi temetőnél. A felhívásból az is kiderül,
hogy a tervezett eseményre várják a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil
Fórumát is.

Kelemen Hunor szerint hiba a megyeitanács-elnökök közvetlen választását
előíró kormányrendelet
2019. június 5. – transindex.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Kelemen Hunor hibának tartja azt a hétfőn
meghozott sürgősségi kormányrendeletet, amely a megyeitanács-elnökök közvetlen szavazás
útján történő megválasztását írja elő. A szóban forgó sürgősségi kormányrendelettel
kapcsolatban a Klaus Johannis államfővel folytatott keddi konzultáció után érdeklődött a
sajtó az RMDSZ elnökének álláspontja iránt. „Egy hiba. Nem támogattuk és nem támogatjuk.
Amikor a parlament elé kerül, ellene fogunk szavazni. Ez így nincs rendjén” - felelte az
újságírók kérdésére Kelemen Hunor.

Ismét berobognak a zarándokvonatok Kolozsvár vasútállomására
2019. június 5. – transindex.ro, maszol.ro
A kolozsváriak életében már hagyománnyá vált a Csíksomlyóra tartó zarándokvonatok
fogadása. Ebben az évben is a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) üdvözli a
Nagyboldogasszony zarándokvonat és a Csíksomlyó Expressz – Székely Gyors vonat utasait,
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Az Európa Tanács emberi jogi szerve szerint sem olyan fényes a romániai
kisebbségek helyzete

Erdély

partnerségben az RMDSZ Kolozsvári Szervezetével. Kulturális műsorral és pogácsával
köszöntik a zarándokokat a szervezők.

2019. június 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Egy hete sincs annak, hogy az államfő a pápa jelenlétében ismét példaértékűnek nevezte
Romániát a kisebbségi kérdés kezelésében. Az ECRI országjelentése azonban rácáfol erre a
kijelentésre, és a magyar közösség elleni hátrányos megkülönböztetésekre is felhívja a
figyelmet – hangsúlyozta Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke azt követően nyilatkozott, hogy
a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) június 5-én közzétette
Romániáról szóló országjelentését. A szövetségi elnök rámutatott: a többség-kisebbség
viszonya biztonságpolitikai kérdés is: a kisebbségi kérdés rendezése nélkül nincs tartós béke,
– és ahogyan ez a jelentés is igazolja – visszatérő társadalmi feszültséghez vezet ennek
elmulasztása.

Tamás Sándort nem zavarja, hogy ezentúl közvetlen módon választják meg a
megyeitanács-elnököket
2019. június 5. – transindex.ro
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke azt nyilatkozta, hogy vállalná a negyedik
mandátumát is a megyei tanács élén az RMDSZ színeiben. Kovászna Megye Tanácsának
elnökét eddig kétszer közvetlen módon, egyszer pedig közvetett módon, listás szavazással
választották meg a megyei tanács élére. A politikus éppen ezért elmonda, hogy az „ő
szempontjából nem zavaró” és nem „befolyásoló” tényező a kormánynak az a rendelete,
amely a megyeitanács-elnökök közvetlen szavazás útján történő megválasztását írja elő. A
rendeletről egyébként Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta, hogy az rossz, és
ellene fognak szavazni

Korodi Attila: az RMDSZ párbeszédet folytat az ellenzéki pártokkal
2019. június 5. – maszol.ro
„A kormányoldallal való együttműködés egyértelműen kiüresedett, nincs tartalma, nem
létezik” – jelentette ki Korodi Attila az Erdély TV Kontra című politikai vitaműsorában. Az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az EP-választások utáni parlamenti aritmetikáról, a
kormányváltó hangulatról és a szövetség ebben vállalt szerepéről is beszélt.

Látható lesz az aranyrózsa a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején
2019. június 5. – szekelyhon.ro
A jól bevált recept alapján, a megszokott módon zajlik a csíksomlyói pünkösdi búcsú –
mondta Urbán Erik, a ferencesek tartományfőnöke. Azt is megtudta a szekelyhon.ro, hogy
Ferenc pápa ajándékát, az aranyrózsát nemsokára a Szűzanya-szobor mellett helyezik el, így
azt már a zarándokok is láthatják majd.
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2019. június 5. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, maszol.ro
Még nem dőlt el, de két héten belül megtudjuk, hogy az idén sikerül-e a Vásárhelyi
Forgatagot „beljebb” hozni a városközponthoz. A szervezők ugyanis arról tárgyalnak a város
vezetőségével, hogy a vár és a Vársétány legyen az új helyszín – számolt be Portik Vilmos
főszervező szerdai sajtótájékoztatóján a konkrét tervekről.

Erdély

Újdonságokkal készülnek a Vásárhelyi Forgatag szervezői

Könyvsorozat Szoboszlay Aladárról, akit a magyarságért tett erőfeszítései miatt
végeztek ki
2019. június 5. – szekelyhon.ro
Könyvsorozattal emlékezett meg Szoboszlay Aladár római katolikus papról a Magyar PEN
Club, a két hiánypótló kiadványt szerdán mutatták be a csíkszeredai Hunguest Hotel
Fenyőben. A kiadványok többek között azért számítanak nélkülözhetetlennek, mivel a kilenc
társával együtt kivégzett Szoboszlayról a magyar köztudat nagyon keveset tud.

Karácsonyi Zsolt a PIM-mel kötött együttműködésről: minél több olvasóhoz
jussanak el kortárs magyar művek
2019. június 5. – Krónika
„Az E-MIL számára azért is volt fontos a tanácskozás és a keretmegállapodás aláírása, mert a
mi céljaink közt is szerepel az irodalom Kárpát-medencei összmagyar erősítése,
népszerűsítése” – mondta el Karácsonyi Zsolt. Az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnökét
annak kapcsán kérdeztük, hogy együttműködési megállapodást kötött a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeum (PIM) a külhoni magyar irodalmi szervezetekkel és műhelyekkel kedden, a
nemzeti összetartozás napján.

A pápai miseruha készítője a magyar felirat cenzúrázásáról: „Beavatkoztak az
alkotásomba”
2019. június 5. – maszol.ro
Megdöbbentette a Ferenc pápa csíksomlyói miseruháját készítő Cristina Sabău-Trifut, hogy a
Szentatya romániai látogatásának biztonságát felügyelő kormányőrség (SPP) nyomására
eltakarták a kazula magyar feliratát. „Sajnálatos beavatkozás volt ez az alkotásomba. Nem
tartom természetesnek, ami történt” – mondta a Maszolnak a szatmárnémeti egyházművész.
Az egyházművész jóhiszeműen cselekedett amikor a pápalátogatás mottóját magyarul és a
miseruhára varrta. „Ha tudtam volna már a tervezés elején, akkor vagy az egész logót
kihagyhattam volna, vagy csak a feliratét – mondta. – Én jóhiszeműen illesztettem bele. Ezt a
logót küldték nekem a ferences atyák, értelemszerűen, hiszen erre bólintott rá a Vatikáni
Liturgikus Bizottság mint a pápalátogatás hivatalos logójára. Úgy tudtam, hogy a magyar
feliratos változat is hivatalos. Senkinek a fejében meg nem fordult, hogy esetleg bármi gond
adódhatna.”
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2019. június 5. – Krónika
Az RMDSZ szerint árt a magyar érdekképviseletnek az a sürgősségi kormányrendelet,
amelynek értelmében jövőre ismét közvetlenül választhatjuk meg a megyei tanácsok elnökeit.
Miközben jelenleg öt megyét vezet magyar elöljáró, a régi-új, „a PSD érdekeit szolgáló”
rendszerben csak a hargitai és a kovásznai önkormányzat első emberének széke nem inog.

Erdély

Tanácselnököket veszíthet a magyar képviselet: hátrányos az RMDSZ számára a
megyei önkormányzati vezetők közvetlen megválasztása

Prioritás a külhoni gazdaságfejlesztés
2019. június 6. – Krónika
Az idei évhez hasonlóan jövőre is kiemelt támogatásra számíthat a nemzetpolitikai terület az
Orbán Viktor vezette kormány által a budapesti Országgyűlés elé beterjesztett költségvetési
javaslat szerint. Az Orbán-kabinet több tárcájánál is megjelennek a külhoni magyarok
támogatását célzó források.

Feliratperek: nyert Székelykeresztúr polgármestere
2019. június 6. – Krónika
A bíróság elutasította a Méltóságért Európában Polgári Egyesület azon keresetét, amelyben
pénzbírság összegének megállapítását kérték Székelykeresztúr polgármestere számára, mert
szerintük nem hajtott végre egy jogerős ítéletet. Decemberben kötelezte jogerősen pénzbírság
fizetésére a marosvásárhelyi ítélőtábla Keresztúr polgármesterét, azzal az indokkal, hogy nem
hajtotta végre a Városháza felirat eltávolítására vonatkozó végzést. A döntés azért is furcsa,
mert a kifogásolt megnevezés levételéről rendelkező korábbi bírói döntés jogerőre
emelkedése, 2017 novembere előtt már eltávolították a Városháza feliratot. A per tehát
okafogyott lett volna, ha a városvezető bizonyítja a levételt a bírságolásért indított per
elsőfokú tárgyalásán. Ám ez elmaradt, másodfokon pedig nem vették figyelembe a
bizonyítékot, és született egy abszurd ítélet, amely egy olyan mulasztásért büntetné a bruttó
minimálbér 20 százalékának megfelelő napi összeggel a polgármestert, amelyet nem követett
el.

Pünkösd előtt, pápalátogatás után
2019. június 6. – Figyelő – Borbély Tamás
Ferenc pápának a vatikáni szokások szerint is rendkívül hpsszúnak számító háromnapos
romániai látogatása több olyan gesztust eredményezett, amelytől a magyarok joggal remélik
bizonyos vitás kérdések rendezését. A szentatya jelenlétével elismerte és a nemzetközi
térképen még láthatóbbá tette Csíksomlyót, a moldvai csángókról sem feledkezett meg,
ugyanakkor maradtak beteljesületlen célok, például Márton Áron püspök boldoggá avatása.
(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. június 6- i számában olvasható.)
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2019. június 5. – bumm.sk
Országjáró körútra indult Bukovszky László, kisebbségekért felelős kormánybiztos. A
következő hetekben azokat a régiókat keresik fel, ahol a kisebbség – legyen magyar vagy
ruszin – aránya meghaladja a 20 százalékot. Az egyes állomásokon előadásokkal várják a
járás polgármestereit, hogy megismertessék velük a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó
törvényes kötelességeiket. Komáromban a Komáromi járás polgármestereinek tartott
előadást Bukovszky László, kisebbségekért felelős kormánybiztos. Sajnos a részvétel elmaradt
a remélttől, ugyanis a járás 37 településéből mindössze kilenc képviseltette magát.

Erdély

A régiók polgármestereit tájékoztatja Bukovszky László a kétnyelvűség
betartásáról

Bugár vádaskodott, Menyhárt a közösségi célokról beszélt
2019. június 5. – Felvidék Ma
Az etnikai politizálásról és az európai parlamenti választások után kialakul helyzetről
kérdezte a Pátria Rádió tegnap reggel a Most-Híd, ma pedig az MKP elnökét. Tanulságos
válaszok hangzottak el azt illetően is, hogy hol miként látják az összefogás felé vezető utat.
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke pártja eredményeit sorolta, majd nagyon gonosz kérdésnek
minősítette a Pátria Rádió műsorvezetőjének azon tényszerű közbevetését, hogy „… ezáltal
elérték a 2,59%-ot, mintha nem sikerülne az eredményeket tálalni, eladni?”. A pártelnök
szerint a választók őket „kárhoztatják” a Smer múltbeli hibái miatt is, és szólt a
„himnusztörvény” számukra katasztrofális lecsapódásáról is. Menyhárt József, a Magyar
Közösség Pártja (MKP) elnöke emlékeztetett arra, hogy jogelődjük, a Magyar Koalíció Pártja
az etnikai alapú politizálásból érte el például a Selye János Egyetem megalapítását. Az MKP
megyei képviselői jelenleg az Egyszerű Emberek és Személyiségek (OĽANO) politikusaival
közösen érnek el sikereket Nagyszombat megyében, tehát az etnikai politizálás nem zárja ki a
szlovák pártokkal való együttműködést.

99.év, 99 fáklya – Trianoni megemlékezés Komáromban
2019. június 5. – Ma7.sk, Új Szó
A Kárpát-medencében egyedülálló módon emlékeztek meg a trianoni békediktátum
aláírásának, valamint Komárom kettészakításának 99. évfordulójáról a történelmi Komárom
Vármegye felvidéki és magyarországi lakosai. Közel ezren, június 4-én az összetartozás
városában. Hosszasan és méltóságteljesen kígyózott a gyalázatos döntést feledni nem akaró
menet a trianoni határon. Felnőtt- és gyermekkezekben zászlók, helységnévtáblák, belső
meleget is árasztó fáklyák hirdették egy meggyötört közösség önmagára esz
mélését. A rendezvény 17 órakor istentisztelettel kezdődött az észak-komáromi református
templomban, ahol Fazekas Zsuzsanna lelkipásztor hirdetett igét. Annak bizonyítására, hogy
manapság is Trianon következményeit szenvedjük, levetítették az Orosz Örs és társai által a
párkányi Štúr-szoboravatás napján a szlovák nemzetébresztő szülőfalujában, Zayugrócon
forgatott frappáns kisfilmjüket.
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2019. június 5. – Ma7.sk
Nemes kezdeményezéssel állt elő Lentulay István, a nagyszarvai önkormányzat képviselője:
egy facsemetét ültettek el Trianon napján az egykori községháza udvarán, s a földet,
amelyben gyökeret ver majd, a történelmi Magyarország vármegyéiből gyűjtötték össze.
Trianon 99. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen elsőként Hervay Rozália, az
MKP Nagyszombat megyei képviselője osztotta meg gondolatait. Az első világháború után a
Kárpát-medence darabjaira hullott szét, a leszakadt részek összetört cserépként próbáltak
meg megmaradni, újjáépülni.

Felvidék

Faültetés Trianon napján Nagyszarván

Bugár szerint etnikai politizálással nem lehet eredményeket elérni

Ajándék a kisgyermekes családoknak
2019. június 5. – Magyar Szó, Pannon RTV
A külhoni magyar gyerekek éve program keretében Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője ma Csantavéren és Zomborban
babacsomagokat adott át azoknak a szülőknek, akiknek tavaly született gyermekük, és a
2018-as Köldökzsinór program keretében igényelték az anyasági támogatást. Az eseményen
jelen volt még mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Jerasz Anikó, az MNT
Végrehajtó Bizottságának elnöke.

Vajdaság

2019. június 5. – Körkép
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a Pátria Rádióban kedden kijelentette, hogy nem híve az
etnikai politizálásnak, mert az falak közé szorítja a politikust, aki emiatt nem tud
eredményeket elérni. Bugár Béla szerint a Most-Híd céljainak megvalósításához csak a többi
kisebbséggel és a többségi nemzettel való együttműködésre van szüksége. Szerinte csak így
lehet elérni eredményeket Szlovákiában. „Nem azt jelenti magyarnak lenni, hogy valaki
naponta a mellét veri, és azt mondja, én csak az etnikai politizálás híve vagyok, hanem ha azt
mondja, hogy a sikeres politizálás híve. Ki mennyit tud letenni a szlovákiai magyarok
asztalára?” fogalmazott a Most-Híd elnöke. Szerinte az etnikai politizálással nem lehet
eredményeket elérni, de „azzal a politikai stílussal”, amit a Most-Híd képvisel, például
sikerült részben „rendezni” a szlovák-magyar viszonyt.

Hatvan oktatási intézmény kiemelkedően tisztább és zöldebb
2019. június 5. – Pannon RTV
60 vajdasági oktatási intézményt díjaztak a Tisztább és Zöldebb Iskolákért programban való
sikeres részvételért. A 10 éve tartó program elsődleges célja a környezetvédelem
fontosságának a tudatosítása. Az akcióban ez alkalommal összesen 128 iskola és óvoda vett
részt. A legsikeresebbek ünnepélyes keretek között vehették át a díjakat a karlócai Október
23. Általános Iskolában. Az akciót a tartomány mellett önkormányzatok, közvállalatok,
gazdasági társaságok és civil egyesületek is támogatják.
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2019. június 5. – Kárpátalja, kiszo.net
Június 2-án kisebb ünnepség keretében avattak fel a Nagyszőlősi járási Nevetlenfalu
központjában egy, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a helyi tanács pénzéből létrehozott
műfüves futballpályát, valamint vele együtt a Kelet-európai Misszió támogatásával épülő
játszóteret, amelyet egy helyi, ötgyermekes édesapa, Bodnár János épít a gyerekek számára.

Várja a jelentkezőket a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete!
2019. június 5. – karpatalja.ma
Megkezdődött a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, mostantól a
továbbtanulni szándékozóknak fokozottan oda kell figyelniük a különböző jelentkezési,
okmánybeadási stb. határidőkre, valamint a felvételi előírásokra. Ezért Bárány Bélát, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felvételi Bizottságának titkárát arra kértük,
foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára. Beszélgetésünk első
részében a beregszászi főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe jelentkezők számára
igyekszünk remélhetőleg minél több hasznos tudnivalóval szolgálni.

Kárpátalja

A legfontosabbak a gyerekek

Beperelték a kormányt az új ukrán helyesírási szabályzat miatt

Nincs jogalap a mandátum megszüntetéséhez
2019. június 5. – Népújság
Azután, hogy a KPK (Korrupcióellenes Bizottság) felhívta Horváth Ferenc magyar
nemzetiségi képviselőt, hogy 15 napon belül mondjon le képviselői mandátumáról vagy
mondjon le az MMÖNK Tanácsának éléről, majd Horváth Ferenc ezt egyik esetében sem tette
meg, az ügyben már csak a Szlovén Országgyűlés dönthet. A megfelelő, törvényes döntés
előkészítésének érdekében a parlament elnöke, Dejan Židan egy jogászcsoportot hívott össze,
hogy fogalmazzák meg véleményüket a tárgykörben.

Muravidék

2019. június 5. – karpatalja.ma
Június 5-én arról adott hírt az ukrán sajtó, hogy egy hölgy Kijev város kerületi adminisztratív
bíróságához fordult saját 7. osztályos lánya nevében, és kérte a bíróságot, hogy helyezze
hatályon kívül a Miniszteri Kabinet ez év május 22-én az ukrán nyelv új helyesírási
szabályzatának bevezetéséről kiadott N 437. számú rendeletét.

Évadzáró Ringató Lendván
2019. június 5. – Népújság
Október és június között minden szerdán együtt énekelnek, mondókáznak, játszanak a
kisgyermekes családok Lendván, a Ringatón. „A foglalkozások célja, hogy oldott, szeretettel
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Muravidék

teli légkörben a kisgyermekes szülőkkel megismertessük a zenei nevelés lehetőségeit, a szülők
és a gyerekek átéljék a közös éneklés és játék élményét. Nem a gyerekek megtanítása, nem a
fejlesztés a cél! Mindenekelőtt a felnőttekben szeretnénk kedvet ébreszteni az énekléshez.
Segítséget, bátorítást adni, útmutatást az értékes zenei anyag válogatásához.

Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2019. június 6. –Kossuth Rádió

Román hazafiak készülnek június 6-án emlékünnepséget tartani az Űz-völgyi haditemetőben.
A román hatóságok annak ellenére nem akadályozzák a provokációkat, hogy maga a védelmi
minisztérium elismerte, nem járult hozzá a temető átalakításához, és a Bákó megyei prefektus
is törvénytelennek ítélte az dormánfalvi polgármester akcióját.

Eckstein-Kovács Péter volt RMDSZ-es szenátor és kisebbségügyi miniszter a romániai
ellenzéki pártok jelöltje az ombudsmani tisztségre. A Nemzeti Liberális Párt vezetősége
szerint a jogász végzettségű Eckstein-Kovács Péter megteremtheti az ellenzéki egységet,
személye pedig garancia arra, hogy megválasztása esetén olyan „nép ügyvédje” lesz, aki nem a
hatalmat szolgálja.

Tovább tart a hatósági vizsgálat az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ ellen, a
vád többek között a szeparatizmus támogatása. Legutóbb Berki Marianna igazgatót hallgatták
ki a nyomozók. A Magyar Kormány által támogatott kárpátaljai gazdaságélénkítő program
2016-os indulása óta közel 6000 vállalkozó, turisztikai szakember és mezőgazdász pályázott
eddig sikeresen fejlesztésre és kapacitásbővítésre.

Május kezdődött a délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program második ciklusa.
Újdonság, hogy a pályázati kiírásoknál kedvezményre számíthatnak majd a nagycsaládosok.
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A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium minden évben a tanév végi Iskolanapokon
megemlékezik a névadójára. Ilyenkor ünneplik az iskola sikeres diákjait , és hogy szép
számmal vannak az is bizonyítja, hogy közel 80 diáknak és felkészítő tanáraiknak adtak át
elismerő okleveleket.

Salgótarján országzászlójához az összetartozás idei emléknapjára tárogatóval, verssel és
énekekkel érkeztek felvidékről a Csemadok füleki szervezete és Kalonda küldöttsége.
Temesváron is közös énekléssel ünnepelték a nemzeti összetartozás napját: a belvárosi
református templomban megtartott ökumenikus rendezvényen hat kórus és dalárda énekelt
külön-külön és együtt is. A megemlékezés szónokai az élet minden területén az összefogás, az
összetartás fontosságát emelték ki.

A hétvégén rendezték meg a 22. Nemzetközi Békéscsaba–Arad Szupermaraton, Kerékpáros
és Görkorcsolyatúrát. A több mint ezer fős mezőny szombaton rajtolt a Csabagyöngye
Kulturális Központtól, és 100 km megtétele után ért Arad főterére. Vasárnap indultak vissza a
résztvevők, hogy délután Békéscsaba központjában haladjanak át a célvonalon.
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