A lovagkirály is „mosolyogva nézi”: hivatalosan megnyitották a nagyváradi
Szent László Napokat
2019. június 25. – Krónika
A nagyváradi római katolikus székesegyház előtt álló Szent László-szobor megkoszorúzásával
és ünnepélyes nyitógálával kezdődött el hétfőn az immár 7. alkalommal megszervezett Szent
László Napok. „Szent László és Várad összeköt” – ezzel a gondolattal zárta felszólalását
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Beszédében
kiemelte, az elmúlt években új erőre kaptak a magyar közösségek, egyre több olyan fesztivált
tud támogatni Magyarország kormánya Erdély-szerte, amelyek a magyarságról, a
magyarsághoz szólnak. A támogatáspolitika kapcsán beszélt ugyanakkor arról is, hogy
elkezdtük közös erővel újjáépíteni közösségünket, közös erővel olyan hellyé formáltuk a
Kárpát-medencét, ahol jó élni”. „Hét évvel ezelőtt valami újra elkezdődött Váradon. A
lovagkirály emlékezetét híven őrző közösség egy olyan rendezvényt hozott létre, amely
immáron több 10 000 résztvevőt hoz ide, a Partium fővárosába. Kívánom, hogy az itt élő
magyarok az idei rendezvény idején is meg tudják mutatni saját arcukat, s ami még ennél is
fontosabb, meg tudják élni magyarságukat. Legyen a Szent László Napok a jövőben is
találkozóhelye a magyaroknak” – kívánta Szilágyi Péter miniszteri biztos.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Sürgősségi rendelettel léptette hatályba a román kormány az új közigazgatási
kódexet
2019. június 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Sürgősségi rendelettel léptette hatályba keddi ülésén a bukaresti kormány az
alkotmányossági normakontrollon korábban elbukott közigazgatási törvénykönyv egy újabb
változatát. A közigazgatási kódex tavaly elfogadott parlamenti változata számos
kisebbségvédelmi rendelkezést is tartalmazott, de nem tudni, hogy ezek szerepelnek-e a
kódex kedden elfogadott új változatában, mivel a kabinet egyelőre nem tette közzé a keddi
ülésen elfogadott jogszabály szövegét. A kormány néhány hete bocsátotta közvitára a kódex
újabb változatát, amelyből hiányoztak azok a kisebbségi anyanyelvhasználatot szabályozó,
már hatályos rendelkezések, és azok a kisebbségi jogokat bővítő előírások is, amelyeket az
RMDSZ javaslatára építettek be a kódexbe, az MTI azonban úgy értesült, hogy a rendelet
szövege a kormányülésen is módosult.

A gazdasági fejlődés útján
2019. június 26. – Magyar Szó
A jövőben megejtendő beruházásokról és az ezek nyomán várható gazdasági fellendülésről
nyilatkozott Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió
Napindító című, tegnap reggeli műsorában. Szavai szerint a gazdasági fellendülés és a
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Meggátolhatatlan felvonulás a székely szabadság napján: újabb pert nyert az
SZNT a marosvásárhelyi városháza ellen
2019. június 25. – Krónika
Ismét pert nyert a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Marosvásárhely polgármesteri hivatala
ellen. A marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítélete szerint a városháza legutóbb is
törvénytelenül próbálta akadályozni a március 10-i székely szabadság napi utcai felvonulást.
Mint ismeretes, az elmúlt években is az igazságszolgáltatásnak kellett kimondania: a
városháza nem gátolhatja meg, hogy a bejelentett tüntetésen a Székely vértanúk
emlékművénél gyülekező tömeg a legrövidebb útvonalon a város főterére vonuljon.

Vezető hírek
Erdély

makrogazdasági mutatók lehetővé teszik, hogy hamarosan soha nem látott beruházások
kezdődjenek Szerbiában. Mint hozzátette, „néhány éven belül óriási fejlődés indulhat el, nem
beszélve arról, hogy remélhetőleg hamarosan az európai uniós előcsatlakozási források is
rendelkezésre állhatnak”. A VMSZ elnöke a folytatásban reálisnak minősítette Szerbia
államfőjének vasárnapi bejelentését, miszerint hamarosan 5 és 10 milliárd euró közötti,
nagyszabású országos beruházások valósulnak meg. Pásztor István szerint ilyen fejlesztési
ciklusra nagy szükség van, hiszen az országnak vannak olyan térségei, amelyekben a
közműfejlesztés, főként a csatornahálózat kiépítése, nagyon lassan halad. – Én ebben a
pillanatban ezt valós lehetőségként élem meg. Az, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a
beruházásokat nem hitelkonstrukciók kereteiben tervezik, hanem a költségvetési
bevételekből. Mindemellett reményeink szerint belátható időn belül közelebb kerül hozzánk
az uniós források lehetősége – fejtette ki Pásztor István.

Nagy Előd: el akarjuk kerülni, hogy kirakatként használják a magyar
orvosképzést
2019. június 25. – transindex.ro
Nagy Előd szerint a marosvásárhelyi orvosi egyetem ügyében még nem született kielégítő
megoldás, de kisebb előrelépések történtek. Nagy Előd kisebb előrelépésnek értékelte, hogy
Leonard Azamfirei, az orvosi egyetem rektora - mint arról Szabó Béla professzor, a magyar
tagozat vezetője, az MTI-nek korábban szintén beszámolt - ajánlatot tett egy preklinikai
főtanszék megszervezésére, ám a rektorhelyettes szerint erre azért nem tudtak rábólintani,
mert “semmiképpen nem elég egy magyar tagozati szerveződéshez, hanem maximum egy
kirakatnak jó”. Hozzátette, “mindenképpen el akarjuk kerülni, hogy kirakatot csináljanak a
magyar képzésből”.

Hogyan adhatott el regisztrációt egy cég a székelyföldi gazdaságfejlesztési
pályázathoz?
2019. június 25. – transindex.ro
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Felmondott alkalmazott és hosszan magyarázkodó cég: a Pro Economica Alapítvány vezetőjét
kérdezték a pályázati programjukkal kapcsolatban kirobbant botrány hátteréről és
következményeiről.

Az úz-völgyi eseményekkel kapcsolatosan szólalt fel Benkő Erika az Európa
Tanácsban
2019. június 25. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Benkő Erika RMDSZ-es parlamenti képviselő az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
Esélyegyenlőségi Bizottságában felszólalt az Úz-völgyi eseményekkel kapcsolatosan és kitért a
romániai magyarokat ért jogsértésekre is egy nemzeti kisebbségekről készülő jelentés
kapcsán, június 25-én. „Romániában még mindig nagyon sok gond és probléma van a magyar
közösség jogainak betartása tekintetében, és jelentős feszültség alakult ki a többség és
kisebbség viszonyában”— fogalmazott az RMDSZ parlamenti képviselője. Példaként emelte ki
az Úz-völgyében történteket, ahol majdnem erőszakos etnikai konfliktusba torkollott egy
békés tüntetés, melynek előzménye az volt, hogy a román hatóságok betonkereszteket
állítottak több magyar katona sírja felé, a későbbiekben pedig törvénytelenül kisajátították
azt a katonai temetőt, ahol többségében magyar hősök nyugszanak.

Műalkotásnak nyilvánították az úzvölgyi temetőben illegálisan felállított
betonkereszteket
2019. június 25. – maszol.ro, transindex.ro
A művelődési minisztérium hétfőn kedvezően véleményezte az úzvölgyi osztrák-magyar
katonai temetőben illegálisan felállított román emlékmű és az ott eltemetett román
katonáknak emléket állító 50 betonkereszt művészeti koncepcióját. A tárca azonban
figyelmeztette a dormányfalvi önkormányzatot, hogy a véleményezés csupán egy része az
engedélyeztetési folyamatnak. Az RMDSZ-nek tudomása van a minisztériumi
vélemenyezésről, és meg is fogja tenni a szükséges lépéseket – jelentette ki a Maszol
érdeklődésére Korodi Attila képviselőházi frakcióvezető. A Hargita megyei politikus
elmondta: az RMDSZ még ezen a héten hivatalos átiratot küld a kulturális tárcának,
amelyben felhívják a figyelmet, hogy a dormánfalvi önkormányzat által benyújtott
dokumentációban olyan igazolásokkal támasztják alá a kérésüket, amelyek kiállítását
törvénytelenségek előzték meg.

Szerdán tartják a román–magyar egyeztetéseket az úzvölgyi hősi temetőről
2019. június 25. – maszol.ro, Nyugati Jelen
A katonai temetők kérdéséről, különös tekintettel az úzvölgyi hősi temető helyzetére, a román
fél által kezdeményezett kétoldalú megbeszéléseket június 26-án, szerdán tartják
Bukarestben az illetékes magyar hatóságok képviselőivel – tájékoztatta a Maszolt a román
védelmi minisztérium sajtóosztálya. A tanácskozásról – annak befejezése után –
sajtóközleményben tájékoztatják majd a közvéleményt – tették hozzá.
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2019. június 25. – szekelyhon.ro, Krónika
Helyi, országos és régiós szinten is demográfiai, gazdasági, társadalmi problémákat okoz a
migráció, Romániában pedig nincs országos stratégia ennek ellensúlyozására – állapították
meg a szakemberek. Egy, a témában készült kutatásból az is kiderül, hogy a románok
átlagban 200 euróval többet keresnek a magyaroknál.

Erdély

Kutatás: a románok átlag 200 euróval keresnek többet a magyaroknál

„A magyar közösségnek is kijár” – imaláncot alkottak Nagyváradon Szent László
főtéri szobráért
2019. június 25. – Krónika
Az Erdélyi Magyar Néppárt felhívására imaláncot szerveztek kedden Szent László főtéri
szobráért. Csomortányi István EMNP-elnök emlékeztetett: Nagyvárad főterén, a magyarok
körében történelmi nevén Szent László térnek nevezett helyen a román közösség az elmúlt
időszakban négy szobrot is állított, ezért az egyensúly érdekében a magyar közösségnek is
kijár a szobor. Ezután a történelmi egyházak képviselői mondtak rövid imát. A rendezvényen
– amely a Himnusz eléneklésével zárult, azt jelezve, hogy a lovagkirály szobra a teljes váradi
magyar közösség óhaja – az RMDSZ helyi politikusai is jelen voltak.

Brassó megyei fellebbezés a magyar felirat védelmében – bosszankodik a
„nemzetféltő” Tanasă
2019. június 25. – Krónika
Zavarja a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült bolggert, Dan Tanasát, hogy a Brassó
Megyei Tanács megfellebbezte az alapfokú bírósági döntést, miszerint el kell távolítani a
Brassó és Kovászna megye határán kihelyezett kétnyelvű köszöntőtáblát. A feljelentő a
blogján úgy fogalmaz, hogy a „liberális Adrian Veștea kétségbeesetten harcol a megyehatáron
levő magyar feliratért”, mivel megfellebbezte a bírósági döntést, ami „az állam hivatalos
nyelvének tiszteletben tartására kötelezi”. Tanasă korábban is kitámadta a Brassó megyei
elöljárókat, George Scripcaru brassói polgármestert és Adrian Veștea megyei tanácselnököt,
mondván, hogy a magyar irredentizmust támogatják, mert részt vettek Sepsiszentgyörgyön a
kürtőskalács-fesztiválon, miközben soha egyetlen Kovászna megyei román rendezvényen sem
jelentek meg.

A szatmárnémeti járda nem tudja, magyar vagy román gyermek biciklizik-e rajta
– Butka Gergővel beszélgettek
2019. június 25. – maszol.ro
Szatmárnémeti egyre élhetőbb város lesz, és nemcsak azért, mert ott szervezik meg idén
hatodik alkalommal a Szatmárnémeti Utcazene Fesztivált, hanem azért is, mert a város
állásajánlatokkal és konkrét beruházásokkal várja haza a magyar fiatalokat. Minderről Butka
Gergőt, a szatmárnémeti polgármester tanácsadóját kérdezték, aki egyben az említett
rendezvény főszervezője is. Szerinte a városban sikerült túllépni az etnikai szempontokon, a
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lakosságnak mindegy, hogy éppen albán-e a polgármester, ha a látja, hogy a dolgok a jó
irányba haladnak.

Sepsiszentgyörgyön magyar pártközi összefogással tiltakoznak Úzvölgye miatt
2019. június 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Sepsiszentgyörgyön minden magyar párt támogatja és részt vesz a csütörtökön 18 órától a
főtéren sorra kerülő tüntetésen, amelyen az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának
visszaállítását követelik. A múlt heti, csíkszeredai tüntetés után az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) által kezdeményezett sepsiszentgyörgyi megmozdulás kapcsán összefogtak a magyar
politikai szervezetek, annak érdekében, hogy a magyar közösség egységet és erőt mutasson fel
az úzvölgyi sírkert ügyében. A keddi, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón az EMNP és az
EMNT országos vezetői mellett részt vettek az RMDSZ és az MPP háromszéki elöljárói is, és
bejelentették, hogy mindannyian a csütörtöki tüntetésen való részvételre buzdítanak.

Egyetlen máramarosszigeti utca maradt a magyaroknak
2019. június 26. – Krónika
Lepusztult, gondozatlan belváros fogadja a látogatót napjainkban Máramarosszigeten,
amelynek mindössze egyetlen sétálóutcáját tették rendbe, azt, ahol az 1950-1955 között
működött hírhedt politikai börtön egykori épületében a romániai kommunizmus
szörnyűségeit bemutató börtönmúzeum várja a múlt iránt érdeklődőket. A hetven éve még
nyolcvan százalékos arányban magyarok lakta Máramarosszigeten ma egyetlen magyar nevű
utca és az összlakosság mintegy 15 százalékát kitevő magyar közösség emlékeztet a
monarchiabeli és a két világháború közötti pezsgő magyar világra. A helyben maradt magyar
közösség a megerősödött egyházi gyülekezetekben és kulturális egyletekben keresi a
boldogulás lehetőségeit.

Stratégiára vár Marosvásárhely
2019. június 26. – Pataky István – Krónika
A Krónika vezércikke szerint “a végtelenül széttördelt lakossági összetétel megköveteli a
legapróbb részletekig kidolgozott kampánystratégiát, és az azt hitelesen végrehajtani képes
polgármesterjelöltet a jövőre esedékes helyhatósági választásokra. Itt a világos üzenet és az
ellenségkép kevés. A felszínes látszat – ami ezúttal minden bizonnyal erősen csal – azt
mutatja, a magabiztosság megvan az RMDSZ köreiben. Úton-útfélen hallani a
polgármesterségért harcba szálló magyar nevekről. Az esély az egyfordulós választásokon
egyébként valóban megvan. A megfáradt és a román szavazók által is megunt Florea még a
várható hatósági „rásegítéssel” sem tűnik esélyesnek. A kérdés csak az, mit kezd az előző
megméretéseknél kedvezőbb alaphelyzettel a Marosvásárhely vonatkozásában egyelőre saját
magával elfoglalt RMDSZ?”.
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2019. június 25. – Ma7.sk
Egy titokzatos Fb-bejegyzés szerint Csáky Pál, aki az MKP EP-listavezetője volt az európai
parlamenti választásokon, pártja kampánystratégiájában, passzivitásában és elhibázott
kommunikációjában látja a májusi EP-választás sikertelenségét. Legalábbis erre utal az a
forrásmegjelölés nélkül közzétett elemzés, amelyet az MKP korábbi EP-képviselője közösségi
oldalán osztott meg. Mint ismert, a májusi EP-választáson az MKP mindössze néhány száz
szavazattal maradt el az ötszázalékos, legalább egy EP-képviselői mandátumot érő
eredménytől. Mivel a Most-Híd még ennél is rosszabb eredményt ért el, Szlovákia uniós
csatlakozása óta először fordul elő, hogy a felvidéki magyarság – a következő öt évben
biztosan – európai parlamenti képviselet nélkül marad.

Felvidék

Csáky Pál titokzatos Fb-posztja: az MKP elhibázott kommunikációja okozta az
EP-választás sikertelenségét?

Új magyar nyelvű közlekedési táblák kerülnek ki Nyitra megye útjaira
2019. június 25. – Felvidék Ma, bumm.sk
Hétfőn megtartotta 13. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. Az ülésről
szóló beszámolót Farkas Iván, megyei képviselő, az MKP frakcióvezetőjének tolmácsolásában
olvashatjuk. Az MKP képviselőcsoportjának javaslatára – amelyet az előző testületi ülésen
Gyarmati Tihamér nyújtott be – a megyei önkormányzat tegnap elfogadta, hogy a vonatkozó
törvényen felül, a megye által fenntartott intézmények minden dolgozóját megilleti az üdülési
támogatás a törvény által előírt összegben. Függetlenül az adott megyei intézmény
dolgozóinak számától. A határozathoz az anyagi forrásokat is hozzárendelte.

Az MKDSZ üdvözli a Híd magyar pártok együttműködését szorgalmazó
határozatát
2019. június 25. – bumm.sk
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség üdvözli a Híd Országos Tanácsának azon
határozatát, amelyben a magyar pártokkal és érdekvédelmi szervezetekkel való
együttműködést szorgalmazza. Az MKDSZ megalakulása óta többször szót emelt az
ellenségeskedés beszüntetése érdekében a magyar-magyar összefogás szükségességét
hirdetve. Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében 2013-ban levélben kereste meg a
felvidéki magyar pártokat. A 2019-es elnökválasztás alkalmával már sikerült együttműködést
kialakítani a Híddal az egyetlen magyar elnökjelölt támogatásával. Az EP választások
történelmi példát adtak az együttműködés szükségességéről. A magyar pártok hosszú távú
együttműködésére van szükség a politikai pluralitás megőrzésével.
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2019. június 26. – Vajdaság MA, Pannon RTV
A Prosperitati Alapítvány Erzsébetlakon szervezett lakossági fórumot kedden este. A
művelődési otthon nagyterme ezúttal kicsinek bizonyult, nagy érdeklődés övezte a második
fejlesztési ciklus hetedik pályázati körének ismertetőjét. A közép-bánáti régióból érkeztek az
érdeklődők, voltak sokan, akik már megtapasztalták a pályázatok adta lehetőségeket, és újra
szeretnének élni a támogatások sokaságával, előrehaladni az anyaország segítségével.

Vajdaság

Prosperitati: Erzsébetlakon (is) ismertették az újabb pályázati lehetőségeket

Civil Akadémia először a határon túl
2019. június 25. – Pannon RTV
Első alkalommal rendeztek meg határon túli városban Civil Akadémiát. A Civil Összefogás
Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szabadkai előadására a belépés ingyenes
volt. A magyar himnusz eléneklésével kezdődött meg kedd délután Szabadkán a Civil
Akadémia. A Magyarországon már jól ismert esemény a Szakegyesületek és Társulatok
Szövetsége által került az észak-bácskai városba, amely ebben az évben lett a Civil Összefogás
Közhasznú Alapítvány partnere.

A VaMaDiSZ segíti a leendő gólyákat

Elkezdődött a Máltai Ifjúsági és Mozgáskorlátozott tábor
2019. június 25. – karpatalja.ma
A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat immár hatodik alkalommal biztosít táborozási
lehetőséget egészséges és mozgáskorlátozott gyerekek számára Kárpátalján. A június 24. és
29. között megvalósuló alkalomnak a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum ad
otthont. A Máltai Ifjúsági és Mozgáskorlátozott tábor első és egyben nyílt napja szentmisével
vette kezdetét, majd a lelkes résztvevőket Makuk János, a szeretetszolgálat elnöke
köszöntötte.

Kárpátalja

2019. június 25. – Pannon RTV
Kedden és szerdán lehet még jelentkezni az Újvidéki Egyetemen. A Vajdasági Magyar
Diákszövetség aktivistái idén is segítik a végzős középiskolásokat az ügyintézésben. A Help
Me! elnevezésű felsőoktatási beilleszkedési programjuk keretében az egyetemi városban
felállított standjuknál várják a leendő gólyákat, ahol útba igazítják őket, illetve segítenek
nekik az egyetemi rendszer megismerésében. A VaMaDiSz aktivistái hétfő óta vannak jelen az
egyetemi városban, az első nap folyamán több mint százan fordultak hozzájuk segítségért.

„Hajótöröttek, akiket Jézus partra segített”
2019. június 25. – Kárpáti Igaz Szó
Mezőváriban immár 9. alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református
Egyházkerület (KRE) egyik legnagyobb rendezvénye, a Családi Csendesnap. Ezúttal a
Csongori Szenvedélybetegeket Mentő Misszió együttműködésével. A nap fő témája az volt,
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hogy mindannyian hajótöröttek vagyunk, de ha elfogadjuk Isten segítségét, akkor kegyelmet
nyerhetünk. Erről beszélt a nyitó áhítat során Zán Fábián Sándor, a KRE püspöke, akit a
Családi Csendesnap részleteiről kérdeztük.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül – Kossuth Rádió
2019. június 25.
Szerdán tartanak megbeszélést a román védelmi minisztérium kezdeményezésére a román és
magyar fél szakértői. Várhatóan terítékre kerül a katonai temetők és emlékművek helyzete, és
természetesen az Úz-völgyi temető kérdése, tekintetbe véve a két ország között 2008. március
6-án aláírt kormányszintű megállapodást, amely a Romániában levő magyar, illetve a
Magyarországon levő román hadisírok helyzetét hivatott rendezni. A hangulat azonban egyre
rosszabb Úz-völgye kapcsán. Oláh-Gál Elvira tudósít.

Újabb tüntetést szervez az Erdélyi Magyar Néppárt az Úz-völgyében történtek miatt.
Csíkszereda után június 27-én Sepsiszentgyörgyre hívják a tiltakozókat. Meghívást kapnak a
többi magyar párt illetve közéleti szervezet képviselői is. Továbbra is azt kérik, hogy a
temetőben állítsák vissza az eredeti állapotokat, hagyják meg Csíkszentmárton tulajdonában
és kezelésében, valamint váltsák le Hargita megye prefektusát. Az úzvölgyi katonatemető
ügyében Csíkszeredában megtartott tiltakozáson Székelyföld területi autonómiáját is kérték.

Az úz-völgyi események kapcsán temetőink sorsa a figyelem középpontjába került. A sírok
pusztulása, ha nem is annyira szembetűnő, de folyamatos a Délvidéken is. Jeles
személyiségeink nyughelyei merülnek feledésbe, amelyeket azután sorra számolnak fel. Erre a
problémára szeretné ráirányítani a figyelmet Czékus Géza és Tóth Tamás könyve, amely a
Szabadkai és palicsi temetőkben nyugvó jeles, nevezetes személyek sírhelye címet viseli. A
kiadványt a napokban mutatták be Szabadkán. Németh Ernő elsőként az egyik társzerzőt,
Czékus Gézát kérdezi.

A hét végén újból tárgyalóasztalhoz ült a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem
román vezetősége a magyar tagozat képviselőivel, akik egy önálló kar vagy több önálló
főtanszék létrehozását, az egyetem kettős: román-magyar elnevezését kérik, valamint azt,
hogy változtassanak az egyetemen bevezetett egységes vizsgáztatási rendszeren, figyelembe
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véve a magyar oktatók és diákok szempontjait is. A megbeszéléseken ezúttal sem történt
érdemi előrelépés, ám az RMDSZ elnöke bizakodó. Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában
elsőként a diák-demonstráció egyik résztvevője nyilatkozik.

Hetek óta az egység megteremtésének a kérdése uralja a felvidéki magyar közbeszédet. Most
ugyanis az a helyzet, hogy négy olyan párt van, amely elsősorban magyar szavazatokkal
szeretne bejutni a pozsonyi törvényhozásba jövő tavasszal, miközben a felvidéki magyarság
alig 9 százalékot tesz ki. Világi Oszkárt, a MOL csoporthoz tartozó Slovnaft vezérigazgatóját, a
dunaszerdahelyi DAC futballcsapat tulajdonosát kérdezte Haják Szabó Mária.

Hetedik alkalommal rendezik meg június 24-30 között a Szent László Napokat Nagyváradon.
Ezúttal a kulturális rendezvénysorozat mottója, Várad összeköt. Egy héten át több mint 150
esemény közül válogathatnak az érdeklődők.
A kulturális fesztivállal a szervezők a városalapító Szent László király emléke előtt
tisztelegnek. Nagy hangsúlyt fektetnek életének, személyiségének megismertetésére,
kultuszának ápolására, nem csak a magyar, de a román nemzetiségű lakosság körében is.
Ionescu Nikolett összefoglalójában elsőként Zatykó Gyula főszervezőt halljuk.

A nyári szünidő első napjaiban tartotta tánctáborát a temesvári Eszterlánc Kulturális
Egyesület Tűzkerék néptáncegyüttese. A harmadikos-negyedikes kisdiákokból álló csapat új
táncot tanult, emellett játékokkal, énekléssel töltötte a tábor három napját, gyarapítva
tudását a népi kultúráról. A táborzárón készült Lehőcz László összeállítása.
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