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Nyomtatott és online sajtó 
 

Meleşcanu kioktató hangnemben beszélt, és beavatkozási kísérlettel vádolja 
Szijjártót 
2019. július 10. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

Kioktató hangnemben reagált Teodor Meleşcanu román külügyminiszter Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter keddi, a szlovákiai Csorba-tó mellett tartott 

találkozójukon tett felkérésére. az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 

informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával tartott kétoldalú megbeszélésen a 

magyar diplomácia vezetője felvetette: a romániai bíróságok fejezzék be azt a gyakorlatukat, 

hogy több millió forintos bírságokat szabnak ki magyar tisztségviselőkre anyanyelv- és 

szimbólumhasználat miatt. A román külügyminisztérium szerdán közleményben reagált a 

felvetésre, amelyet Teodor Meleşcanu úgy értelmezett, hogy a magyar tárcavezető azt kéri: a 

román kormány „avatkozzon be” az igazságszolgáltatás tevékenységébe. A kommüniké 

értelmében a román miniszter azt mondta Szijjártónak: egy demokratikus államban, ahol 

működik a jogállam és amely tiszteletben tartja az európai értékeket – beleértve a hatalmi 

ágak szétválasztását is –, „elfogadhatatlan a kormány beavatkozása az igazságszolgáltatásba”. 

A bukaresti közlemény szerint a találkozóra a román fél kérésére került sor, miután a magyar 

fél „nem konstruktívan” viselkedik, a cél pedig az volt, hogy „véget vessen a magyar fél 

folyamatos provokációinak”. 

 

Grezsa: a kárpátaljai magyar épített emlékek helyreállításának támogatása a 
térség minden nemzetiségét gazdagítja 
2019. július 10. – MTI, hirado.hu, Hír TV   

Közös értéket teremt, és gazdagítja a térség valamennyi nemzetiségét Magyarország 

kormánya azzal, hogy Kárpátalján támogatja a magyar épített emlékek helyreállítását – 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos szerdán az Ungvárhoz közeli Szerednyén, a 

Butler-kultúrkúria és Magyar Ház ünnepélyes alapkőletételén. A miniszteri biztos aláhúzta: a 

Magyar Házak Kárpátalján Program keretében megújuló Butler-kúria összekötő kapocs lesz 

Kárpátalján a magyarság és a többségi szláv nemzet között. 

 

„Ékezetharc” Marosvásárhelyen: megtagadják egy vegyes tannyelvű iskolában, 
hogy helyesen írják le a magyar diákok nevét 
2019. július 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A kéttagozatos, azaz a román–magyar osztályokat, tanulókat egyazon tanintézetben, 

iskolában működtető, illetve nevelő iskolai modell ismét megbukott Marosvásárhelyen – 

szögezte le szerdai közleményében a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). Ugyanis a 

jogvédő szervezet tájékoztatása szerint a város egyik legnagyobb általános iskolájában, a Liviu 
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Rebreanuban az intézmény vezetősége nem hajlandó a nyolcadik osztály elvégzését tanúsító 

okleveleket, anyakönyvi kivonatokat törvényes módon kiállítani: a magyar diákok nevei 

helytelenül, ékezetek nélkül kerültek fel az iratokra. Az iskola titkárnőjének és igazgatójának 

indoklása szerint a magyar nyelv ékezeteinek használata azért nem lehetséges, mert „a 

titkárságon használt szerver nem ismeri” a magyar ékezeteket. 

 

Államfőválasztás: a külföldön élő román állampolgárok az Állandó Választási 
Hatóság honlapján regisztrálhatnak 
2019. július 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A külföldön élő román állampolgárok az Állandó Választási Hatóság (AEP) votstrainatate.ro 

címen elérhető honlapján regisztrálhatnak az államelnök-választásra. Florin Mituleţu-Buică, 

az AEP elnöke sajtóértekezletén kifejtette: a külföldön élő állampolgárok választhatnak, hogy 

levélben akarnak-e szavazni, vagy valamelyik külföldi szavazókörzetben akarják leadni 

voksukat – mindkét lehetőség előzetes regisztrációhoz kötött. Azoknak, akik külföldön 

akarnak szavazni november 10-én, illetve november 24-én, meg kell jelölniük, hogy mely 

ország melyik településén szeretnének az urnák elé járulni, hogy ezzel az opcióval vegyék fel 

őket az állandó választói jegyzékbe – számolt be az Agerpres. 

 

Kristály Lehel lett a Bihari Napló új főszerkesztője  
2019. július 10. – transindex.ro 

Új főszerkesztője van Inform Média Lapkiadó Kft.-hez tartozó, Nagyváradon és környékén 

megjelenő Bihari Naplónak - számolt be a Magyar Hang napilap. Rais W. István volt 

főszerkesztő, aki 25 éven át vezette a lapot, hétfőn távozott - beadva lemondását - tisztségéből 

és helyét Kristály Lehel vette át, aki a Bálványosi Szabadegyetem (Tusványos) sajtófőnöke is 

egyben. A Magyar Hang úgy tudja, hogy Rais W. István terjesztési vezetői feladatait 

megtarthatta. Kristály Lehel a Székelyhon lapcsalád kiemelt szerkesztője, Magyarországon 

pedig a Mandineren publikál, egy időben pedig a Ripost bulvárlap szerkesztőjeként is 

dolgozott.  

 
Banciu befejezi hírhedt műsorát a B1 TV-nél  
2019. július 10. – transindex.ro 

A 49 éves műsorvezető a július 4-ei Lumea lui Banciu (Banciu világa) című politikai és 

közéleti show műsorában jelentette be, hogy befejezi a műsort a B1 TV-nél. Az Adevărul 

napilap úgy tudja, hogy a műsorvezető és az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) közötti 

egyet nem értések vezettek a műsor lezárásához. Banciu és a B1 TV-n futó műsora az erdélyi 

magyarok körében is hírhedt, mivel a műsorban rendszeresen hangzottak el magyarellenes 

kijelentések. Legutóbb éppen a A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján 

büntették meg a csatornát a Banciu műsorában elhangzottak miatt. A B1 TV-nek 20 ezer 

lejébe került, hogy a műsorvezető minősíthetetlen hangnemben beszélt az Úz-völgyi 

eseményekről, valótlanságokat állítva a székely megyékről és a magyarokról. Banciu egy 

áprilisi műsorában pedig azt állította, hogy az őslakos románságot folyamatosan vegzálják és 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/belfold/allamfovalasztas-a-kulfoldon-elo-roman-allampolgarok-az-allando-valasztasi-hatosag-honlapjan-regisztralhatnak
https://kronika.ro/belfold/allamfovalasztas-a-kulfoldon-elo-roman-allampolgarok-az-allando-valasztasi-hatosag-honlapjan-regisztralhatnak
http://eletmod.transindex.ro/?hir=23964&Kristaly_Lehel_lett_a_Bihari_Naplo_uj_foszerkesztoje
http://itthon.transindex.ro/?hir=56243
http://itthon.transindex.ro/?hir=56243


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. július 11. 
3 

terrorizálják Erdélyben és azzal vádolta meg Kelemen Hunort, hogy az RMDSZ elnökének az 

egyetlen célja a román nyelv eltüntetése Erdélyből 

 

Az előző évekhez képest mégsem olyan szörnyűek a magyar érettségizők 
eredményei  
2019. július 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az óvások előtti eredmények alapján a júliusi érettségin az idei végzősök 73,7%-ának sikerült 

elérnie a 6-os átlagot, közölte hivatalosan az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkári kabinetje. Tavaly ez az arány 72,7% volt, így 1 százalékpontos az 

elmaradása a 2018/2019-es tanévben végzetteknek a 2017/2018-as tanév diákjaival szemben. 

A minisztérium ugyanakkor azt is pontosítja, hogy az érettségit sikeresen teljesítők aránya a 

korábbi évek végzőseinek az eredményeit is figyelembe véve, a fellebbezések előtt 67,2% 

(tavaly 67,7% volt).  

 

Az MPP létét erősítő iroda nyílt Nyárádszeredában 
2019. július 10. – szekelyhon.ro 

Székházavatót tartott szerdán Nyárádszeredában, a Tűzoltó utcában a Magyar Polgári Párt 

helyi szervezete. Az eseményen részt vett az MPP országos elnöke, Mezei János, Kátai Attila 

országos alelnök és helyi tanácsos, Berki Ferenc Maros megyei pártelnök, valamint az 

irodában helyet kapó, hasonló értékrendet valló, jobboldali civil szervezetek képviselői is. A 

nyárádszeredai iroda ugyanis nemcsak a helyi MPP-nek ad otthont, illetve lehetőséget a 

tagsággal való szorosabb kapcsolattartásra, hanem azoknak a szervezeteknek is, amelyek 

hasonló nemzeti értékek mellett állnak ki (itt székel az Erdélyi Magyar Ifjak, Nyárádszereda 

Székely Tanácsa és a Nyárádszeredáért Egyesület is). 

 

Székelyföldi Közpolitikai Intézet: a magyarok alulreprezentáltak a térség állami 
intézményeiben, és kevesebbet keresnek 
2019. július 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Friss kutatási eredmények szerint Székelyföldön a magyar nemzetiségűek alulreprezentáltak 

a kormánynak alárendelt intézményekben, és kevesebbet is keresnek, mint a román 

nemzetiségűek. A Székelyföldi Közpolitikai Intézet által végzett kutatásokat 

Sepsiszentgyörgyön mutatták be egy konferencia keretében, melyről a szervező intézet 

szerdán számolt be közleményében. Székely István Gergő szociológus, a közpolitikai intézet 

kutatási igazgatója egy olyan kutatás előzetes eredményeit ismertette, melynek során a 

Kovászna megyei közszférában vezető tisztséget betöltő (vagyonnyilatkozat közzétételére 

kötelezett) 5002 személy vagyonnyilatkozatát dolgozták fel statisztikai módszerekkel. Az 

adatokból kiderült: a 75 százalékban magyarok által lakott Kovászna megyében a magyarok 

jelentősen alulreprezentáltak a kormánynak alárendelt (dekoncentrált) intézmények minden 

típusában.  
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Liviu Alexa Kolozsvári Újság néven elindította a Ziar de Cluj magyar verzióját 
2019. július 10. – transindex.ro 

Liviu Alexa ismert kolozsvári üzletember és botrányhős újságíró, a Ziar de Cluj-t is kiadó 

PRESA BANA nevű médiacsoport tulajdonosa magyar nyelvű portált indított Kolozsvári 

Újság néven. Alexa korábban már kolozsvári polgármesternek is jelöltette magát, de 

leginkább sokat vitatott sajtós tevékenységéről ismert. Az új portál designja nagyon hasonlít a 

román nyelvű Ziar de Cluj hírportáléra, és annak a „magyar nyelvű kistestvére” kíván lenni. 

Liviu Alexa nevét mindkét portál szerkesztői között meg lehet találni, a román nyelvű 

hírportálnál pedig jelenleg vezérigazgatói funkcióban van. 

 
Winkler Gyula az EP nemzetközi kereskedelmi bizottságának alelnökeként 
folytatja 
2019. július 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Újabb alelnöki megbízatást kapott az Európai Parlament nemzetközi kereskedelmi 

bizottságában (INTA) Winkler Gyula, az RMDSZ EP-képviselője. Három magyarországi 

képviselőt is EP-bizottsági alelnöki posztokra választottak meg. Winkler Gyula a 

szakbizottság szerdai alakuló ülését követően megtiszteltetésnek nevezte, hogy újra 

megválasztottak a nemzetközi kereskedelmi bizottság alelnökévé, ami nyilatkozata szerint 

ugyanakkor hatalmas kihívást is jelent számára. „A globális kereskedelem rendkívül ingadozó 

és kiszámíthatatlan időket él, ezért az INTA szakbizottság kiemelkedően fontos szerepet 

játszik az Európai Unió döntéseiben” – idézte az RMDSZ-es EP-képviselőt a szövetség 

hírlevele. 

 

A szórványban is kultúrával érdemes összefogni a magyarságot 
2019. július 11. – Krónika, szekelyhon.ro 

Három éve még sokan nem hitték, hogy a segesvári várban vagy köztereken mutathatják meg 

a magyarok egy róluk szóló kulturális fesztivál keretében, hogy ők is részesei a színes 

segesvári közösségnek. Azonban a hétvégén immár harmadik alkalommal szervezi meg a 

Segesvári Magyar Napokat a Homo Novus Egyesület. A szervezet 2012-ben azzal a céllal 

alakult, hogy mozgósítsa a segesvári szórványmagyarságot, számukra kulturális, sport- és 

egyéb programokat kínáljon, és a kezdeti célokhoz most is tartja magát – mondta el Nyáguly 

Ferenc, az egyesület elnöke. 

 

A kulturális minisztérium és a politikai reklámok 
2019. július 10. – Felvidék Ma, ma7.sk 

A félmilliós magyar közösség pártjaként, kizárólag magyarlakta településeken folytatott 

kampányainkban választóinkat természetes módon úgy szólítjuk meg, hogy saját anyanyelvük 

hangsúlyosabban szerepeljen. Ezt a gyakorlatot követjük a rendszerváltozás óta, és nem is 

fogunk rajta változtatni a jövőben sem. Bár a reklámszakmai racionalitás alapján nem lenne 

indokolt, ennek ellenére általában szlovák nyelvű fordítást is elhelyezünk reklámanyagainkon 
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a magyarul egyáltalán nem értő polgárok irányába tett gesztusként. A szlovák etnikai pártok 

részéről megjelenő hasonló gyakorlatot – hogy Dél-Szlovákiában magyarul is megszólítják 

a választókat – szintén pozitívan értékeljük. 

 

Holnap tárgyal a Híd és az MKP 
2019. július 10. – Új Szó 

Csütörtökön tárgyal a Híd és az MKP a jövő évi parlamenti választás előtti együttműködésről. 

A tárgyalásra a Híd székházában kerül sor, részükről Bugár Béla pártelnök, Ravasz Ábel 

alelnök, Rudolf Chmel és Jakab Elemér elnökségi tagok lesznek jelen. Az MKP küldöttsége 

háromtagú lesz, Menyhárt József pártelnök, Farkas Iván alelnök és Őry Péter, a párt Országos 

Tanácsának (OT) elnöke tárgyal Bugárékkal. A Híd a június 12-i Országos Tanácsán úgy 

döntött, megnyitja a választási listáját azon pártok és mozgalmak előtt, „amelyek a 

kisebbségek és a régiók fejlődésért dolgoznak”. 

 

„A kultúra nyelvén a legkönnyebb az együttműködés” 
2019. július 10. – Pannon RTV 

A kultúra az, ami leginkább összeköti a magyar és a szerb népet, többek között ezt mondta 

Nógrádi Zoltán polgármester a mórahalmi Kolo Szerb Kulturális Központ hétfői megnyitóján. 

A település polgármestere szerint Szabadka és Mórahalom a jövőben is részt vesz majd közös 

EU-s pályázatokon és továbbfejlesztik az együttműködést minden téren. 

 

Torda: Háromnapos nyári továbbképzés óvónőknek és tanítóknak 
2019. július 10. – Vajdaság MA 

Tegnap kezdődött és holnap zárul Tordán, a szórványban a nyári továbbképzés, amelyet 

óvónőknek és tanítóknak szervezett a Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok 

Egyesülete. Az előadók jóvoltából igen sokoldalú képzésben lesz részük a pedagógusoknak. 

 

Ukrajnai gáncsoskodás a Magyar képviselet ellen 
2019. Figyelő – Szőlősi Hunor-Moszkovits János 

Finiséhez ért az előre hozott országgyűlési választás kampánya Ukrajnában. A július 21-re 

kiírt megmérettetésen a kárpátaljai magyarság számára minél jobb eredmény elérése és a 

parlamenti képviselet megőrzése a tét. A magyarok lakta településeket a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiltakozása ellenére alkotmányellenesen három körzetbe 

osztotta szét a kijevi központi Választási Bizottság, méghozzá úgy, hogy a Magyar ajkú 

szavazók sehol sem lakotnak többséget. 

(A cikk teljes terjedelemben a Figyelő 2019. július 11-Iiszámában olvasható.) 
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Ukrajnában jogaiért küzd, míg Szlovéniában államalkotó tényező a magyar 
kisebbség 
2019. július 10. – karpatalja.ma 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa azt mondta 

Martonvásáron a VIII. Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem résztvevőit 

köszöntve, hogy nemzetpolitikai témában különösen aktív a Kárpát-medencei magyarság – 

hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet igazgatója a műsorban elmondta, a nyári egyetemnek mindig van üzenete, de van egy 

fő jelmondata is: „Minden magyar felelős minden magyarért.” Az intézet ennek a mondatnak 

a szellemében végzi munkáját már nyolcadik éve, ugyanis azóta rendezi meg közösen a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézettel a nyári egyetemet. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatója hozzátette, a magyar kisebbségek minden országban különböző 

súlyú gondokkal küzdenek. Ha Szlovákiára gondolunk, akkor azt láthatjuk, hogy 

Magyarország jól együtt tud működni északi szomszédjával, és ugyanez elmondható fordítva 

is, azonban a Felvidéken élő magyarságnak problémája akad abból, hogy a kisebbségi kérdés 

koránt sincs rendezve. 

 

Őrzői vagyunk még ezeréves lángnak – a Tiszta Kárpátalja gondnoki hálózatának 
felhívása 
2019. július 10. – karpatalja.ma 

A Tiszta Kárpátalja gondnoki hálózata ismét önkéntes akciót hirdet július 12-re. Sokszor és 

sokan kérdezték, hogy mikor és hová lehet önkéntesként jelentkezni a Tiszta Kárpátalja 

csapatához. Most itt egy remek lehetőség! A szervezők ezúton a vereckei honfoglalási 

emlékmű megtisztítására és tereprendezésre invitálják azokat, akik fontosnak érzik, hogy 

történelmi emlékhelyeink méltó állapotban legyenek. 

 

Megszentelték és helyére emelték a beregszászi görögkatolikus szakkollégium 
épületének keresztjét 
2019. július 10. – karpatalja.ma 

A Beregszászban épülő Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium épületének keresztjét 

július 9-én szentelték meg és emelték a helyére. A várhatóan 2019 karácsonyára elkészülő 

kollégium építése a napokban érkezett ahhoz a fázishoz, hogy az épület kupolájára 

felhelyezhették a két méter magas, háromágú görögkatolikus keresztet. A rendezvény 

kezdetén köszöntőjében Marosi István, az Ortutay-kollégium vezetője az építkezést az 

emberiség Holdra lépéséhez hasonlította. 

 

Perecfesztivál Asztélyban hetedik alkalommal 
2019. július 10. – Kárpátalja 

Hetedik alkalommal került megrendezésre az Asztélyi Hagyományőrző Perecfesztivál a 

település sportpályáján, amelyet idén július 7-én szervezett meg a községi tanács és annak 

képviselő-testülete. A program a reggeli órákban vette kezdetét, amikor „Vissza a 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/ukrajnaban-jogaiert-kuzd-mig-szloveniaban-allamalkoto-tenyezo-a-magyar-kisebbseg/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/ukrajnaban-jogaiert-kuzd-mig-szloveniaban-allamalkoto-tenyezo-a-magyar-kisebbseg/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/orzoi-vagyunk-meg-ezereves-langnak-a-tiszta-karpatalja-gondnoki-halozatanak-felhivasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/orzoi-vagyunk-meg-ezereves-langnak-a-tiszta-karpatalja-gondnoki-halozatanak-felhivasa/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/megszenteltek-es-helyere-emeltek-a-beregszaszi-gorogkatolikus-szakkollegium-epuletenek-keresztjet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/megszenteltek-es-helyere-emeltek-a-beregszaszi-gorogkatolikus-szakkollegium-epuletenek-keresztjet/
https://karpataljalap.net/2019/07/10/perecfesztival-asztelyban-hetedik-alkalommal
https://karpataljalap.net/2019/07/10/perecfesztival-asztelyban-hetedik-alkalommal
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gyökerekhez” jelszóval befűtötték a kemencét, amelyben hagyományos sós, szezámmagos, 

köménymagos és fahéjjal ízesített pereceket és finom süteményeket sütöttek. 

 

Izgalmas, kiélezett futamok 
2019. július 10. – Népújság  

A IV. Muravidéki Vágta idén visszatért az egykori helyszínre, Lendvára. Az eddigi legjobban 

megszervezett és a legszínvonalasabb, rendkívül izgalmas futamokat hozó lóversenyt 

zsinórban harmadik alkalommal a rendezvény megálmodója, Horváth József nyerte 

magabiztosan, aki magas célokat kitűzve már a budapesti Nemzeti Vágtára összpontosít. A 

nagy hőség ellenére a legnagyobb muravidéki lovasrendezvény rengeteg látogatót vonzott, 

amely a közösség összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg. 

 

Versek „remegő térben”, zongorakísérettel 
2019. július 10. – Népújság  

palpeter2819Július 4-én mutatták be a lendvai Bánffy Központ udvarán Pál Péter Kétidő 

című új verseskötetét, mely a kritikai észrevétel szerint a Digitális freskók című első kötet 

szerves folytatása, de több is annál. Soós Mihály, az MNMI igazgatójának köszöntőjében a 

hazai irodalom örvendetes bővüléséről, a szerzőgárda eredményeiről szólt: mint kiemelte, 

március óta József Attila-díjas költőt is magunkénak mondhatunk, Pál Péter mesterét, Bence 

Lajost. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 10. – Kossuth Rádió 

 

A július 21-re kiírt ukrajnai parlamenti választások közeledtével egyre több magyarellenes 

provokációnak vagyunk a tanúi, mondja Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán 

parlament képviselője. A napokban ismeretlenek a KMKSZ aktivistáinak kiadva magukat 

felmérést végeztek magyar falvakban, néhány település polgármesteri hivataláról pedig 

ismeretlen okokból levették a magyar zászlót 
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https://nepujsag.net/muravidek/7267-izgalmas,-ki%C3%A9lezett-futamok.html
https://nepujsag.net/kultura/7275-versek-%E2%80%9Eremeg%C5%91-t%C3%A9rben%E2%80%9D,-zongorak%C3%ADs%C3%A9rettel.html
https://nepujsag.net/kultura/7275-versek-%E2%80%9Eremeg%C5%91-t%C3%A9rben%E2%80%9D,-zongorak%C3%ADs%C3%A9rettel.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-10_18-02-30&enddate=2019-07-10_18-40-30&ch=mr1
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Az ukrán költségvetésből jelentéktelen összeg jut csupán Kárpátalja fejlesztésére, ilyen 

helyzetben felértékelődik, és kulcsfontosságú lesz a határon átnyúló együttműködés a 

régióban.  Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese 

beszélt  erről.  

 

88 %-os győzelmet aratott a szabadkai helyi közösségi választásokon a Vajdasági Magyar 

Szövetség és a Szerb Haladó Párt közös listája. A város kerületei és a falvak kaptak új vezetést. 

Egyféle főpróba volt ez a jövő évi szerbiai általános választások előtt. Horváth Tímea, a VMSZ 

szabadkai szervezetének az elnöke értékelte az eredményeket tegnapi sajtótájékoztatóján.  

 

Félgőzzel indult az idén 17. Vajdasági Szabadegyetem. A szervezők ugyanis ódzkodnak a 

nemzet- és aktuálpolitikai témák programba vételétől, emiatt idén a magyar kormány és a 

délvidéki magyar érdekvédelem képviselői sem jelentek meg a rendezvény megnyitó 

ünnepségén és a résztvevők száma is csökken.  

 

Hétfőn tette közzé s román oktatási minisztérium a középiskolák érettségi eredménye alapján 

felállított ragsort. Idén is jól szerepeltek a Bartók Béla líceum diákja,  a temesvári középiskola 

idei végzősei között az országos átlagnál 20 százalékponttal magasabb a sikeresen vizsgázók 

aránya. Ez mind a Temes megyei középiskolákkal, mind a magyar szórványkollégiumokkal 

összehasonlítva jó eredmény (a megye 56 középiskolája közül a 11. a Bartók Béla líceum).  

 

Erdélyi Református Diakóniai Konferenciát rendeztek a közelmúltban Kolozsváron. A 

református hátterű, főleg gyülekezeti szeretetszolgálatok munkatársai egymás 

tevékenységeinek megismerésére, tapasztalatcserére gyűltek össze 

 

De mitől lesz népszerű az önkéntes munka? Erről beszélgetett két felvidéki önkéntes, akik 

nemcsak a motivációjukról, de arról is szóltak, hogy hogyan lehet a hálózattá építeni az 

önkénteseket. 

 

Október 27-től naponta indít repülőjáratot Marosvásárhely és Budapest között a WizzAir 

légitársaság - jelentették be a Marosvásárhelyi Transylvania Nemzetközi Repülőtéren tartott 

sajtótájékoztatón. Péter Ferenc, a Maros megyei Tanács szerint, ez fontos előrelépést jelent a 

kétoldalú kapcsolatok bővítése terén, gazdasági és turisztikai szempontból egyaránt. 

 

 

 


