Az USA külügyminisztériumának éves emberi jogi jelentése
2016. május 6. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Krónika
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet legújabb tanulmánya az Amerikai Egyesült Államok
Külügyminisztériuma által évi rendszerességgel készített emberi jogi országjelentéseket
vizsgálja, mégpedig a Kárpát-medence országait - Szlovákiát, Romániát, Ukrajnát és Szerbiát
- érintő megállapításokat. Az elemzés rámutat, Washington alapjaiban véve elégedett a
szlovákiai helyzettel. Így abban nem jelet meg a felvidéki magyarok jogsérelme, az
állampolgársági törvény és az oktatásügyi kérdések sem.

Szeptemberben indul a „magyar Erasmus-program"
2016. május 6. - Krónika, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro
Szeptembertől indul a Makovecz Imre Kárpát-medencei felsőoktatási együttműködési
program – jelentette be egy péntek délutáni marosvásárhelyi fórumon Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere. A magyar kormány által támogatott program keretében 300
külhoni és magyarországi egyetemi hallgató kap lehetőséget ahhoz, hogy öt hónapig egy
másik Kárpát-medencei magyar egyetemen tanuljon. Balog Zoltán elmondta, hogy „a magyar
Erasmus-programot" a Makovecz család beleegyezésével nevezték el néhai Makovecz Imre
építészről. A programba minden olyan Kárpát-medencei egyetemet bevonnak, amelyen
magyar nyelven lehet tanulni.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Megtartotta közgyűlését a nyugat-európai magyarok ernyőszervezete
2016. május 8. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirek.sk
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár részvételével Stockholmban megtartotta idei
közgyűlését a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). A
tanácskozáson Potápi Árpád aktuális nemzetpolitikai témákról, illetve az ezekkel kapcsolatos
idei és jövő évi tervekről tartott előadást. Az államtitkár elmondta: a 15 éve megalakult
ernyőszervezet célja és feladata, hogy koordinálja Nyugat-Európában a magyarság civil életét,
hogy az ott élő magyarok ne veszítsék el a nyelvüket, a kultúrájukat és az identitásukat.

Kelemen: nem lehet titok, mire fordítja az RMDSZ a közpénzt
2016. május 8. - Krónika, MTI, Bihari Napló, Erdély Ma, Háromszék
Kelemen Hunor szerint eddig sem volt és ezután sem lehet titok, hogy az RMDSZ mire
fordítja azt a román költségvetési támogatást, amit a magyar közösség képviselőjeként neki
folyósítanak a romániai költségvetésből. Az RMDSZ elnöke az MTI-nek nyilatkozott erről egy
szombati csíkszeredai sajtótájékoztató után. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt
válaszolta, hogy nem tudja, a szövetség mennyi költségvetési támogatást kapott idén, és aki
kíváncsi erre, az szerinte olvassa el azt a cikksorozatot, amit az Átlátszó Erdély blog közölt az
elmúlt napokban.
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2016. május 7. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, gondola.hu
Európa erejét és versenyképességét a 21. században is a keresztény gyökerű nemzeti kultúrák
és nemzetállamok, az általuk működtetett, az embereknek "még elvileg áttekinthető és
ellenőrizhető" demokratikus struktúrák adják - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke
pénteken Budapesten. A Magyarország Barátai Alapítvány közösségének tagjai hétvégi,
harmadik világtalálkozójuk keretében az Országházban találkoztak a házelnökkel és Marek
Kuchcinskivel, a lengyel parlament (szejm) elnökével. Kövér László nyitóbeszédében
kiemelte: izgalmas időszak a mostani, a világpolitikában és az európai politikában egyaránt
hordoz új veszélyeket és új esélyeket. Vizi E. Szilveszter, az alapítvány kuratóriumának elnöke
arról beszélt, hogy a viharos magyar és világtörténelem az oka, hogy a Kárpát-medence
magyarságának egy része elhagyta hazáját és új környezetben kezdett új életet. Sokan
megőrizték magyarságukat vagy büszkék magyar felmenőikre, ezért a magyar világnemzet mondta.

Magyarország

Kövér: Európa erejét a keresztény gyökerű nemzetállamok adják

Áder: 1956-ban a nemzet megmutatta, hogy a közös célok óriássá tehetik
2016. május 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 24.hu
Hatvan évvel ezelőtt, 1956-ban egy nemzet megmutatta a világnak, hogy a közös célok egy
kicsinek mondott nemzetet is óriássá tehetnek, még a diktatúra hatalmánál is erősebbé jelentette ki Áder János köztársasági elnök pénteken Budapesten. Az államfő feleségével,
Herczegh Anitával együtt a Sándor-palotában fogadta a Magyarország Barátai Alapítvány
(Moba) tagjait, és köszöntő beszédében felidézte, hogy 1956-ban a szabadság hiánya és a
szabadságharc elfojtása miatt tízezrek indultak útnak. Súlyos veszteség érte a magyar
nemzetet - hangsúlyozta. Áder János szavai szerint a veszteség súlyát nem csökkenti, inkább
mértékét mutatja, hogy nyugatra távozott honfitársaink - szinte kivétel nélkül - sikeressé
váltak választott hazájukban, megmutatták a világnak a magyarok szorgalmát, tehetségét,
műveltségét, kitartását és alkalmazkodó készségét.

Szijjártó Péter kitüntette a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagjait
2016. május 7. – MTI, InfoRádió, kormany.hu, Magyar Hírlap
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyarország Barátai Alapítvány két alapító
tagját, Lajtha Ábelt és Radda Istvánt tüntette ki a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári
tagozata elismeréssel pénteken Budapesten. A tárcavezető a kitüntetés átadásakor mondott
beszédében kiemelte: Magyarország igaz barátait ismerik most el. Ha van a kormánynak
olyan feladatokkal rendelkező tagja, akinek nap mint nap szembesülnie kell azzal, hogy
Magyarországnak nemcsak barátai vannak, akkor az a külügyekért felelős miniszter magyarázta. Hangsúlyozta: manapság, amikor nem csak barátaink és jóakaróink vannak,
igazán szükség van barátokra.
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2016. május 8. - transindex.ro
A Magyar Polgári Párt önkormányzati választáson induló jelöltjeinek egy csoportja
Budapesten, az Országházban találkozott a párt tiszteletbeli elnökével. A közel százfős
delegáció tagjainak többsége polgármesterjelöltként indul a júniusi önkormányzati
választások alkalmával. A parlamenti látogatás mellett a jelöltek kampány-tréningen vettek
részt, és nem maradhatott ki a programból a Millenárison zajló II. Székely Fesztivál sem. A
Magyar Polgári Párt a júniusi helyhatósági választások alkalmával mintegy ezer jelöltet állít
és közel száz közigazgatási egységben méretkezik meg – tájékoztatta Kövér Lászlót Biró Zsolt
pártelnök.

Tőkés a néppártot tartja az egyetlen alternatívának
2016. május 6. - Krónika
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) támogatja
és segíti a június 5-i önkormányzati választásokon – jelentette be Tőkés László, a testület
elnöke pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az európai parlamenti képviselő közölte, az
EMNT azt a pártot támogatja a helyhatósági megmérettetésen, amelyik az EMNT és a Székely
Nemzeti Tanács eredetei elképzelései szerint az autonómia hiteles képviseletét vállalja, és az
önrendelkezést az erdélyi magyarság legfontosabb célkitűzésének tartja. „A második
rendszerváltozásnak a posztkommunista rendszert kell megbuktatnia, hisz ami jelenleg folyik
az minden, csak nem demokrácia" – hangoztatta Tőkés. Az EMNT elnöke szerint ez a
politikai örökség az RMDSZ „neptuni árulásával" hozható párhuzamba, hisz kiszolgálták
Románia Európa Tanácshoz való csatlakozását, és ezért feladták önálló politikájukat. Tőkés
úgy véli, az RMDSZ kiegyezett a román politikai osztállyal és megvásárolta a
kormánytagságát. Szerinte világos az is, hogy az RMDSZ-t megvásárolták, egyre másra
jelennek meg erről a tényfeltáró újságcikkek.

Erdély Magyarország

Kövér Lászlóval találkoztak az MPP jelöltjei

Fiatal történészek tanácskoztak Nagyváradon
2016. május 6. - transindex.ro
Hagyományteremtő szándékkal szervezték meg Nagyváradon 2016. április 28-29. között az I.
Erdélyi Történelemtudományi Doktorandusz Konferenciát. Az ülésszak témája: Új kihívások
és válaszok az erdélyi történelemkutatásban volt. A rendezvényt a Romániai Magyar
Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Szövetségének Bihar Megyei Szervezete a Nagyváradi
Egyetem Történelem tanszékével közösen szervezte. Kétnyelvű előadásokkal kezdték
lebontani a magyar és román történetírás közti falat.

Tévedésből illegálisan indulhat egy polgármester-jelölt Kézdin
2016. május 6. - transindex.ro
558 támogató aláírással elfogadta Kézdivásárhelyen a választási iroda Rákosi János jelenlegi
MPP-s tanácsos jelölését, aki független polgármester-jelöltként szeretne megméretkezni a
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június 5-i helyhatósági választásokon. A 2015/115-ös törvény 50. paragrafusa 2. bekezdése
azonban úgy fogalmaz: a municípiumok, azaz megyei jogú városok esetében ezer támogató
aláírás szükséges a független polgármester-jelöltek indulásához. Ennek ellenére úgy tűnik, a
jelölt versenyben marad, mivel lejárt a jelöltsége megóvásának határideje – írta a székhelyek.ro.

Hogyan cselezte ki a román hatalom a Mikó visszaszolgáltatását?
2016. május 6. - transindex.ro
A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatásának ügye nemrég visszakerült
a restitúciós bizottság elé. Ennek előzménye, hogy a ploiesti-i büntetőbíróság határozatában
elismerte, hogy nem áll hatáskörében a tulajdonjog megállapítása, így a kollégium akár a
református egyházé is lehet. Emiatt a bírósági döntésben szereplő megjegyzés miatt a
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága azt a választ adta a hozzá forduló Erdélyi
Református Egyházkerületnek, hogy az ügy rendezése érdekében nem merített ki minden jogi
lehetőséget Romániában. Így az EREK ismét a restitúciós bizottsághoz fordult. A Mikó ügyét
Veress Emőd ügyvéd képviselte a két héttel ezelőtt lezajlott meghallgatáson. Az ügyvédet
arról kérdezték, hogy mért volt fordulópont a restitúciós folyamatban a Mikó ügye, milyen
jogértelmezés vezetett a református egyház számára kedvezőtlen döntéshez, és ez a fajta
jogértelmezés hogyan befolyásolja a teljes visszaszolgáltatási folyamatot.

Elstartolt a kampány: az idén nem kapunk pártlogóval díszített pólót vagy
csészét
2016. május 6. - transindex.ro, maszol.ro
Megkezdődött a kampányidőszak: a június 5.-i helyhatósági választások egyfordulósak
lesznek és most először nem lehet óriásbannereken hirdetni és kis ajándékokat adni sem
szabad a választóknak. A korábbi évekhez viszonyítva sokkal szigorúbbak lesznek a
kampányra vonatkozó előírások: be vannak tiltva az óriásbannerek, a nagy méretű utcai
pannók, kampányzászlók vagy az autókra ragasztható választási plakátok is. Ugyanakkor
ajándéktárgyakat sem lehet osztogatni a választóknak, így nem lesz pártlogóval díszített
öngyújtó és kalap sem.

Molnár Zsolt: Temesvár legyen ismét nyitott város
2016. május 6. - maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Ötletbörzét hirdet a város fejlesztésére Molnár Zsolt, az RMDSZ temesvári
polgármesterjelöltje. „Temesvár a régi és új temesváriak, románok, magyarok, németek és a
többi kisebbség közös otthona. A mi feladatunk, hogy együtt tegyünk Temesvár fejlődéséért.
Azon kell elgondolkodnunk, hogyan lehetne Temesvárból ismét egy nyitott, modern és
vendégszerető város” – vázolta csütörtöki sajtótájékoztatóján a választási programjának
alapgondolatait. A beszélgetésen Molnár Zsolt bemutatta Temesvár, a nyitott város című
választási programját, hangsúlyozva, hogy nem tartozik a „mindentudó” politikusok közé.
Molnár Zsolt ezért ötletbörzét hirdet a város fejlesztése érdekében, mert szerinte a legjobb
ötletek a legváratlanabb helyekről jönnek. „A választási programomat a temesváriak írják
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Johannis jóváhagyta a Moldovának szánt hitelkeretet
2016. május 6. - maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Kihirdette Klaus Johannis azt a törvényt, amivel Románia 150 millió eurós hitelkeretet bocsát
Moldova rendelkezésére – jelentette be pénteken az elnöki hivatal. Klaus Johannis tavaly
novemberben visszaküldte a parlamentnek megfontolásra azt a törvényt, amellyel a
törvényhozás a - bukaresti és a chișinăui kormány között októberben kötött - 150 millió eurós
hitelmegállapodást ratifikálta.

Erdély

meg, ezért nyilvános helyeken és az interneten nap mint nap a város polgárainak a
rendelkezésére állok, hogy ötleteket, elvi kérdéseket vitassunk meg és közösen megtaláljuk a
megoldásokat” – nyilatkozta Molnár Zsolt.

65 jelöltet indít az RMDSZ a bukaresti fővárosi tanácsba
2016. május 6. - maszol.ro
Ismét indít fővárosi tanácsosjelölteket az RMDSZ Bukarestben. A 2016. június 5-i
helyhatósági választásokon 65 magyar jelöltre szavazhatnak a Bukarestben lakó magyarok.
Soha nem volt ennyi magyar jelölt a fővárosi tanácsba, itt egy újabb esély, hogy magyar
tanácsosa legyen Bukarestnek - olvasható a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság
közleményében.

Borboly Csaba: Hargita megye fejlődésének receptje, hogy merjünk nagyok
lenni
2016. május 6. - maszol.ro
Határozattan elutasítja Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke, hogy egy szegény megye
ügyeit irányítja és irányítaná a következő négy évben is. „Amíg nálunk a legmagasabb a
megtakarítási ráta, addig felelőtlenség es komolytalanság leszegényezni ezt a megyét” –
jelentette ki a politikus. Az önkormányzati jelöltekkel készített interjúsorozat negyedik része.

Megnyílt a Matyi-tér, Horváth Anna és az RMDSZ kampányközpontja
2016. május 6. - transindex.ro, maszol.ro
Az elkövetkező egy hónapban a Szentegyház/Iuliu Maniu utca 4. szám alatti
kampányirodában várják az érdeklődőket az RMDSZ jelöltjei, valamint a lelkes önkéntes
csapata. A ping-pong asztallal, csocsóval is felszerelt iroda, a Matyi-tér, egyben az önkéntesek
központja is, amely egyszerre alkalmas munkára és szórakozásra is. Ahogyan Csoma Botond,
a Kolozs Megyei RMDSZ elnöke a pénteki megnyitón megfogalmazta: a kampányiroda
berendezése és hangulata mutatja azt, ahogyan az RMDSZ viszonyul a jelenhez és a jövőhöz.
„Az elmúlt években az RMDSZ bizonyított az önkormányzatban, és most Horváth Anna
aplolgármester személyében olyan jelöltünk van, aki betölthetné a polgármesteri tisztséget.
Négy éves alpolgármesteri mandátuma alatt a kolozsvári magyarság érdekeit képviselve az
egész várost érintő ügyeket is felvállalt, és bebizonyította, hogy a kitartó és célkövető munka
meghozza az eredményét” – mondta Csoma Botond.
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2016. május 7. - transindex.ro, Erdély Ma
“A fiatal korotok csak egy pillanatnyi állapot, azon kell dolgoznotok, hogy ebből előnyt is
kovácsoljatok. Az eredményes önkormányzati munkához nem elég fiatalnak lenni, szakmai
tudásra, lendületre és megfelelő készségekre is szükség van. A romániai oktatási rendszer
egyik nagy hibája, hogy titeket nem készít fel az életre, hanem sokszor haszontalan
tananyagot próbál meg bebifláztatni veletek. Tanácsosként azt kell elérjétek, hogy mindenhol
megálljátok a helyeteket, felzárkózzatok tapasztalt kollégáitok mögé és magabiztosan
képviseljétek azokat, akik titeket feladattal bíztak meg" - tanácsolta Kovács Péter ügyvezető
elnök a Szövetség fiatal önkormányzati tanácsosjelöltjeinek egy május 7-én Kolozsváron zajló
képzésen.

Erdély

Kovács Péter: az eredményes munkához nem elég fiatalnak lenni

Felvételi kampányindító villámcsődülettel
2016. május 7. - szekelyhon.ro
Látványos villámcsődülettel kezdődött el a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ
felvételi kampánya pénteken. Összesen négy szakot indít idén a főiskola vezetősége –
turizmus-vendéglátás (30 fő), kereskedelem és marketing (30 fő), könnyűipari mérnök (50
fő), illetve gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (40 fő) –, tehát ugyanazokat, amelyeket
tavaly is meghirdettek – mondta el Ilyés Ferenc, a MÜTF igazgatója. Az igazgató azt is
elárulta, hogy a következő két évben két új szakot terveznek indítani, olyanokat, amelyekre
szüksége van a helyi közösségnek.

Csontváry összeköt bennünket
2016. május 7.- szekelyhon.ro, Krónika, Bihari Napló
Ünnepélyes keretek között, meghívottak és számos érdeklődő jelenlétében nyitották meg a
csíkszeredai Csíki Székely Múzeumban szombaton a Csontváry-képek Erdélyben című
kiállítást. Az eseményen ünnepi beszédet mondott a kiállítás két fővédnöke, Balog Zoltán, a
magyar kormány emberi erőforrások minisztere és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke,
valamint Baán László miniszteri biztos, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Őri László,
Pécs alpolgármestere, Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere és Bellák Gábor
művészettörténész, a kiállítás kurátora.

Kelemen: ha a menekültügy európai ügy, akkor az őshonos kisebbségek ügye is
az!
2016. május 8. - transindex.ro, Krónika, maszol.ro
“Az RMDSZ csupán egy eszköz, a cél pedig az, hogy olyan közpolitikákat alkossunk meg és
ültessünk gyakorlatba, amelyek az emberek biztonságát, jövőbe vetett hitét és közösségi
építkezéshez fűződő reményét megerősítik. Ha ez az eszköz erős, akkor az önkormányzati
majd a parlamenti választások után befolyásolni tudjuk a dolgok irányát. Ezért is
hangsúlyozom: az önkormányzati politizálásról lemondani annyit jelentene, hogy átadni a
helyet más szervezeteknek, lemondani arról, hogy a döntések részesei legyünk” –

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 9.

6

Erdély

hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök május 7-én, szombaton Brassóban, az ötödik
Szórvány Napok keretében megszervezett Egymás Európája, egy más Európa című
beszélgetésen. Az RMDSZ elnökének beszélgetőpartnere Ambrus Attila újságíró volt, az
esemény házigazdája pedig Koszta István evangélikus lelkész, valamint Kovács Attila, az
RMDSZ Brassó megyei szervezetének elnöke.

Módosítanák a családtagok képviselői alkalmazásának szabályait
2016. május 8. - Krónika
Olyan törvénymódosítást terjesztett be Márton Árpád RMDSZ-es , valamint Florin Iordache
és Daniel Florea szociáldemokrata képviselő, amelynek nyomán nem minősülne
bűncselekménynek minden olyan alkalom, amikor egy honatya valamelyik családtagját
alkalmazza képviselői vagy szenátori irodájában. A magyar honatyák közül tavaly februárban
ítélték jogerősen fél év felfüggesztett szabadságvesztésre Máté András Leventét, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetőjét, illetve másfél év felfüggesztett börtönre Kerekes Károly
parlamenti képviselőt. Mátét a felesége, Kerekest a fia alkalmazása miatt marasztalták el.

Moldova: sem az EU, sem Románia nem kell
2016. május 8. - Krónika
A moldovai polgárok elsöprő többsége elutasítja a Romániával való egyesülés gondolatát, és
ha most vasárnap lennének a választások, az oroszbarát erők kerülnének többségbe a
parlamentben – derül ki a Közpolitikai Intézet áprilisban készült felméréséből. Moldova és
Románia egyesülésére a válaszadók 66,1 százaléka szavazna nemmel, míg az ország Románia
általi bekebelezését csupán 17,3 százalék támogatná. A tavaly decemberi felmérés szerint még
21 százalék támogatta volna az egyesülést.

Vincze Loránt: az erdélyi magyarok nem élnek jó időket

Híd: Június végéig megoldódik a „kisiskolák” kérdése
2016. május 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A Híd által jelölt államtitkár vezetésével az iskolaügyi minisztérium az oktatási törvény
módosításán dolgozik, aminek köszönhetően hamarosan megoldódhatna a vegyes területeken
a kisiskolák problémája. „A törvényjavaslat még a nyári szünet előtt kerül gyorsított
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2016. május 8. - transindex.ro
A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) május 6–8.
között tartotta közgyűlését Stockholmban, amelyen húsz ország magyar szervezeteinek
képviselői vettek részt. A nyugati diaszpóra mellett a Kárpát-medencei magyar szervezetek és
az anyaország képviselői is jelen voltak. Az RMDSZ-t a tanácskozáson Vincze Loránt külügyi
titkár képviselte. A találkozó alkalmat adott a Kárpát-medencei magyar kisebbségek és a
nyugat-európai magyar diaszpóra közti párbeszédre, az együttműködés kereteinek
megvitatására.
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A milliomos Bugár? – Állami támogatást kapott idősotthonára a Most-Híd
elnöke
2016. május 7. – hirek.sk
Ján Slota nem gazdagabb, mint Bugár Béla. A sajtóban semmit sem írnak Nagyszarváról –
intézett olyan támadást évekkel ezelőtt politikai riválisával szemben a Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) jelenlegi elnöke, Andrej Danko, amely ma már inkább csak mosolyt csal az ember
arcára. Pártelnökét védte, rámutatva a parlament jelenlegi alelnökének, Bugár Bélának a
vagyonára. Paradox módon az egykori ellenfelekből mára koalíciós partnerek lettek, s
Slotával ellentétben, akivel Danko egyszerűn nem bír közös nevezőre jutni, Bugárral
láthatóan megérti magát, s már felhalmozott vagyona sem zavarja.

Felvidék

eljárásban a parlament elé, hogy minden egyes diák biztos lehessen abban, hogy
szeptembertől továbbra is ugyanazt az iskolát látogathatja – hangsúlyozta Peter Krajňák.

Eddig 1366 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2016. május 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Már eléri az 1366-ot azon személyek száma, akiket a közel hat éve hatályos állampolgársági
törvény értelmében fosztottak meg szlovák állampolgárságától. A magyar állampolgárság
felvétele miatt eddig 69-en veszítették el a szlovákot. A legtöbben – szám szerint 406-an – a
cseh állampolgárság felvétele miatt lettek megfosztva a szlováktól – derül ki a belügyi tárca
adataiból.

MKP: Komáromban és Gútán is új elnököt választottak
2016. május 7. – Felvidék Ma
Folyamatosan zajlanak a tisztújító konferenciák az MKP komáromi járásbeli
alapszervezeteiben. A kitűzött határidőt, azaz május 10-ét mindenhol tartani tudják – mondta
el a Felvidék.Mának Gyarmati Tihamér járási elnök. A tisztújítások a járás legtöbb
településén, csaknem háromnegyedén már lezajlottak, vannak azonban olyan
alapszervezetek, melyek már a küldöttállító ülésen is túl vannak. Az országos elnöki tisztségre
csak a május 28-i járási konferencián érkeznek jelölések.

Bárdos: Modernizálni kell az MKP-t
2016. május 7. – Új Szó
Bárdos Gyula a második legtöbb preferenciaszavazatot szerezte az MKP-s jelöltek közül a
márciusi választásokon. A párt tisztújításra készül, ennek kilátásairól is beszélt az Új Szónak
adott interjúban a Csemadok elnöke. „Többen megkerestek, több régióból, lehet, hogy a
preferenciaszavazatokra alapoztak, lehet, az elnökválasztási szereplésemre. Én azonban azt a
megoldást tartanám a legjobbnak, ha új ember kerülne a párt élére, aki eddig még nem töltött
be semmilyen tisztséget. Új arcra, új munkamódszerekre van szükség. Ez persze nem azt
jelenti, hogy a korábban születetteknek már nincs helyük a pártban” – mondta Bárdos.
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2016. május 7. – MTI, Új Szó, Felvidék Ma
Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjének nevét is megemlítették
szombaton Prágában, a csehországi kommunista rendszer áldozatairól tartott központi
megemlékezésen. A prágai magyar nagykövetség nevében felszólaló Márvány Miklós
diplomata részletesen méltatta Esterházy János életét és munkásságát, s rámutatott, hogy
mindez összeköti a cseheket és a magyarokat. A cseh közszolgálati televízió az egyórás
egyenes adásban többször bemutatta az emlékművet is, amelyen Esterházy János neve volt
látható.

Felvidék

Esterházy János már nem tabu Csehországban

Kitelepítések: mit tett a magyar kormány?
2016. május 8. – Új Szó
Hetven éve írták alá a csehszlovák–magyar lakosságcsere-egyezményt. De mi történt 1946.
február 27-én? Talán nem felesleges feltenni a kérdést, hogy a magyar kormány és Gyöngyösi
János külügyminiszter megtett-e mindent a csehszlovákiai magyarságot fenyegető veszteség
mérséklése érdekében.

Most megállíthatatlannak tűnik a magyarság fogyása

Szabadka: Aláírták a Népszínház felújításának további támogatására vonatkozó
szerződést
2016. május 6. – Vajdaság Ma
A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság aláírta a kultúra és a közlekedési infrastruktúra
területén megvalósuló projektek pénzeléséről szóló szerződéseket. A pályázat tíz vajdasági
községet érint, köztük Szabadkát, amely a Népszínház felújítására további 27 millió dinárt
kap, írja a subotica.com portál. A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság már korábban
meghozta a kultúra területén megvalósuló projektek pénzelésére vonatkozó nyilvános
pályázat eszközeinek odaítéléséről szóló döntését, amelynek értelmében a szabadkai
Népszínház a felújítási munkálatok folytatására 27 millió dinárt kapott.
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2016. május 9. – Új Szó
Gyurgyík László demográfus szerint területi bontásban nagy az eltérés a magyar születések és
az iskolai beíratások számaránya között. A jelenség főként a keleti régiókban figyelhető meg.
A járási szinten tapasztalható különbségek abból adódnak, hogy a magukat romának valló,
vagy romaként anyakönyvezett gyerekeket is magyar iskolába íratják. „A csökkenést a magyar
körben realizálódó roma születések lassíthatnák, de itt is sok a bizonytalansági tényező és
csak néhány járásra lehet ezzel kapcsolatban konkrétumokat megfogalmazni” – magyarázza a
szakember. „Összességében véve a magyar lakosság elöregedett, 3–4 évvel idősebb nemzet
vagyunk a szlováknál, és ezen belül a házasságkötési ráta is alacsonyabb a magyarok körében”
– állítja Gyurgyík.

9

2016. május 8. – Pannon RTV
Jelentős változások lesznek az új kormányban – nyilatkozta Aleksandar Vučić. Szerbia
miniszterelnöke elmondta: legalább hat új minisztert választanak. A kormányfő kifejtette: a
kabinet néhány tagja tárcavezetői pozícióban marad, de a miniszterek többségét leváltják
jelenlegi posztjukról. Aleksandar Vučić hangsúlyozta: az új államvezetés legfontosabb
feladatai között szerepel majd a Nemzetközi Valutaalappal kötött szerződés felülvizsgálata, az
eurointegrációs tárgyalások folytatása, illetve a Bori Bánya és Öntöde, és a smederevoi
acélművek működésének a stabilizálása.

Vajdaság

Legkevesebb hat új minisztert választanak

A következő hetekben döntik el, hogy ki lesz a tartományi kormányfő
2016. május 7. – Pannon RTV
Június elejéig megalakul a Tartományi Képviselőház és a Tartományi Kormány, az
elkövetkező két-három hétben pedig megszületik a döntés arról is, ki lesz a kormányfő
Vajdaságban. Ezt a Szerb Haladó Párt alelnöke, Igor Mirović nyilatkozta. Tekintettel az
előttük álló rengeteg feladatra és a problémamegoldás új elemeire, a párt tartományi szinten
szélesebb körű koalíciót szeretne – fejtette ki Mirović. Hozzátette, egyelőre nem tudni, hogy a
haladókon és a VMSZ-en kívül ki kerül még be a hatalomba.

Udvarnok – szórványlétben

Az ukrán külügyminiszter köszöni Magyarország Ukrajnának nyújtott
támogatását
2016. május 6. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió, hirado.hu, kitekinto.hu
Háláját fejezte ki az Ukrajna függetlenségének és szuverenitásának biztosításához nyújtott
következetes magyar politikai támogatásért pénteken Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter,
aki látogatást tett Magyarország beregszászi konzulátusán. Pavlo Klimkin a külképviseleten
megbeszélést folytatott Csutora Zsolttal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) keleti
nyitásért felelős helyettes államtitkárával. Sajtótájékoztatóján a miniszter meggyőződését
fejezte ki, hogy a konzulátus munkájára szükség lesz azt követően is, hogy - reményei szerint -
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2016. május 8. – Magyar Szó
A szórványmagyarság egyik legveszélyeztetettebb falvaként tartják számon a Begaszentgyörgy
községben található, alig több mint ezer fő által lakott közép-bánsági kistelepülést,
Udvarnokot (Banatski Dvor), amely Nagybecskerektől északra fekszik. A néhány évtizeddel
ezelőtt még többségében magyarok által lakott településen mára már igencsak
megfogyatkozott a magyar ajkú lakosság száma. Az öregek elhalnak, a fiatalok meg elmennek,
mondják a helyiek, hozzátéve, azok, akik mégis maradnak, asszimilálódnak, vegyes
házasságot kötnek, majd szerb osztályba íratják a gyerekeiket is. Magyar osztály már jó ideje
nincs a faluban, a művelődési egyesület sem működik, az egyetlen olyan hely, ahol a
magyarság összegyűlhet, a helyi római katolikus templom.
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Menesztését kérte Kárpátalja kormányzója, mert szerinte "bukásra áll a
dohánymaffiával" szemben
2016. május 6. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja
Távozni akar posztjáról Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója, aki pénteki bejelentését
azzal indokolta, hogy szerinte kudarcot vallott a megyében a cigarettacsempészet elleni
harcban, mivel a közelmúltban a térségben beindult "negatív folyamatok zöld utat adnak" a
csempészeknek. Honlapja szerint Hennagyij Moszkal hivatalos megkeresésben fordult
Volodimir Hrjoszman ukrán miniszterelnökhöz, és arra kérte a kormányfőt, hogy éljen
alkotmányos jogával, és kezdeményezze menesztését Petro Prosenko elnöknél.

Kárpátalja

az Európai Unió hamarosan megszünteti a vízumkényszert Ukrajnával szemben, hiszen a
kishatárforgalom továbbra is fontos szerepet fog játszani Kárpátalján. "Úgy vélem, a
vízumkényszer eltörlése után jelképessé, teljesen szabadon átjárhatóvá válik az ukrán-magyar
határ" - tette hozzá.

Moszkal beszélt Porosenkóval, és már nem akar lemondani
2016. május 8. – Kárpátinfo
Az ukrán államfő szerint Kárpátalja kormányzója tökéletesen végzi munkáját. Petro
Porosenko ukrán elnök szombat este megbeszélést tartott Kárpátalja kormányzójával,
Hennagyij Moszkállal. Az államfővel való konzultáció után a megyevezető meggondolta
magát lemondási szándékával kapcsolatban. Az ukrán államfő véleménye szerint Moszkal
továbbra is végrehajtja a decentralizációs programot, valamint határozottan fellép a
csempészet ellen Kárpátalján - olvasható Porosenko Facebook-oldalán.

Elkezdődött a huszti világháborús magyar katonatemető felújítása
2016. május 8. – MTI, karpatalja.ma, Karpatinfo.net
Elkezdődött Ukrajnában a huszti világháborús magyar katonatemető felújítása - hangzott el
az M1 aktuális csatorna Híradójában vasárnap délelőtt. Hangácsi István, a Vigyázók Had- és
Kultúrtörténeti Egyesület elnöke a csatornának nyilatkozva azt mondta, ez az év a temető első
és második világháborús részének megtisztításával fog telni. A híradóban elmondták: az
ukrajnai Huszton magyar katonai parancsokság állomásozott. A helyi református iskolában
hadikórház működött. A várhegy oldalában kialakított katonatemetőben több mint
háromszáz világháborús hős katona nyugszik.

Környezetbarát óvodát nyitnak Munkácson
2016. május 8. – karpatalja.ma
Hivatalos látogatás céljából a magyarországi Dabas városba utazott Andrij Baloga, Munkács
polgármestere, Katerina Krisinec-Angyalosi, a városi oktatásügyi osztály vezetője, valamint
Schink István, a Munkácsi 3. Számú II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója – adta hírül a
mukachevo.net hírportál május 6-án. A küldöttség ellátogatott a város első öko-óvodájába,
melyet európai uniós támogatásból építettek fel. A közintézmény fő célja, hogy a gyermekeket
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2016. május 7. – karpatalja.ma
A gazdasági fejlődés kihívásai és lehetőségei a nemzetközi együttműködések és európai
tapasztalatok összefüggésében címmel kezdődött kétnapos nemzetközi gazdaságtudományi
konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Nyíregyházi Egyetem és a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) közös szervezésében május 6-án. A rendezvény
apropóját az adta, hogy 15 évvel ezelőtt az akkori Nyíregyházi Bessenyei György Főiskola
segítségével a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán gazdasági képzés indult magyar
tannyelven. A konferencia elsődleges célja a képzés eredményeinek, valamint a gazdasági élet
lehetőségeinek és kihívásainak a feltárása.

Mindszenty megemlékezés Bécsben
2016. május 7. - Volksgruppen
Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának 41. évfordulója alkalmából május 8-án,
vasárnap 17.30 órakor megemlékezést és koszorúzást tart Bécsben, az Irgalmasok
Kórházának aulájában a Collegium Pazmaneum és a bécsi Kaláka-Club.
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Nemzetközi gazdaságtudományi konferencia a Rákóczi-főiskolán

Őrvidék

már óvodás koruktól a természet szeretetére és a környezetvédelem fontosságára neveljék. Az
intézményben megtanítják a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 6. – Kossuth Rádió
A Beregszászi Magyar Konzulátuson
külügyminiszterrel Csutora Zsolt

találkozott

Pavlo

Klimkin

ukrán

Jó irányban változik a magyar-ukrán viszony, s ez a kárpátaljai magyarság javára válik. A
Beregszászi Magyar Konzulátuson találkozott Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel
Csutora Zsolt keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár. Az utóbbi két évben
rendszertelenné váltak a magyar-ukrán a magas szintű kapcsolatok, ez mára megváltozott, a
mostani találkozónak is jelzés értéke van - állapították meg a felek.
Pénteken vette kezdetét a Székely Fesztivál a budapesti Millenárison
A csíksomlyói déli harangszóval - itteni idő szerint 11 órakor - nyílt meg hivatalosan a budai
Millenárison a Székely Fesztivál, amelynek középpontjába a szervezők idén a gyógyturizmust
helyezték. Természetesen a népművészek sátrainak változatos gazdagsága, az enni-, innivalók
bősége, a zene, a tánc, a gyerekprogramok vasárnap estig kínálnak szórakoztató és értékes
időtöltést a látogatóknak. A háromnapos program keretében számos érdekes előadás,
filmvetítés szól a központi témáról, a székelyföldi gyógyvizek kínálta lehetőségekről.
A székely gasztronómiával is ismerkedhetettek a Székely Fesztiválra látogatók
A Székely fesztiválon nemcsak Székelyföld gyógyturizmusával, kultúrájával, hagyományaival,
de gasztronómiájával is ismerkedhet a látogató. Így Varga Lénárd sajtjaival. A helyszínen járt
a Határok nélkül riportere.
Tanulmányi versennyel csatlakozott Kárpátalja a Széchenyi emlékévhez
2016 - Széchenyi emlékév, amihez komplex tanulmányi versennyel csatlakozott Kárpátalja. A
nagyberegi megyei döntőbe hat iskola jutott be.
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Utcai Róbert csantavéri plébános
Áder János köztársasági elnök március 15-e alkalmából Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozott főtisztelendő Utcai Róbert csantavéri plébánosnak a gyermekek és fiatalok
körében végzett munkájáért. 2008-ban megszervezte a Vox Angelica gyermekkórust, 2010ben 90 egyetemista közreműködésével a Valahol Európában musicalt állította színpadra. Az
elismerést a szabadkai magyar főkonzulátuson adták át.
A vers ünnepe volt ma Csíkcsomortánban
A vers ünnepe volt ma Csíkcsomortánban, melynek megálmodója és évekig szervezője volt
Varga Sándor, nemrégiben elhunyt rádiós kollégánk. Az idei vetélkedő zsűrijének nem volt
könnyű dolga, mintegy 80 versmondó gyerek, fiatal közül választották ki azokat, akik részt
vesznek a verstáborban.
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Határok nélkül
2016. május 7. – Kossuth Rádió
Zeteváralja: A magyar állam segítségével bővítette és újította fel a Szent József
plébániatemplomot az egyházközösség
Zeteváralja a Madarasi Hargita lábánál fekvő település Udvarhelyszéken. Nevét a bérctetőn
hajdan volt Zete vára adja. Székelyföld egyik legvonzóbb hegyvidéki, turisztikai központja.
Gyarapodó közösségének életerejét bizonyítja, hogy új templomot építettek. Az ünnepi
alkalommal több mint 60 helyi fiatal bérmálkozott. A magyar állam, a zetelaki polgármesteri
hivatal, a közbirtokosság, Hargita megye Tanácsa, valamint a helyi gyülekezet összefogásával
bővítették és újították fel Zeteváralján a római katolikus templomot.
Budapest: Földönfutók, hontalanok - Menekülés a Bácskából - Gutai istván
könyvbemutatója a Polgárok Házában
Földönfutók, hontalanok - Menekülés a Bácskából címmel jelent meg 2013-ban Gutai István
paksi író könyve a délvidéki magyarok 1944-45-ös kálváriájáról. A Keskenyúton Alapítvány
támogatásával elkészült könyvnek most megjelent a második, bővített kiadása is, amely 21
Tolna megyébe menekült délvidéki család történetét dolgozza fel. A kötet szemlélteti, hogy
milyen borzalmakat éltek át az ottani magyarok és németek, akik kénytelenek voltak
tömegesen elhagyni szülőföldjüket.
Losonc: Amikor a fotográfus nemcsak exponál - beszélgetés a felvidéki Gyetvai
Zoltán fotóművésszel
Sokan úgy vélik, hogy a fotográfia aranykora a 19. század közepére tehető, amikor a
fényképészet még igazi kézművesség volt. A fotográfus nemcsak exponált, hanem maga
készítette elő a hordozó médiumot, aztán a képet lakkozta, keretezte és készen tette le az
asztalra. A felvidéki Gyetvai Zoltán egy 160 éves, ún. nedves, kollódiumos eljárással,
üveglapra készíti rendkívül plasztikus képeit, amelyekkel különös időutazást tehetünk.
Kisvárda: Elkészült a program, idén 28. alkalommal rendezik meg a magyar
színházak fesztiválját a szabolcsi városban
A határon túli magyar nyelvű színházak idén már 28. alkalommal találkoznak Kisvárdán. Míg
a kezdetekkor a bátorság volt a fontos, ma már sokkal inkább a produkció a hangsúlyos mondja Nyakó Béla a kisvárdai Várszínház és Művészetek Házának igazgatója.
Ungvár: "Aki énekkel dicséri az Urat, az háromszor imádkozik”- vallják Luther
Mártonnal együtt a Kárpátaljai Református Kórustalálkozó résztvevői
Az elmúlt hétvégén 15. alkalommal rendezték meg Ungváron a Kárpátaljai Református
Kórusok Találkozóját. A rendezvényen idén 26 kórus vett részt. A kórustalálkozó a helyi
reformátusok egyik legjelentősebb eseménye. Luther Márton mondta, hogy "Aki énekkel
dicséri az Urat, az háromszor imádkozik és az ördög akkor dühöng, amikor a hívek
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énekelnek." És a kárpátaljai reformátusok énekelnek, hogy a világban legyen több szeretet,
megbecsülés, kitartás és emberség.

Határok nélkül
2016. május 8. – Kossuth Rádió
Bözödújfalu-Emlékszobát avattak múlt szombaton Erdőszentgyörgyön
1985-ben kezdték el a falu kitelepítését, de akkor már 10 éve építették a gátat. A Bözödújfalusi
víztározó építése 1988-ban kezdődött meg, és 1994-re a falu víz alá került. Mindössze 12 ház
menekült meg az elöntéstől. Szinte mindenki ismeri a képet, a vízben álló templomtornyot,
amely az erdélyi falurombolás szimbólumává vált. 2014. június 29-én leomlott a torony.
Bözödújfalu-Emlékszobát avattak múlt szombaton Erdőszentgyörgyön, a Rhédey kastélyban.
Az állandó tárlat emléket állít az elárasztott falunak.
Közösségi központ nyílt Resicabányán
A Temesvártól bő 100 kilóméterre, délkeletre fekvő város Govondár negyedében egy 50
négyzetméteres földszinti kétszobás tömbházlakást a Magyar Kormány 2015-ben nyújtott
támogatásával vásárolta meg és rendezte be a református egyház. A Határok nélkül riportere
is ott volt az ünnepélyes megnyitón.
Arany János-díjat kapott Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató
Intézet igazgatója
Alapító elnöke Felvidéken a Történelemtanárok Társulásának, tagja az MTA szlovákiai
Magyar Akadémiai Tanácsának. Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója kapta az idei Arany János-díjat. A rangos elismerést a Magyar Tudományos
Akadémia díját ó minden évben egy határon túl élő magyar kutatónak ítélik kiemelkedő
tudományos teljesítményéért.
Interjú egy tehetséges fiatal feltalálóval
A most megszólaló fiatal feltaláló korát meghazudtoló komolysággal és tudással beszél
technikai újításairól és a sérült emberek segítéséről. Példája azt mutatja, hogy a kreatív
játékok, a számítógép, vagy az internet, ha jól használják, segítheti a fiatalok
tudásgyarapítását, és szolgálhatja saját útjuk megtalálást.
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Kárpát Expressz
2016. május 7. – M1
Magyar Cserkésznap Nagyszőlősön
Csaknem 300 cserkész vett részt a harmadik alkalommal megrendezett kárpátaljai magyar
cserkésznapon Nagyszőlősön. Az ugocsai városba a régió minden részéből érkeztek fiatalok,
akik a vetélkedők mellett lovasbemutatón és táncházon is részt vehettek.
Bemutatkozik egy partiumi magyar falu, Bogdánd
Gyönyörű táj, varázslatos vendéglátás és hihetetlenül kedves emberek. A Kárpát-medencében
még találni néhányat a béke szigetéből. Bogdánd egy kb. 900 fős kis falucska Partiumban, a
Szilágyság szélén. A településen nagyon színes a kulturális élet. Semmi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy a Kárpát Expressz stábját tánccal és énekkel fogadták.
Szent György Napok Sepsiszentgyörgyön
Közel két évtizedes kihagyás után újra megrendezték a Szent György Napokat
Sepsiszentgyörgyön. Most, negyedszázad után több tízezren jönnek Erdély legnagyobb
városünnepére, a Szent György Napokra.
Látogatás a felső-ausztriai Linzbe
A 48 éve alakult Felsőausztriai Magyarok Kultútegyesülete összefogja az itt élő magyarokat,
és élen jár a néphagyományok megőrzésében. A linzi Szent Antal plébánián nagy a srügésforgás. Táncházra készülnek.

Térkép
2016. május 7. - Duna World
Fotózás határok nélkül, Erasmus csereprogram indult a történelmi Szatmárban a határ
magyarországi és romániai oldalán élő diákok számára. Az Erasmus az elmúlt évek alatt több
mint két és fél millió fiatal számára biztosított továbbképzési lehetőséget. A fotózás
szerelmeseinek most Szatmárnémeti biztosított otthont és hátrányos helyzetű fiataloknak
biztosítottak továbbképzési lehetőséget.
A több száz ápoltat ellátó intézményes rendszerben az értelmi fogyatékkel élőknek nincs
esélyük arra, hogy teljes közösségi életet élhessenek - állítják a délvidéki Bácskossuthfalvi
Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézetben. Ezért európai mintára a szociális ellátórendszer
fejlesztésébe kezdtek.
Az elmúlt év sikeres rendezvénye után május 4. és 8. között ismét Székely Fesztivál a
Millenárison. A gasztrokulturális rendezvény célja bemutatni a határon innen élőknek a mai
Székelyföldet, minden értékével együtt. A három nap során a látogatók megismerhetik a
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székely gasztronómiát és kultúrát. Énekelhetnek és táncolhatnak, megkóstolhatják a székely
ízeket.
A romániai résztvevők május 8-ig, a magyarországi résztvevők május 13-ig jelentkezhetnek a
19. Békéscsaba-Arad-Békéscsaba szupermaratonra, kerékpáros és görkoris túrára. A
legnagyobb határon átnyúló tömegsport rendezvény, évről évre többen mérik össze erejüket,
idén már több ezer nevezője van a két napos versenynek.

Öt kontinens
2016. május 7. - Duna World
New York, Sarasota, Perth, három város ahol nemcsak ismerik, de szeretik is a magyar
konyhát. Köszönhető ez négy lelkes magyar fiatalnak, akik nap mint nap útra kelnek, hogy
meghódítsák az utcákat lángossal, kürtős kaláccsal, vagy éppen dödöllével. Amerikától
Ausztráliáig tarolnak a magyar étel klasszikusok.
Fiatal magyar sakkozó sikeréről cikkeznek világszerte. Gledura Benjámin 5 éves kora óta
sakkozik, 10 évesen ifjúsági európa bajnok 13 évesen világbajnoki ezüstérmet is szerzett.
Sikereit a világban számon tartják, az 50 legtehetségesebb fiataljaként tartják számon.
Az Isztambul-i Magyar Intézet két hetente magyar foglalkozásokra várja a 3-14 év közötti
gyermekeket, a kicsik meséket, mondókákat tanulhatnak, a nagyobbak a magyar irodalmat,
nyelvtant és történelmet tanulhatnak.
Gomba módra szaporodnak a magyar óvodák és iskolák Angliában, Londonban egyre több
magyar él, akik sportnapokat, film klubbokat és kiállításokat is szerveznek maguknak.
Az éneklés közösségi élmény, az énekszó pedig olyan lelki táplálék, ami segíti a szociális és
kulturális értékek megőrzését a diaszpórában. A tortontói Scola Cantala kórus fél évszázada
alakult és azt vallják idegen környezetben magyarul énekelni mindig különleges alkalom.
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