Székely szabadság napja: eltörölték a bírságot
2016. szeptember 27. – Krónika, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro
A marosvásárhelyi bíróság eltörölte azt a 6000 lejes bírságot, amellyel a marosvásárhelyi
csendőrség a székely szabadság napján tartott felvonulás és tiltakozás önkéntes
rendfenntartóinak a vezetőjét, László Györgyöt sújtotta – jelentette be egy keddi
marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, és
Kincses Előd, a megbírságolt ügyvédje.

Dr. Grezsa István hivatalában fogadta az ukrajnai Krivij Rih városának
alpolgármesterét

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Van-e élet a BI MÁSZ után?
2016. szeptember 27. – Felvidék Ma
Az elmúlt hónapokban rendszeresen jelentek meg a Balassi Intézet Márton Áron
Szakkollégiumát (BI MÁSZ) érintő változásokról szóló híradások úgy a magyarországi, mint
a határon túli sajtóorgánumokban. A változtatásokat egy kormányhatározat értelmében
kellett eszközölni, amely a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények
átalakításáról rendelkezett. A Felvidék Ma cikke beszámol arról, hogy a külhoni értelmiség
utánpótlását támogató ösztöndíjprogramok, tanulmányi támogatások továbbra is
meghirdetésre kerülnek és a hallgatók kollégiumi férőhelyei is biztosítottak lesznek.
A kialakult helyzetből a lehető legjobbat szeretnék kihozni az érintettek; gyorsabb,
hatékonyabb, jobb pályáztatást ígérnek a jövőben – tudta meg az ELTE és az EMMI illetékes
munkatársaitól a portál.
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Magyarország

2016. szeptember 27. – MTI, kormany.hu
Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa kedden
hivatalában fogadta Jevgenyij Udodot, az ukrajnai Krivij Rih város alpolgármesterét. A felek
kétoldalú megbeszélésük során elsősorban gazdasági témákkal foglalkoztak. Az ukrán
nehézipari központ, Krivij Rih vezetői beruházások tekintetében szeretnének együttműködni
Magyarországgal, Miskolc városával pedig kapcsolataikat kívánják erősíteni. A krivij rih-i
alpolgármester és kísérete élénk figyelmet tanúsított a budapesti közlekedési hálózat iránt,
mivel városuk közlekedési rendszere is fejlesztés előtt áll.
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Borboly-per: kihallgatták a tanácselnököt
2016. szeptember 27. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro
Borboly Csabát hallgatta ki elsőként hétfőn a Hargita megyei törvényszék a Hargita megyei
önkormányzat elnöke és tizenkét másik személy ellen folyamatban levő büntetőperben. A
több mint nyolc órát tartó tárgyaláson Vlad Neagoe bíró nemcsak a halasztási kérelmet,
hanem a Borboly ügyvédje által kért, a hivatali visszaélés büntető törvénykönyv általi
meghatározásával kapcsolatos alkotmánybírósági döntésnek a perre vonatkozó alkalmazását
is elutasította. Szintén nem talált meghallgatásra az a kérés sem, hogy az alkotmánybírósági
döntés figyelembe vételével, új jogi besorolással fogalmazzák újra a vádiratot. A lehallgatási
jegyzőkönyvek kizárását is kérték a bizonyítékok közül, mivel az ügyvédek szerint nem
egyértelmű, hogy kik végezték a lehallgatást, és mennyire volt törvényes – erről következő
alkalommal döntenek.

Több mint kétezer magyar elsőéves a BBTE-n
2016. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az oktatási kínálat és a hallgatók száma is bővül a hétfőn kezdődő új tanévtől a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) – jelentette be Soós Anna, a magyar tagozatért
felelős rektorhelyettes keddi sajtótájékoztatóján. Mint kifejtette: a diákok létszáma 2
százalékkal emelkedett az előző tanévhez képest, október 3-án pedig csaknem tizenötezer
elsőéves kezdi meg felsőfokú tanulmányait, közülük több mint kétezren a magyar tagozaton.
Soós Anna örömtelinek nevezte a tendenciát, amely szerinte egyértelműen arra utal, hogy a
BBTE-t a stabilitás jellemzi. A magyar tagozaton 1093 elsőéves jutott be államilag támogatott
helyekre, a tandíjköteles helyeken pedig további 588 hallgató kezdi el egyetemi tanulmányait.
A magiszteri szakokon 458 magyar diák tanulhat anyanyelvén az új tanévben.

A képviselőház jogi bizottsága nem támogatja, hogy minden sporteseményen
kötelező legyen a himnusz
2016. szeptember 27. – transindex.ro, maszol.ro
„Megakadályoztuk a román himnusz lejátszására vonatkozó törvényes keret bővítésére
kidolgozott jogszabálytervezetet a szakbizottságban” – fogalmazott Máté András Levente, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője az követően, hogy a jogi szakbizottság leszavazott egy
újabb, a PSD által kidolgozott nacionalista töltetű jogszabálytervezetet. A tervezet kötelezővé
tenné a román himnusz lejátszását minden korosztály számára az országos szinten
megszervezett sporteseményeken. Máté András úgy véli, hogy a törvénytervezet indoklásában
erőltetett, nacionalista töltetű megfogalmazások szerepelnek, amelyek nincsenek
összhangban a sport által képviseltekkel.

A Kárpátok kertjében nem lehet Székelyföldet felfedezni
2016. szeptember 27. – transindex.ro
A hivatalos romániai turisztikai oldalon szinte teljességgel mellőzve vannak a magyar
vonatkozású turisztikai látványosságok, vagy ha említik is, elfelejtik odaírni, hogy magyar.
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2016. szeptember 27. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Bihari Napló
Újra Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét választották a Regionális
Fejlesztési Tanács elnökévé a szeptember 27-én Gyulafehérváron megtartott Központi
Fejlesztési Régió (Brassó, Maros, Fehér, Kovászna, Hargita, és Szeben megye) alakuló ülésén.
A megbízatás kapcsán a megyeitanács-elnök elmondta: „az elmúlt években a Központi
Fejlesztési Régió által jelentős beruházásokat valósítottunk meg Kovászna megyében, mind a
magán, mind a közszférában. A Bukarest által elosztott alapok folyamatosan csökkentek, a
Központi Fejlesztési Régió által viszont sok tíz millió euró értékben kifizetett támogatásoknak
köszönhetően szemmel látható fejlesztéseket valósítottunk meg.”

Erdély

Újraválasztották Tamás Sándort a Regionális Fejlesztési Tanács elnökévé

Megkezdte az aláírásgyűjtést az RMDSZ Csíki Területi Szervezete
2016. szeptember 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Kedden elkezdte az RMDSZ Csíki Területi Szervezete a parlamenti választásokon való
induláshoz szükséges lakossági támogató aláírások gyűjtését. A szövetség önkéntesei, helyi
képviselői minden településen személyesen keresik fel a lakosokat, hogy aláírásukkal
támogassák Korodi Attila újabb parlamenti képviselői és Tánczos Barna szenátori
mandátumért való indulását. A területi szervezetnek 20 ezer aláírást kell összegyűjtenie a
csíki településeken, ország szinten 200 ezer aláírásra van szükség – ezeket Erdély-szerte
gyűjtik –, amely a szavazásra jogosult állampolgárok több mint egy százalékát teszi ki.

Több iskola, újabb műemlékek – folytatódik az Örökségünk őrei Kolozsváron
2016. szeptember 27. – maszol.ro
A több mint 1000 fiatalt megmozgató Fogadj örökbe egy műemléket kezdeményezésnek mára
kézzel fogható eredményei is vannak: a New York szálló rendbetétele elindult, a vasútállomás
előtti teret felújították, és az Uránia hasznosítása is hamarosan elkezdődhet – hangzott el
hétfőn, az Örökségünk őrei újabb fordulójának előkészületeit elindító pedagógustalálkozón.

Borbély László: a kötelező kvótáknál hatékonyabb megoldás kell a
menekültválságra
2016. szeptember 27. – maszol.ro
A francia parlament európai ügyekért felelős bizottságának elnökével, Danielle Auroial
egyeztetett hétfőn Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke Bukarestben.
A menekültkérdés kapcsán elmondta: szerinte az Uniónak meg kell hallgatnia és figyelembe
kell vennie a tagországok sajátos véleményeit, gazdasági helyzeteit, és hatékonyabb
megoldással kell előállnia, mint a kötelező kvóták bevezetése. „Románia egyelőre eleget tett
ezen kvótáknak, az ország ez idáig 130 menekültet fogadott be” – tette hozzá a képviselőház
külügyi bizottságának elnöke.

Tamás Sándor a kvótareferendumról: Markó Bélából a múlt sérelmei beszélnek
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2016. szeptember 27. – maszol.ro
„Előre borítékolható, hogy a magyarországi kvótanépszavazás ügyében a székelyföldiek
többsége Orbán Viktor politikáját támogatja” – nyilatkozta a Maszol érdeklődésére Tamás
Sándor. „Háromszéken az a fontos, amit az emberek akarnak, nem az, amit Markó Béla elnök
úr ebben a kérdésben nyilatkozott, mert látjuk, hogy a székelyföldi embereknek, természetes
módon fontos ügy a magyar állampolgárság és az ezzel járó jogok, így a szavazásban való
részvétel és a népszavazás kérdése” – mondta Tamás Sándor.

Huszárfelvonulással rajtol a Temesvári Magyar Napok
2016. szeptember 27. – Nyugati Jelen
Szeptember 30-án, pénteken 17.30 órakor ökumenikus istentisztelettel, huszárok
díszfelvonulásával és ünnepi beszédekkel rajtol az első Temesvári Magyar Napok. A Bikini- és
Republic-koncertekkel, operett- és folklórelőadásokkal, irodalmi kávéházzal, retró-partyval,
bor-, sör- és pálinkakóstolókkal, gasztronómiai ínyencségekkel fűszerezett háromnapos
rendezvénysorozatról Tamás Péter tiszteletbeli magyar konzul és a Várbástya Egyesület
képviselői tartottak sajtótájékoztatót kedden délben.

A katonai ügyészségen jelentették fel a csendőröket Izsák Balázsék
2016. szeptember 27. – szekelyhon.ro, Krónika
Hivatali visszaélés, szolgálati hanyagság és okirathamisítás miatt tett bűnügyi panaszt a
katonai ügyészségen a Maros megyei csendőrség ellen a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) civil
szervezete, a Siculitas Egyesület. Az Izsák Balázs által vezetett szervezet azok után fordult a
vádhatósághoz, miután a március 10-én szervezett Székely Szabadság Napján megbírságolt
személyek futószalagon kezdték nyerni a polgári pereket a csendőrség ellen. A napokban
ugyanis a marosvásárhelyi bíróság a nyolcadik ügyiratban is megsemmisítette a csendőrség
által kibocsátott büntetési jegyzőkönyvet és eltörölte László György felperes hatezer lejes
pénzbírságát.

Simona Pop: nem nyilatkoztam, hogy magyar állampolgár szeretnék lenni
2016. szeptember 27. – maszol.ro
Simona Pop olimpiai bajnok vívó szerint a magyar és a román sajtóban téves információ
terjedt el, a szatmári sportoló a ProSport Live műsorban elmondta: nem nyilatkozta azt, hogy
magyar állampolgár szeretne lenni. Az olimpiai elsőséget követően egy szatmári újságíró
kérésére a párbajtőrvívó kétnyelvű felirattal, románul és magyarul is megköszönte
szülővárosa támogatását. Nem sokkal hazaérkezése után Orbán Viktor levélben gratulált
Simonának a megszerzett aranyéremért. „Valószínű, hogy miután visszavonulok és már nem
leszek a román hadsereg kötelékében, kérni fogom a magyar állampolgárságot” – írta a
magyar miniszterelnök levele kapcsán az MTI. Simona Pop úgy érzi, a magyar hírügynökség
félreértelmezte a szavait, hiszen nem áll szándékában felvenni a magyar állampolgárságot.

Visszaküldték a törvénytervezetet
2016. szeptember 27. – Nyugati Jelen
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Úgy döntöttek tegnap a képviselők, hogy visszaküldik a bizottságba azt a törvénytervezetet,
ami június 28-ára tűzné ki a Román újságíró napját, miután az RMDSZ leszögezte, a törvény
„nyilvánvalóan nacionalista”, más képviselők pedig azt mondták, nincs szükség arra, hogy
minden szakmának napja legyen.„Ez a törvénytervezet azt javasolja, hogy az év egyik napján
emlékezzünk meg egyes állampolgárok szakmájáról. Sok ilyen törvényt fogadtunk el, az
RMDSZ megszavazta azokat. Elméletileg mi egyet tudunk érteni azzal, hogy legyen egy nap,
amin a romániai újságírókra gondolunk, csak ez a törvény nem erről szól, még ha a
jelentésben ezt is írták. Ez csak a román újságírókról szól. Gondolhatjuk úgy, hogy amikor
románt mondunk, akkor minden román állampolgárra gondolunk, így mi azt a módosítást
javasoltuk, hogy legyen a romániai újságírók napja. De ha elolvassuk az indoklást, azt látjuk,
nem a romániai újságírókról van szó” – jelentette ki Márton Árpád, a szövetség parlamenti
képviselője, aki szerint a törvény kizárja azokat, akik a nemzeti kisebbségek nyelvén írnak. A
tervezetet a szenátus már elutasította.

Csak az aligazgató lehet magyar

Felvidék

2016. szeptember 28. – Krónika
A diszkriminációellenes tanácshoz fordul a Civil Elkötelezettség Mozgalom, mivel a Maros
megyei tanfelügyelőség nem kifejezetten magyarbarát módon értelmezi az iskolavezetői
versenyvizsgák megszervezésének módszertanát – jelentette be Szigeti Enikő,
a marosvásárhelyi civil szervezet vezetője. A módszertan alapján a vegyes tannyelvű
intézmények igazgatójának vagy aligazgatójának kötelező módon ismernie kell az adott
iskolába, óvodába járó kisebbségi diákok nyelvét. A szeptember 19-én közzétett
tanfelügyelőségi határozat alapján azonban kiderült: ezt úgy értelmezik Maros megyében,
hogy mintegy 45 vegyes tannyelvű iskolában csak az aligazgatóra vonatkozik a szabály, azaz
az igazgatónak nem kell beszélnie a kisebbség nyelvét.

Csütörtökön nyitják a medvei határátkelő hídját
2016. szeptember 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Szlovákiát Magyarországgal összekötő medvei határátkelő hídját a teher- és a személyi
fogalom számára a tervezettnél korábban, 2016. szeptember 29-én csütörtökön 10.00 órakor
megnyitják. A híd javítási munkálatainak befejezése 16 nappal korábban lezárult, a
gépkocsivezetők az eredeti tervek szerint csak október 14-től vehették volna használatba a
hidat. A munkálatok gyors befejezéséhez minden bizonnyal az is hozzájárult, hogy a sajtóban
is több bírálat megjelent, amiért a javítás lassan halad, a lezárást követően munkásokat alig
lehetett látni a kijelölt munkaterületen.

Németh Gabriella: átfogó jogszabályozást kíván a szociális szolgáltatások
rendszere
2016. szeptember 27. – Felvidék Ma, hirek.sk
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A munka-, szociális és családügyi minisztérium műhelyében elkészült a szociális
szolgáltatásokról szóló törvény módosító javaslata. A Magyar Közösség Pártja szerint a
szociális szolgáltatások rendszerét átfogó új, törvénnyel kellene rendezni a részmegoldások
helyett. „Nem egyértelmű, nem alapos és nem következetes a szociális szolgáltatásokról szóló
törvény tervezett módosítása” - mondta a tárcaközi egyeztetésre bocsátott javaslatot értékelve
Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke.

Petőfi-szobrot avattak a nagykaposi Erdélyi János Vegyeskar jubileumi
ünnepségén
2016. szeptember 27. – Felvidék Ma
Szobrot állítottak Petőfi Sándornak Nagykaposon. A város főterén elhelyezett alkotást a
jubiláló Erdélyi János Vegyeskar ünnepsége keretében avatták fel szeptember 24-én. Ünnepi
beszédet Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke mondott.

Megjelent a komáromi Duna-híd kivitelezésének közbeszerzési felhívása
2016. szeptember 27. – MTI, Új Szó
Megjelent az új Duna-híd kivitelezésre kiírt közbeszerzési felhívás. Eredményes eljárás esetén
a nyertes kivitelezővel 2016 decemberében szerződést kötnek és a munkálatok 2017 elején
megkezdődhetnek - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A társaság tájékoztatása
szerint az új Duna-híd a meglévő vasúti hídtól 170 méterrel nyugatra épül meg. Az átkelőn
kétszer egy sávos főút, valamint kerékpárút és gyalogos járda vezet át. A létesítmény és a
hozzá kapcsolódó útszakaszok forgalomba helyezése 2019 őszére várható.

Matovič új képviselője Bugáréktól jött
2016. szeptember 27. – Új Szó
A 37 éves zsolnai Ján Marosz lép Daniel Lipšic helyére a parlamentbe, miután az OĽaNONOVA képviselője lemondott mandátumáról a múlt heti tragikus kimenetelű közúti balesete
miatt. Marosz a Hídban kezdte a politizálást, ám csalódott a pártban, s annak elnökében,
Bugár Bélában, ezért kilépett a mozgalomból, majd elfogadta az OĽaNO felkérését az
együttműködésre. „Igen, nekem a Híd ugyanis csalódást okozott. Konkrétan az, milyen a párt
gyakorlati hozzáállása a korrupcióhoz és az, hogy a bizniszt előnyben részesítették. Sajnos a
biznisz ennek a pártnak a hátterében is jelen van, ám ezt nem akarom különösebben
részletezni. Ami viszont abszolút elfogadhatatlan, s ezt később elmondtam a Bonaparte előtti
tüntetésen is, hogy Bugár fedezi Kaliňákot. Azután, amit Malina Žák Hedviggel tettek.
Holmiféle stabilitás szerintük fontosabb, mint rámutatni arra a sok rosszra. Ezzel a
hozzáállással nem tudok azonosulni.”

Központosítanák az óvodákat Dunaszerdahelyen – tiltakoznak a szülők
2016. szeptember 27. – Új Szó
Átalakítaná az önkormányzat a városi óvodák működését. Az év elejétől központi óvodákat
hoznának létre és egy központi konyhából oldanák meg a gyerekek étkeztetését.
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Dunaszerdahelyen kilenc óvoda működik, a módosítás után négy központi óvodából
irányítanák az intézményeket. A városi hivatal azt állítja, ez a leggazdaságosabb és a
legkönnyebben kivitelezhető megoldás. A szülők és az illetékesek azonban más véleményen
vannak.

Erősítenék Vajdaság kapcsolatait Szlovákiával
2016. szeptember 27. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Erősítenék Vajdaság és a szlovák régiók együttműködését – erről egyeztetett kedden Pásztor
István, a Vajdasági Képviselőház elnöke Szlovákia nagykövetével, Dagmar Repčekovával
Újvidéken. A kiinduló-alapot a már megkötött egyezmények és a Duna menti régiók uniós
stratégiája jelenti. Vajdaságban élénk kulturális élete van a szlovák nemzeti közösségnek, a
két ország intézményei is együttműködnek, a jövőben pedig a gazdasági kapcsolatokat is
bővítenék. A szlovák nagykövet elmondta, támogatja Újvidéket az Európa Kulturális Fővárosa
cím elnyerésében.

Kvótanépszavazás: a horgosiak többsége a tapasztalatok alapján nemmel
szavaz
2016. szeptember 27. – Pannon RTV
A tavalyi állapotokhoz képest a migránsválság enyhült ugyan Horgoson, de a falu határában
még ma is mintegy 100-150 illegális bevándorló tartózkodik. Abban reménykednek, hogy
megnyitják előttük a magyar határt. Jelenlétük egyértelművé teszi, hogy milyen választ adnak
majd a horgosiak a vasárnapi magyarországi népszavazáson – hangzott el a keddi lakossági
fórumon.

Nagybecskereken kezdődik a Vajdasági RTV műsorairól szervezett közvita
2016. szeptember 27. – Pannon RTV
Közvitát szervez a Vajdasági Rádió és Televízió Programtanácsa a tartományi közmédia
műsoráról. Az első közönségtalálkozóra pénteken Nagybecskereken kerül sor. Az
érdeklődőket délben a művelődési központban várják a szerkesztők és a programtanács
képviselői. Október elején Zenta lesz a következő állomás. Az év végéig pedig Vajdaság több
településére is ellátogatnak.

Szerbia és Magyarország megállapodása minden hajó előtt „megnyitja” a Tiszát
2016. szeptember 27. – Magyar Szó, Pannon RTV
A közös infrastrukturális projektekről beszélgetett Belgrádban Zorana Mihajlović Szerbia
közlekedésügyi minisztere és Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete. A köztársasági
kormány tájékoztatása szerint a nagykövet és a miniszter a tiszai hajózás kapcsán aláírt
egyezményről is véleményt cserélt. A mintegy 70 éve hatályos jelenlegi egyezmény
értelmében a Tiszán való hajózás csak a szerbiai és a magyarországi hajóknak
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Kárpátalja

engedélyezett, de ennek megváltoztatásával a folyón minden hajónak engedélyeznék a
közlekedést, és ezzel a zentai kikötő forgalma is jelentősen megnőhet.

Nagy érdeklődés mellett folyik a levélszavazás – Sajtótájékoztató a beregszászi
konzulátuson
2016. szeptember 27. – Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpátinfo
Szeptember 26-án Magyarország Beregszászi Konzulátusán tájékoztatta a sajtót Szalipszki
Endre főkonzul és Mélykuti Ferenc vezető konzul a konzulátus munkájával és a
kvótanépszavazással kapcsolatban, valamint Kudlotyák Krisztinával, a Pro Cultura
Subcarpathica civilszervezet igazgatónőjével közösen az októberre tervezett kulturális
programok kapcsán. A folyamatban lévő, levélben történő szavazás kapcsán a főkonzul
elmondta, hogy a meghosszabbított nyitvatartással üzemelő kárpátaljai magyar
konzulátusokon folyamatos az érdeklődés. A főkonzul elmondta továbbá, hogy az idei,
évfordulókban gazdag őszre tervezett kulturális programokat és rendezvényeket a meglévő
források hatékonyabb kihasználása érdekében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolával és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen szervezi a külképviselet.

A kárpátaljai magyar férfiak 1944-es elhurcolásáról tartottak konferenciát
Beregszászon

Muravidék

2016. szeptember 27. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátinfo
A kárpátaljai magyar férfilakosság sztálini lágerekbe történt 1944-es elhurcolásáról tartottak
tudományos konferenciát kárpátaljai történész kutatók részvételével kedden Beregszászon a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) szervezésében. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolán tartott tanácskozáson Molnár D. Erzsébet történész, Gulág-kutató, a
felsőoktatási intézmény adjunktusa kutatásaira alapozva ismertette a kárpátaljai magyar
férfiak 1944 novemberi, "háromnapos munkára" vagy málenkij robotra történt
elhurcolásának katonai-politikai hátterét és a deportálásoknak a kárpátaljai magyarság
demográfiai, szociális helyzetére gyakorolt hatását.

Magyar nyelv és kultúra a szlovén fővárosban
2016. szeptember 27. – Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap ünnepeltük a Nyelvek Európai Napját, amelynek a ljubljanai Balassi Intézetben is
megkülönböztetett figyelmet szenteltek. Az iskolásoknak bemutatták a magyar nyelvet és
kultúrát, továbbá kiosztották az elismeréseket azoknak az iskoláknak, amelyek részt vettek a
szlovén Oktatási Intézet által meghirdetett pályázaton, és legsikeresebben mutatták be a
nyelvek közötti integrációt.
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Nyelvek Európai Napja a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumban
2016. szeptember 27. - Volksgruppen
A Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium ma, szeptember 27-én tartotta meg a Nyelvek Európai
Napját, egy sajtótájékoztatóval és egy színes változatos programmal. A sajtótájékoztató után
könyvbemutatóra és zenés műsorra került sor horvát és magyar nyelven is.
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Határok nélkül
2016. szeptember 28. – Kossuth Rádió

A Székely Nemzeti Tanács, az SZNT elszántan folytatja jogi küzdelmét,
bebizonyítja igazát a szorító romániai politikai viszonyok közepette
Erről beszélt a tegnapi Határok nélkülben Izsák Balázs elnök arra is utalva, hogy
Marosvásárhelyen pert nyert a Székely Szabadság Napja miatt tavasszal megbírságolt
személyek egy csoportja. Kedden sajtótájékoztatót tartott az SZNT a pénteki ítéletről. A
megbírságoltak jogi képviselője, Kincses Előd egyúttal bejelentette, feljelentették a katonai
ügyészségen a csendőrparancsnokot, jövő héten lesz az első meghallgatás.

A magyar-csehszlovák lakosságcsere 70. évfordulójáról
emlékezett meg a németországi Hunnia Baráti Kör

konferencián

A Benes-dekrétumok végrehajtásaként elrendelt magyar-csehszlovák lakosságcsere 70.
évfordulójáról konferencián emlékezett meg a németországi Hunnia Baráti Kör. A KülsőJózsefvárosi református templomban tartott eseményen képviseltette magát a
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Európai parlamenti képviselők valamint a dekrétumok elleni
tiltakozó petíció benyújtói.

Németh Zsolt: Öt határátkelő megnyitása lenne indokolt a magyar-ukrán
határon
Öt határátkelő megnyitása lenne indokolt a magyar-ukrán határon, ami kedvezően
befolyásolná a kárpátaljai magyarság helyzetét, de a két ország közötti gazdasági
kapcsolatokat is megkönnyítené. A kétoldalú megállapodás megvan, és Magyarország kész
megépíteni a határátkelőket, ha meglesz hozzá a kijevi garancia - ezt Németh Zsolt, a
parlament külügyi bizottságának elnöke nyilatkozta a Határok nélkülnek a múlt hétvégén
Tarpán, valamint a magyar-román infrastrukturális összeköttetés fejlesztési lehetőségéről is
beszélt.

173 magyar iskolakezdő vehette át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját
Kárpátalján a Felső-Tisza-vidéken
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Kárpátalján a Felső-Tisza-vidéken 173 magyar iskolakezdő vehette át a Rákóczi Szövetség
beiratkozási ösztöndíját tegnap és ma. 2004-ben azért jött létre a beiratkozási program, hogy
minél több külhoni magyar család vállalja gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását. És
úgy tűnik Kárpátalján a legsikeresebb a több mint10 éves kezdeményezés, amely mögött
nagyszabású társadalmi összefogás jött létre.

Megkezdte működését a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának
kihelyezett ápolóképző kampusza Zomborban
A Nyugat-Bácskai Zomborban már nincs magyar nyelvű általános iskolai képzés, annál
nagyobb öröm, hogy megkezdte működését a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi
Karának kihelyezett ápolóképző kampusza.

Változtott a Magyar Nemzeti Tanács a pályázatokon – interjú Petkovics Mártával
Szerbiában október elején kezdődik a főiskolákon és egyetemeken az oktatás. A Magyar
Nemzeti Tanács a felsőoktatási pályázatokon - az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve változtatott. Az újdonságokról kérdezte Petkovics Márta oktatási megbízottat a Határok
nélkül riportere.

Első Temesvári Magyar Napok
Koncertek,
operettés
néptáncgálák,
pódiumbeszélgetések,
könyvismertetők,
gyermekprogramok várják az érdeklődőket szeptember 30-a és október másodika között az
első Temesvári Magyar Napokon, az Opera téren. Az előkészületeken már az utolsó
simításokat végzik, ezekről kérdezte Határok nélkül munkatársa a főszervező Várbástya
Egyesület elnökét, Tamás Péter magyar tiszteletbeli konzult kérdezte.
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