Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

„Provokáló” román nyelvű RMDSZ-es óriásplakátok jelentek meg Erdélyben
2016. október 25. – maszol.ro
Beismerten provokatív óriásplakátokkal próbálja megszólaltatni az erdélyi románokat az
RMDSZ az előkampány részeként. A Maszol által kérdezett szakértő ezt a kommunikációs
váltást szerencsésnek tartja. „Salvăm ORADEA. De BUCUREȘTI. Taxele noastre să
îmbogățească Ardealul. NU capitala!” Megmentjük Nagyváradot. Bukaresttől. Az adóink
Erdélyt gazdagítsák, ne a fővárost!” – ilyen és ehhez hasonló román feliratú RMDSZ-es
óriáspannók jelentek meg a napokban Bihar és Kolozs megyében az utak mentén. A
plakátokat a román sajtó egy része ellenségesen fogadta, és szeparatizmusnak minősítette.

Ukrajnai kisebbségi szervezetek tiltakoznak a nemzetiségek anyanyelvű oktatási
jogainak tervezett korlátozása ellen
2016. október 25. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Hírlap
Beadványban fordult Petro Porosenko ukrán elnökhöz a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) és több ukrajnai nemzetiségi szervezet tiltakozásul az ukrán oktatási
minisztérium által tervezett intézkedések ellen, amelyek alkotmányt sértve jelentős
mértékben korlátoznák az Ukrajnában élő kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz való
alkotmányos jogait. Az MTI-hez kedden eljuttatott dokumentum szerint az ukrajnai
nemzetiségi szervezetek aggasztónak tartják tárca intézkedéseit, amelyek szerintük a nemzeti
kisebbségekhez tartozók anyanyelven történő oktatáshoz való alkotmányos jogainak a
megsértésére irányulnak. Mint a beadványt jegyzők rámutatnak, az oktatási tárca hivatalos
honlapján október 19-én jelent meg az a hír, amely szerint a minisztérium és civil aktivisták
megállapodtak abban, hogy módosítják az oktatási törvénynek az oktatás nyelvére vonatkozó
cikkelyét. A lényegi változtatásokat tartalmazó törvénytervezetet az ukrán parlament első
olvasatban már el is fogadta.

Erdély

Leszedeti a rendőrség az RMDSZ román nyelvű óriásplakátjait
2016. október 25. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Csupán néhány napot állhattak Kolozsváron az RMDSZ óriáspannói: a helyi rendőrség
fenyegetéseinek hatására kedden a kültéri hirdetési felületeket bérlő cég elkezdte a plakátok
eltávolítását. Kovács Péter ügyvezető elnöktől, az RMDSZ kampányfőnökétől megtudta a
maszol.ro: hirdetésfelületeket bérlő cégekkel kötöttek szerződést az óriásplakátok
elhelyezéséről. A kolozsvári cégnél kedden a polgármesteri hivatal kérésére megjelentek a
helyi rendőrség képviselői, és büntetéssel fenyegették meg őket. „Azt mondták a cég
vezetőinek, hogy ha nem veszik le az óriásplakátjainkat, 30 ezer lejes bírságot kapnak” –
tájékoztatott a politikus. A kampányfőnök elmondta, eddig két, román nyelvű
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óriáspannójukat távolították el Kolozsváron. Arról nem tudott részleteket, hogy a helyi
rendőrség mire hivatkozva kényszerítette erre a lépésra a plakátoló céget. „Arra mi is
kíváncsiak vagyunk, hogy melyik törvény melyik cikkelye alapján járt el a rendőrség” –
jegyezte meg.

Harcba száll a Jogaink egyesület Dan Tanasă ellen
2016. október 25. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Díjmentes jogi képviseletet ajánl a magyar feliratok vagy a székely zászló kitűzése miatt
beperelt székelyföldi önkormányzatoknak a kolozsvári Jogaink egyesület. Közleményében a
szervezet emlékeztetett, hogy számtalan székelyföldi önkormányzatot perelt be a
polgármesteri hivatalok homlokzatára felfestett „községháza" feliratért vagy az
intézményekre kitűzött székely zászlóért a székelyföldi románok érdekvédőjeként fellépő
Méltósággal Európában Polgári Egyesület (ACDE). Mint megjegyezték, az alperesek jogi
képviselete sajátos megközelítést igényel, és ez a szakmai munka nem várható el az
önkormányzatok jegyzőitől vagy jogtanácsosaitól. „Ugyanakkor – tekintve, hogy a keresetek
egy kaptafára készülnek – sokkal könnyebb a védelem felépítése annak, aki egy ilyen pert már
végigvitt" – áll a közleményben.

Fodor Zsolt nem gyanúsított Horváth Anna ügyében
2016. október 25. – Krónika
A román sajtóban megjelent találgatásokkal ellentétben Fodor Zsolt kolozsvári üzletember
ellen jelenleg nem folyik bűnvádi eljárás a Horváth Anna alpolgármester nevével fémjelzett
ügyirat keretében. Mindez a bukaresti főügyészség által a Krónikának adott válaszból derül
ki.

Musai-Muszaj: erőszak alkalmazásával fenyegetették meg az egyik aktivistájuk
a CTP-nél
2016. október 25. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Erőszak alkalmazásával fenyegették meg a Musai-Muszáj aktivistáját kedden a Közszállítási
Vállalat irodájában - írta közleményében a szervezet. Közleményük szerint aktivistájuk a
Com'on Kolozsvár pályázat első helyen végzett plakátkampányához hirdetőfelületet szeretett
volna kibérelni a Kolozsvári Közszállítási Vállalat 1989 December 21 sugárúti (Magyar utcai)
székházában. A vállalat alkalmazottja, miután észlelte a Polgármesteri Hivatal által
jóváhagyott plakát tartalmát, leállította az éppen zajló engedélyeztetési folyamatot és
feletteséhez fordult. Kisvártatva visszatért és visszakérte önkéntesünktől a korábban átadott
szerződést, arra hivatkozva, hogy a kampány politikai tartalmú - számol be a Musai-Muszáj.

Iktatta a jelölési dossziékat a Kolozs megyei RMDSZ
2016. október 25. – transindex.ro
Iktatta a képviselői és szenátori jelölési dossziékat a Megyei Választási Irodánál a Kolozs
megyei RMDSZ kedden. A képviselői listán 13 személy szerepel. A lista 2012-höz képest
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teljesen megújult, két olyan személy vezeti, akik eddig még nem dolgoztak képviselőként,
viszont a közéleti szereplésük és képviseleti munkájuk több évre nyúlik vissza.

Prefektus: nem hiszem, hogy teljesíteni lehet a restitúciós kéréseket január 1-ig
2016. október 25. – transindex.ro
Kovászna megyében több mint 11.000 restitúciós kérés van még függőben, és Sebastian Cucu
prefektus szerint ezeket már nem is lehet megoldani a törvény által előírt határidőig, azaz
2017. január 1-jéig. Cucu szerint, a problémák településenként és esetenként változnak,
emiatt egyes földosztó bizottságok "egy helyben topogtak", de kérni fogja, hogy legalább az
utolsó száz méteren gyorsítsák fel a munkát. A prefektus szerint eddig az erdő- és
földterületek mintegy 70 százalékának tulajdonjogát állították vissza a volt tulajdonosok,
vagy ezek örökösei javára.

Számon kérné a tagállamokon a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető
jogok biztosítását az EP
2016. október 25. – transindex.ro, maszol.ro
Az európai parlamenti képviselők támogatják egy olyan európai ellenőrzési mechanizmus
bevezetését, amely nyomon követi a tagállamokban a jogállamiság, a demokrácia és az
alapvető emberi jogok érvényesülését – erről döntött kedden az EP plénuma. Sógor Csaba
szerint erdélyi magyar szemüvegen át nézve ez lehet az eddigi legnagyobb gyakorlati
hozzájárulása az Európai Parlamentnek egy olyan uniós rendszer kidolgozásához, amely
lehetővé teheti a csatlakozáskor vállalt koppenhágai kritériumok - így a nemzeti kisebbségek
jogainak biztosításának - utólagos felülvizsgálását és a tagállamokon való számonkérését. Az
Európai Parlament plénuma október 25-én, kedden vitázott, majd meg is szavazta a Jelentés
a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal
foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról című jelentés-tervezetet.

Az Országos Koalíció Románia Korszerűsítéséért szerint az RMDSZ óriás
plakátjai sértik a választási törvény előírásait
2016. október 25. – transindex.ro, maszol.ro
Az Országos Koalíció Románia Korszerűsítéséért (CNMR) panaszt emel az RMDSZ ellen az
Állandó Választási Hatóságnál a szövetség által elhelyezett óriásplakátok miatt, amelyek szerintük - sértik a választási törvény előírásait. "Az RMDSZ megszegte ezzel a választási
törvényt. Az Országos Koalíció Románia Korszerűsítéséért felszólítja az RMDSZ-t a területi
szeparatizmusra utaló plakátok eltávolítására. A CNMR ugyanakkor kéri az Állandó
Választási Hatóságot, vizsgálja felül, hogy törvényesen járt-e el az RMDSZ a plakátok
kifüggesztésekor, lévén, hogy a választási kampány november 11-én kezdődik" - áll a
Demokrácia Megvalósításáért Egyesület által kiadott közleményben.
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Etnikai okokból rongálhattak meg kovásznai megyei kamionokat egy Brăila
megyei faluban
2016. október 25. – transindex.ro
Kovászna megyei rendszámú tehergépkocsikat rongáltak meg hétfőről kedd reggelre
virradóra egy Brăila megyei faluban, mert azt hitték, hogy a gépjárművek vezetői magyarok. A
Horváth&Váncsa Trans szállítóvállalat két járművében tett kárt a brăilai Măxineni községben
egy helybéli lakos, miközben azt kiabálta az egyik autóban északázó sofőrnek, hogy „szállj ki a
kocsiból, magyar, mert megöllek” - adják hírül a sepsiszentgyörgyi román nyelvű weradio
oldalán.

56-os megemlékezés és magas állami kitüntetések átadása
2016. október 25. – Nyugati Jelen
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján ünnepi megemlékezést
tartottak a temesvári Csiky Gergely Állami Színház nagytermében, Magyarország tiszteletbeli
konzulja, Tamás Péter, a Temes megyei RMDSZ, a Várbástya Egyesület, a Szórvány
Alapítvány és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. Ez alkalommal a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki dr. Bárányi Ferenc orvos-írót, volt egészségügyi
minisztert, karitatív tevékenységet végző közéleti személyiséget és Magyar Arany
Érdemkereszttel Almási Vince Pál volt kisiratosi polgármestert.

Magyarellenes rigmussal „büntették” Török Rolandot az erdélyi kosárrangadó
2016. október 25. – maszol.ro
Kifelé a magyarokkal az országból-rigmussal „büntették” a Nagyszebeni CSU szurkolói Török
Rolandot, a Kolozsvári U-BT erőcsatárát a férfi kosárlabda-bajnokság 4. fordulója keretében
megrendezett erdélyi derbin, amikor a második félidő közepe táján, általuk sportszerűtlennek
ítélt módon faultolta kedvencüket, a szerb Igor Mijajlovicsot. A pár másodpercig tartó
magyarellenes kilengésnek súlyos következményei lehetnek a nagyszebeniekre nézve, ugyanis
galerijük visszaesőnek számít.

Leadta parlamenti jelöltjeinek listáját az RMDSZ Arad Megyei Szervezete
2016. október 25. – Nyugati Jelen, maszol.ro
Kedd délután iktatta az Arad Megyei Választási Irodánál képviselő- és szenátorjelöltjei listáját
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Arad Megyei Szervezete. Az 1989-es rendszerváltás
óta 2012-ig mindig rendelkezett képviselettel a bukaresti törvényhozásban az aradi
magyarság, négy éve azonban elveszítette a parlamenti mandátumot. Az új választási törvény
azonban ismét listás szavazást ír elő, ami esélyt teremt arra, hogy december 11-én az Arad
megyei magyarság újból bejuttasson jelöltjei közül valakit a parlamentbe.
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„A demokratikus pluralizmust tagadjuk meg…”
2016. október 25. – Bihari Napló
„Én mindig induláspárt voltam” – jelentette ki a Bihari Naplónak adott exkluzív interjújában
Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Erdélyi Magyar
Néppárt védnöke azzal kapcsolatban, hogy az EMNP egyáltalán nem indul a parlamenti
választásokon.

Számos kolozsvári kriptát, síremléket újít fel magyar kormánytámogatással a
Házsongárd Alapítvány
2016. október 25. – Krónika
Három kriptát és több sírkövet újítanak fel ebben az időszakban a kolozsvári Házsongárdi
temetőben a Bethlen Gábor Alap, a magyar Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az érintett
családok közös erőfeszítésének köszönhetően, a Házsongárd Alapítvány felügyelete alatt. A
munkálatok folyamatosan zajlanak, a munka tempóját a pénz és az időjárás szabja meg,
tájékoztatta a Krónikát Gergely Erzsébet, az alapítvány igazgatója.

Felvidék

Együttműködne három megye
2016. október 25. – ujszo.com
A határon átnyúló együttműködésről tárgyaltak Pozsony, Győr-Moson-Sopron és KomáromEsztergom megye képviselői. Az idegenforgalom fejlesztése volt a találkozó legfontosabb
témája. Pozsony megye vezetésén kívül Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron megye elnöke és
Popovics György, Komárom-Esztergom megye elnöke vett részt a találkozón. A megyék
három projektet nyújtanak be a napokban a határon átnyúló együttműködésről szóló
pályázati felhívásra.

Szigorúbban lépnek fel a szélsőségesek ellen
2016. október 25. – ujszo.com, Felvidék Ma, bumm.sk
A kormány 98 szavazattal elfogadta azt a törvényt, mely lehetővé teszi a szélsőségek elleni
szigorúbb fellépést. Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter a változásoktól hatékonyabb
kivizsgálásokat vár. Figyelmeztetett, hogy a szélsőséges bűncselekmények száma a
statisztikák szerint a 2012-es 112-ről 30-ra csökkent tavaly, ami mögött szerinte a kevésbé
hatékony nyomozói munka áll. A szélsőségek elleni küzdelem helyszíne ugyanis az internetre
helyeződött át, ahol sokkal nehezebb tetten érni valakit. Žitňanskának hiányoznak az erre a
témára specializálódott bírók is, mint mondta, néhány ítélet esetében „megáll az ész“.

Beszéljünk iskolánk jövőjéről Rimaszombatban is
2016. október 25. – Felvidék Ma, hirek.sk
A „Beszéljük iskolánk jövőjéről” című rendezvénysorozat következő állomása Rimaszombat
volt. A TANDEM NO, a Magyariskola.sk, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a
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Rimaszombati Kávéház október 21-én szervezett műhelybeszélgetésére több mint harmincan
jöttek el.

A Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók Országos Konferenciájának margójára
2016. október 25. – Albert Sándor – Felvidék Ma
„A búcsi konferenciával kapcsolatban egyértelműen pozitívan nyilatkoztak úgy a szervezőik,
mint a résztvevők. Az elégedettség és a dicséret jogos, hiszen hasznos program és kitűnő
szervezés jellemezte a kétnapos rendezvényt. Rövid írásomban a konferencián bemutatott
oktatási reformmal kapcsolatban kívánok megfogalmazni néhány gondolatot” – írja Albert
Sándor a Felvidék Mán.

A szlovák Nemzeti Emlékezet Intézete is megemlékezett 1956-ról
2016. október 25. – ujszo.com, bumm.sk, hirek.sk
Történelmi előadással és filmvetítéssel egybekötött rendezvénnyel emlékezett meg az 1956-os
forradalom 60. évfordulójáról kedden, Dunaszerdahelyen a szlovák Nemzeti Emlékezet
Intézete (ÚPN) - tájékoztatott az MTI-nek küldött sajtóközleményében a 20. századi
diktatúrák bűntetteinek dokumentálásával foglalkozó állami intézmény.

Vajdaság

Újvidék: Interkulturalitás az oktatásban
2016. október 25. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Vajdaság egy többnemzetiségű környezet, ezért fontos az itt élő nemzetek közötti párbeszéd
és az interkulturalitás. Könnyű párbeszédet folytatni, ha tudjuk, hogy azt hogyan tegyük, ha
van kivel beszélgetni, és ha arra törekszünk, hogy megismerjük egymást, és emberként
viszonyulunk egymáshoz, mondta Puskás János, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója a
második nemzetközi Interkulturalitás az oktatásban elnevezésű konferencia megnyitóján. Az
újvidéki Európa Kollégiumban megtartott tanácskozáson idén a szlovák nyelvet és kultúrát
helyezték előtérbe, hiszen a Vajdasági Pedagógiai Intézet elképzelése szerint minden nemzeti
közösségnek teret kell adni, így tavaly főként a magyar, idén a szlovák, jövőre pedig a román
nyelvre helyezik majd a hangsúlyt.

Nyelvtanulás játékosan
2016. október 25. – Pannon RTV
Játékos környezetnyelv-tanulást szerveztek kedd délelőtt Békován, a helybéli és a szomszédos
oromi alsós diákok számára. A projektum megvalósítását a Tartományi Oktatási Titkárság
kezdeményezte és támogatta. Hagyományos falusi játékokat játszva, az oromiak szerbül, a
békovaiak magyarul tanultak. Egész délelőtt felváltva szóltak a szerb és a magyar szavak,
illetve mondatok, mindenki a saját anyanyelvén beszélt, mégis tökéletesen megértették
egymást, amíg hagyományos falusi játékokat játszottak azzal a céllal, hogy fejlesszék a
környezetnyelv-tudásukat az oromi és a békovai kisiskolások.
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Nagyköveti fogadás az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából
2016. október 25. – Pannon RTV
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett fogadást a
belgrádi Magyar Nagykövetség hétfő este Belgrádban. Az ünnepségen a magyar és a szerb
himnusz is elhangzott, majd Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete üdvözölte az
egybegyűlteket. A rendezvényen tartományi és köztársasági tisztségviselők, nagykövetek,
politikusok, újságírók, valamint a vajdasági magyar közösség képviselői is jelen voltak. Pintér
Attila, Magyarország belgrádi nagykövete az eseményen hangsúlyozta, Magyarország soha
nem felejti el azt a segítséget, amelyet a vajdaságiak nyújtottak az 56-os menekülteknek.

Az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv És Irodalom Tanszékének ünnepe
2016. október 25. – Pannon RTV
A Tanszék Napját ünnepelte kedden az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv És Irodalom
Tanszéke. A rendezvényen a Sinkó-díj hagyományos átadására is sor került, melyet idén
Roginer Oszkárnak ítéltek oda. Az intézmény egyúttal Penavin Olga 100 címmel nemzetközi
tudományos konferenciát is szervezett, melyen szakmai tanácskozás keretein belül
emlékeztek a néprajzkutató, tudományszervező és volt tanszékvezető munkásságára. Az
eseményen 44 előadó vett részt, akik 5 országból érkeztek.

Szabad Magyar Szó: Ellenséggyártás rágalmakkal
2016. október 25. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Szabad Magyar Szó elutasítja az „alaptalan rágalmakat, lejárató jelzőket és becsmérlő
minősítéseket”, amelyeket a Magyar Szó hétfői közleményében fogalmazott meg az újonnan
alakult médium ellen. Reagálásukban többek között azt írják: a Magyar Szó Online-t
semmilyen támadás nem érte, s tartalmából senki semmit nem távolított el.

Újvidék: Bemutatták a szerb-magyar középszótárt

Muravidék

2016. október 26. – Vajdaság Ma
Az újvidéki városi könyvtárban mutatták be tegnap este a Forum könyvkiadó gondozásában
megjelent szerb-magyar szótárt. A középszótár dr. Mirjana Burzan újvidéki nyugalmazott
egyetemi tanár és dr. Kacziba Ágnes szegedi egyetemi docens tízévnyi közös munkájának
eredményeként jött létre, több mint 33 ezer szócikket tartalmaz, azon belül körülbelül 6500
kifejezést, terminust és 2250 frazeologizmust. A tegnap esti könyvbemutatón jelen volt a
kiadó, a szerző, illetve a szótár egyik recenzense és szerkesztője.

Lendva Község 20. ünnepe a kultúra, a turizmus és a fiatalok jegyében
2016. október 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere a község 20. ünnepe alkalmából
sajtótájékoztatóra hívta meg az újságírókat. Lendva Község ünnepe október 28-án lesz,
amikor az idén 150 éves zsinagógában 17 órai kezdettel ünnepi ülését tartja a községi tanács.
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Muravidék

19 órától a színház- és hangversenyteremben a Sárik Péter Trió ad koncertet, amelynek során
Beethoven műveit adják elő jazz-feldolgozásban.

Ösztöndíjak helyett felsőfokú tanulmányi támogatásokat osztanak ki
2016. október 25. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának ülésén az
önkormányzat új alapszabályzatát, valamint az Ösztöndíjazásról szóló szabályzat módosítását
és a pályázat kiírását tárgyalták.

Három régió gazdasági fóruma és üzleti találkozója Rakičanban
2016. október 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Kétnapos gazdasági esemény helyszíne lesz a rakičani vár. Három régió: Muravidék,
Stájerország és Burgenland gazdasági képviselői cserélnek véleményt, de a konkrét
beruházási lehetőségek is terítékre kerülnek.

Diaszpóra

Itt élned, halnod kell
2016. október 25. – Lokal.hu
A 16. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon került sor az „Itt élned, halnod kell” zenés
történelmi utazás premier mozifilm vetítésére és ez a helyszín adott lehetőséget, a
Nemzetközi Magyar Közösségi Színházak megalakulásának bejelentésére is.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 25. – Kossuth Rádió
Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvénytervezetet, amely
megszüntetné az önálló nemzetiségi oktatást, így a magyar iskolákat is
Kárpátalján
Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megszüntetné az
önálló nemzetiségi oktatást, így a magyar iskolákat is Kárpátalján. Az oktatásnak ugyanis
nagyobb részben az államnyelven, azaz ukránul kellene zajlania. A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség beadványban tiltakozott Petro Porosenko ukrán elnöknél a tervezett
intézkedés ellen, amely jelentős mértékben korlátozná a magyar kisebbség anyanyelvű
oktatáshoz való jogát. Interjú Brenzovics Lászlóval, a párt elnökével, az ukrán parlament
képviselőjével.
Újra Bárdos Gyula a Csemadok elnöke
Újraválasztotta Bárdos Gyulát a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség,
népszerű nevén a Csemadok élére a szervezet 24. közgyűlése, amelyet hétvégén a galántai
járásban fekvő Nagyfödémesen tartottak. A Szövetség általános alelnöke Köteles László, a
szórványért felelős elnökségi tagja Kiss Beáta, az ifjúságért felelős elnökségi tagja pedig Varga
Tibor lett. Összefogás, mozgósítás, szórvány- és ifjúsági stratégia megfogalmazása - ezek a
szervezet következő négyéves programjának fő gondolatai.
Nezsényen októbertől indították be az iskolára felkészítő, óvodai csoportot
magyar nyelven
A torontálszécsányi községhez tartozó Nezsényen októbertől indították be az iskolára
felkészítő, óvodai csoportot magyar nyelven. Eddig az óvodásokkal csak szerb nyelven
foglalkoztak, majd a szülők, ha vállalták, magyar nyelvű osztályba íratták a gyerekeket, a
felsőbb osztályokban utána ismét szerb nyelven tanulhattak.
Temesváron a múlt héten iktatták be Temes megye alprefektusi tisztségébe
Marossy Zoltánt
Temesváron a múlt héten iktatták be Temes megye alprefektusi tisztségébe Marossy Zoltánt.
A tisztség a decemberi választásokon parlamenti mandátumért induló Eugen Dogariu
lemondása miatt üresedett meg. Marossy Zoltán, - aki rekorder a helyettes
kormánymegbízotti mandátumok számát illetően - legfőbb feladata a parlamenti választások
előkészítése lesz, de hosszabb távú tervei is vannak, és azt a közösséget is szolgálni kívánja,
amelyből származik - mondta el a beiktatási ünnepség után.
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Beszélgetés az 1956-os forradalom egyik elítéltjével, Varga Lászlóval
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc egyik erdélyi elítéltje volt Varga László
református lelkész. Fiatal teológusként Budapesten tartózkodott, amikor kitört a forradalom
és november 3-án tért haza Erdélybe. Néhány hónap múlva tartóztatták le, és ítélték
életfogytig tartó szabadságvesztésre. A Határok nélkül riporterének összeállításában előbb
beszélgetést hallunk a most 89 éves Varga Lászlóval, majd a lányával, Demeter Irénnel.
Arad megye első lapidáriumát avatták fel a kisperegi temetőben
Arad megye első lapidáriumát avatták fel a kisperegi temetőben. A kőtárban az egyeki
református telepes ősök sírkövei kaptak helyet, amelyeket a temető már nem használt
részében, a bozótban találtak meg. Tóbiás Tibor György lelkipásztor ötlete alapján a helyi
gyülekezet példás összefogásával, adományokból és önkéntes munkájával létrehozott
lapidáriumnál vasárnap délután, az ünnepi istentisztelet után helyezték el az emlékezés
virágait. Jövőre lesz 300 éve annak, hogy Egyekről - a hitük miatt elüldözött reformátorok a
magyar határ menti Kisperegre érkeztek.
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