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Nyomtatott és online sajtó 
 

Több mint húsz program a nemzeti összetartozás hetén a Magyarság Házában 
2016. május 26. – MTI, Magyar Hírlap 

Több mint 20 program, köztük filmvetítések, koncertek, színházi előadás, könyvbemutató és 

kerekasztal-beszélgetések várják a látogatókat május 30. és június 4. között a Magyarság 

Házában a nemzeti összetartozás hete alkalmából. A Miniszterelnökség MTI-hez eljutatott 

közleménye szerint május 30-án, hétfőn A megmaradás útjai címmel kezdődik konferencia, 

emellett két alkalommal pódiumbeszélgetést rendeznek a kultúráról, amelynek vendége lesz 

kedden Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, csütörtökön pedig Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár is. Pénteken neves történészek - Szakály Sándor, Stefano Bottoni, 

Révész Tamás és Salamon Konrád - részvételével szerveznek kerekasztal-beszélgetést Trianon 

a 21. században címmel. 

 

“A magyar kormány folytatja és bővíti a Kárpátaljának nyújtott támogatást” 
2016. május 26. – karpatalja.ma, Magyar Idők, Kormany.hu 

Kárpátalja magyarságának és egész lakosságának éreznie kell, hogy a magyar kormány a 

migránsválság ellenére sem feledkezett meg róla, és folytatja, sőt bővíti a térségben élőknek 

nyújtott sokrétű támogatást – jelentette ki Czibere Károly, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

csütörtökön Beregszászon. Czibere Károly Beregszászon tett egynapos látogatása során 

szociális intézményeket keresett fel és magyar egyházi, valamint közigazgatási vezetőkkel 

találkozott. A politikus Babják Zoltán polgármester kíséretében felkereste a polgármesteri 

hivatal által működtetett szociális központ ingyenkonyháját, amelynek az EMMI anyagi 

támogatásával vásárolt és a helyszínre a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezésében 

eljuttatott 750 kilogrammnyi tartós élelmiszert adott át. 

 

5 millió forintos támogatást kapott a kassai ipari szakközépiskola 
2016. május 26. – Új Szó, Nemzeti Regiszter 

A Szakkay József Szakközépiskola 5 millió forintot (15 ezer euró) nyert el a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett és a magyar kormány által finanszírozott, 

2015 a külhoni magyar szakképzés éve program pályázatából. A csütörtöki ünnepélyes 

átadáson többek között Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára, Szesztay Ádám kassai magyar főkonzul, valamint Zachariáš István megyei 

alelnök is jelen volt. „Kárpát-medencei partnereinkkel olyan 5 éves cselekvési tervet 

dolgoztunk ki, melynek során minden éven támogatásban részesítjük a külhoni 

intézményeket. Természetesen a szakiskolákból kikerült fiatalokat is segítjük, ezért azokat, 

akik saját vállalkozást terveznek vagy már vállalkoznak, a külhoni fiatal magyar vállalkozók 

évében tudjuk támogatni. Ezekre a támogatásokra május végétől lehet pályázni” – mondta 

Szilágyi Péter, aki a kassai ünnepélyes átadó után a perbenyiki Mezőgazdasági 
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Szakmunkásképző Iskolába indult, hogy átadja a tangazdasági és gyakorlókonyha 

felújítására, valamint a fémmegmunkáló és javítóműhelyek eszközbeszerzésére elnyert 

összeget. 

 

Alkotmányellenes Bolojan népszavazásos terve 
2016. május 26. - Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Nem lehet megrendezni az önkormányzati választások napjára kiírt helyi népszavazásokat 

Romániában, miután az alkotmánybíróság csütörtökön alaptörvénybe ütközőnek minősítette 

a kormány erről szóló sürgősségi rendeletét. Romániában több település egyesüléséről, illetve 

különválásáról írtak ki helyi referendumot június 5-ére, abban a reményben, hogy így sikerül 

meghaladni az egyébként nehezen elérhető ötvenszázalékos érvényességi küszöböt. A 

legnagyobb tétje a Nagyvárad és Váradszentmárton egyesüléséről harmadik alkalommal kiírt 

népszavazásnak volt – emlékeztet az MTI. Ilie Bolojan polgármester és a nagyváradi liberális 

(PNL-es) többségű önkormányzat a Váradszentmártonhoz tartozó Félixfürdő és Püspökfürdő 

bekebelezésében érdekelt. 

 

Vitézi mókák a várban a Szent László Napokon 
2016. május 26. - Krónika 

Mivel küszöbön a gyereknap – amit Romániában mindig június elsején, Magyarországon 

pedig idén május utolsó vasárnapján ünnepelnek –, a legkisebbeknek szánt programokról 

számoltak be csütörtöki sajtótájékoztatójukon az idén június 18–26. között szervezendő 

nagyváradi Szent László Napok szervezői és a gyerekprogramok társszervezői.  

 

Itthon szeretne boldogulni a fiatalok zöme: véget ért a Rólad szól! karaván 
2016. május 26. - transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Krónika, MNO 

A fiatalok zöme nem külföldön képzeli el az életét, a szülőföldjén szeretne boldogulni – ezt 

mutatják a Rólad szól! középiskolások és fiatal felnőttek körében szervezett konzultáción 

begyűjtött adatok részeredményei, amelyeket a szervezők csütörtökön, kolozsvári 

sajtótájékoztatójukon ismertettek. A konzultációs karavánt a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

(MIÉRT) és a Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) a Communitas Alapítvány 

támogatásával szervezte meg, 30 helyszínen 51 találkozót hívtak össze. Több, mint 6 ezer 

kilométert utazott a stáb, naponta 1-3 konzultációt tartottak, ezekbe összesen több mint 2 

ezer fiatal kapcsolódott be. Temesvártól Déván keresztül Sepsiszentgyörgyig, Nagybányáig 

megpróbálták Erdélyt teljesen lefedi, mindazokba a nagyvárosokba ellátogattak, ahol jelentős 

számú magyar ember él. 

 

RMDSZ: a román jelöltek esélyeit növeli az EMNP a választásokon 
2016. május 26. - maszol.ro 

Az EMNP lesz okolható az RMDSZ szerint akkor, ha csökken a magyar polgármesterek száma 

Erdélyben, mert a szavazatokat megosztva önálló jelöltet indítanak, sőt sok esetben román 
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jelöltet támogatnak a magyar jelölt ellenében az egyfordulós helyhatósági választáson. Az 

EMNP elnöke, Szilágyi Zsolt szerint az RMDSZ a felelős ezért.  

 

Soós Zoltán: lehetőségeket kell biztosítani az ifjúságnak 
2016. május 26. - maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Elsősorban a fiatalokat szeretné megcélozni és bevonni a város fejlesztésébe Soós Zoltán, a 

marosvásárhelyi magyar polgármesterjelölt ezt a csütörtökön bemutatott 10+1 pontos 

cselekvési tervét ismertető sajtótájékoztatóján beszélt. Sóós Zoltán tájékoztatása szerint az 

ifjúsági szervezeteknek, a fiataloknak egy olyan cselekvési tervet állított össze, amely egy 

együttműködési formát kínál, rendszeres találkozásokkal, lehetőséggel a közös elvárások 

ismertetésére, hogy olyan döntések szülessenek, amelyekből a fiatalok sem maradjanak ki. A 

független jelölt szerint ugyanis a jelenlegi városvezetés nem beszéli a fiatalok nyelvét és nem 

is érti, mit szeretnének. „Marosvásárhely fejlődése azonban nagyban függ attól, hogy most 

mennyit fektetünk a fiataljainkba, hiszen 20-30 év múlva ezek a fiatalok fogják vezetni a 

várost” – hangsúlyozta, leszögezve, hogy a fiatalokat be kell vonni a döntéshozatalba, és 

fontos, hogy az önkormányzat támogassa az ifjúság önszerveződési projektjeit. 

 

Kelemen Hunor: „A szórványban minden képviselő duplán számít”  
2016. május 26. - Nyugati Jelen 

A romániai magyarság jelentős számban él szórványban, képviselői pedig gyakran a nehéz 

helyzetekben is igyekeznek megteremteni a közösségi élet valamennyi fontos feltételét. 

Választástól választásig egy maroknyi, vagy talán annál is kevesebb magyar tanácsos azért 

tevékenykedik az önkormányzatokban, hogy a települések magyar lakossága ne szenvedjen 

hiányt a mindennapi élet és elsősorban az identitásőrzés terén. Június 5-én a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség jelöltjei ismét a közösség támogatását kérik országszerte. 

Ennek a napnak a jelentőségéről kérdezték Kelemen Hunor szövetségi elnököt.  

 

Harangozással hívnának választani Marosvásárhelyen 
2016. május 26. - maszol.ro 

Felhívással fordult a magyar történelmi egyházakhoz az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Maros megyei szervezetének elnöke, Cseh Gábor, aki azt kérte, hogy június 4-én délután fél 5-

kor szólaltassák meg Marosvásárhelyen és Maros megyében valamennyi templom harangját. 

A harangozás kettős üzenetet tolmácsolna a magyar közösség felé: egyrészt emlékeztetne 

arra, ami a 69 évvel ezelőtt történt, vagyis a “gyászos trianoni békeszerződés aláírásának” 

időpontjára, illetve felhívná a figyelmet arra, hogy másnap, június 5-én, minden magyar 

ember járuljon a szavazati urnákhoz és éljen szavazati jogával. 

 

Bölöni László voksolásra buzdítja a vásárhelyieket 
2016. május 26. - Krónika 

Szavazásra buzdítja a megyeszékhely lakóit Bölöni László marosvásárhelyi származású volt 

futballista, labdarúgóedző, aki szerint június 5-én megfelelő alkalom adódik arra, hogy a 

lakosság figyelmeztesse azokat az embereket, akik felelősek a városban uralkodó pesszimista 
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hangulatért.  A Soós Zoltán Facebook-oldalán megosztott magyar és román nyelvű 

videofelvételeken Bölöni elmondta, egyhangú, szomorú válaszokat kapott azoktól a 

helybeliektől, akiktől az elmúlt időszakban megkérdezte, hogyan alakul a város sorsa.  

 

Debrecen bevonná Nagyváradot az Európa Kulturális Fővárosa projektbe 
2016. május 26. - maszol.ro, Bihari Napló 

Debrecen 2023-ra pályázná meg az Európa Kulturális Fővárosa címet, ebbe a projektbe 

Nagyváradot is bevonná – mondta el dr. Papp László, a cívis város Fideszes polgármestere 

csütörtökön a bihari megyeszékhelyen. A debreceni polgármester Huszár István nagyváradi 

polgármesterjelölt, Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök-jelölt, Biró Rozália szenátor és 

Szabó Ödön képviselő társaságában a nagyváradi magyar oktatási és más intézmények 

képviselőivel találkozott, akikkel elsősorban oktatási és kulturális kérdésekről egyeztetett. 

 

El kell távolítani a magyar és a székely lobogót Csíkszeredában 
2016. május 27. - Krónika 

Megerősítette a marosvásárhelyi ítélőtábla a Hargita megyei törvényszék elsőfokú ítéletét, 

miszerint el kell távolítani a csíkszeredai városháza tanácsterméből a magyar és a székely 

zászlót, illetve a város lobogóját. A pert a Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) még tavaly nyáron indította. A zászlók egyelőre maradnak, a jogerős végzés 

közlése után döntenek a további lépésekről. Az alpolgármester nem csatlakozhatott 

magánfélként a perhez. 

 

Politikamentes megemlékezés 
2016. május 27. - Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) idén is 

megszervezi a nemzeti összetartozás napját június 4-én Székelyudvarhelyen, melynek 

keretében megemlékeznek a trianoni diktátum aláírásáról. Az eseményre meghívják a 

civileket és a romániai magyar politikai szervezeteket is, de kikötötték, politikai 

felszólalásokra nem kerülhet sor. Nagy Pál, az EMNT udvarhelyszéki elnöke csütörtökön 

elmondta, mivel június 4-én kampánycsend van, kizárólag a történelmi eseménnyel 

kapcsolatos felszólalásoknak adnak helyet. 

 

Legfelsőbb Bíróság: magyar nevű civil szervezetet is be kell jegyezni 
2016. május 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Legfelsőbb Bíróság május 25-i döntése értelmében indokolatlanul utasította el a Fontos 

Vagy! Polgári Szövetség bejegyzését a belügyminisztérium – számolt be róla a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala honlapján. A civil szervezet azért okozott problémát a hivatalnak, 

mert csak magyarul tüntette fel nevét a bejegyzés kapcsán, ami a minisztérium érvelése 

szerint nincs összhangban az államnyelvtörvénnyel. A határozat gátat szabhat a 

belügyminisztérium akadékoskodásának a nem szlovák elnevezésű szervezetek regisztrációja 
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kapcsán. Mivel a Legfelsőbb Bíróság adott esetben nem jogerős közigazgatási határozatot 

bírált felül, az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. A minisztériumnak tehát a bírósági 

határozat kézbesítése után be kell jegyeznie a szervezetet. 

 

Bárdos, Menyhárt és Őry esélyes 
2016. május 26. – Új Szó 

A hétvégén a nagyobb járásokban finisel az MKP járási konferenciáinak sorozata. Eddig 

kilenc járásban zajlott le a tisztújítás, és arról is döntöttek, hogy kiket jelölnek a párt elnöki 

posztjára. Az eddigiek alapján Bárdos Gyula, Menyhárt József és Őry Péter esélyes. Bárdos az 

Új Szónak korábban azt mondta, nincsenek elnöki ambíciói, s bár megtiszteltetésnek veszi, 

hogy jelölik őt, inkább az elnökség tagjaként képzeli el a munkáját a továbbiakban. Menyhárt 

József nem zárkózott el a lapnak adott interjújában a pártelnöki szerepvállalástól. 

Legkomolyabb ellenfele Őry Péter lehet, aki eddig önkormányzati alelnökként 

tevékenykedett. 

 

Osztályharc Gútán 
2016. május 26. – Új Szó 

Nem nyithat három első osztályt a gútai Corvin Mátyás Alapiskola, pedig a beíratási adatok 

indokolták volna. A Corvin Mátyás Alapiskola kérvénye és a leendő elsősök szülei által írt 

petíció ellenére az önkormányzat nem engedélyezi három első osztály indítását ebben az 

alapiskolában. A szülők képviselője úgy fogalmazott, nem nyugszanak bele a döntésbe, és 

készek az oktatási minisztériumhoz fordulni. A gútai képviselő-testület még márciusban 

hozott határozatot arról, hogy valamennyi városi fenntartású alapiskolában (két magyar és 

egy szlovák) 2–2 osztály indítását engedélyezi. Tette ezt azért, mert már akkor sejteni 

lehetett, hogy az egyik magyar iskolát jóval több szülő választja, mint a másikat. A város 

érdeke viszont, hogy mindkettő fennmaradjon, és a finanszírozásukkal se legyenek gondok. 

 

Brüsszel: VMSZ-es képviselők megbeszélései az Európai Néppárt 
tisztségviselőivel 
2016. május 26. - Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői, Pásztor Bálint és Kovács 

Elvira a csütörtöki nap folyamán megbeszéléseket folytattak Brüsszelben az Európai Néppárt 

(EPP) magas rangú képviselőivel. Látogatásuk során találkoztak Paulo Rangellal, a Néppárt 

alelnökével és bővítési munkacsoportjának elnökével, Gál Kingával, az EPP alelnökével, 

Patrick Vollerrel, a Néppárt külügyi titkárával, valamint a magyar néppárti delegáció 

képviselőivel. 
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Topolya: Félbeszakadt a képviselő-testület alakuló ülése 
2016. május 26. - Vajdaság Ma 

Megtartotta alakuló ülését a községi képviselő-testület. A törvény értelmében a testület 

elnökének megválasztásáig a legidősebb képviselő elnököl, így Márkus Zoltán terjesztette be 

elfogadásra a napirendi pontokat. A napirend elfogadását követően Nikolovics Elza, a Községi 

Választási Bizottság elnökének jelentését is meghallgatták és elfogadták. Ezután a képviselők 

letették az esküt. A 41 megválasztott képviselő közül 39-en voltak jelen. Az elnöklő ezt 

követően 10 perces szünetet rendelt el, de ennek letelte után a teremben csak 10 képviselő 

volt jelent, így a testület az ötödik napirendi pont tárgyalása előtt, - mely a képviselő-testület 

elnökének megválasztására vonatkozik - határozatképtelenné vált. Az elnöklő ekkor közölte, 

hogy az ülés folytatására június 9-én, 9 órától kerül majd sor. 

 

Hiányszakmák nyílnak az idén a szabadkai Politechnikai Iskolában 
2016. május 26. - Magyar Szó 

A szabadkai Politechnikai Iskolában a 2016/2017-es tanévben új szak nyílik: bútorkészítő. 30 

tanuló jelentkezhet erre a szakmára. A duális képzés jegyében a gyakorlati oktatást a Bane 

cégben szervezik meg. Az erre a szakra beiratkozó tanulók részére biztosított az ösztöndíj, és 

később az érdeklődőknek munkát is biztosít a vállalat. Ezenkívül nyílik még asztalos és 

kárpitos szak is (15-15 tanuló részére), Szabadka község biztosít ösztöndíjat az ide jelentkező 

diákok részére. A fenti szakmák a munkabörzén hiányszakmákként vannak feltüntetve, ezért 

az iskola befejezése után a szorgalmas és ügyes tanulók részére a munkahely biztos. 

 

Fókuszban a hagyományok 
2016. május 26. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete kedden Topolyán tartott közgyűlést. A 21 

éve működő egyesület, amelynek körülbelül háromszáz tagja van tartományunkból, aktív 

szerepet vállal abból, hogy a gyermekek minél minőségesebb, színesebb oktatásban 

részesüljenek. A gyűlés után, amelyen Topolya, Kishegyes, Magyarkanizsa, Csóka, Ada, Zenta, 

Csantavér óvodáinak képviselői vettek részt, dr. Szőke Anna, az egyesület elnöke összegezte 

az elhangzottakat. 

 

A március 13-i események helyet kapnak az EU–Ukrajna emberi jogi párbeszéd 
2016 júniusára tervezett következő ülésén is 
2016. május 26. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A 2016. március 13-án Ungváron történt szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek 

felvonulása és magyarellenes megnyilvánulásai kapcsán Bocskor Andrea, Pelczné dr. Gáll 

Ildikó és Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői, írásbeli választ igénylő 

kérdést intéztek az Európai Bizottsághoz. A képviselők tájékoztatták az Európai Bizottságot 

az európai értékeket mélyen megsértő megmozdulásról, mely amellett, hogy megsértette a 

magyar nemzetiségű kárpátaljai lakosok becsületét és méltóságát, a nemzetiségek közötti 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20159/Topolya-Felbeszakadt-a-kepviselo-testulet-alakulo-ulese.html
http://www.magyarszo.com/hu/3064/kozelet_oktatas/147106/Hiányszakmák-nyílnak-az-idén-a-szabadkai-Politechnikai-Iskolában.htm
http://www.magyarszo.com/hu/3064/vajdasag_topolya/147140/Fókuszban-a-hagyományok.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/26/marcius-13-ai-esemenyek-helyet-kapnak-az-eu-ukrajna-emberi-jogi-parbeszed-2016-juniusara
http://karpataljalap.net/?q=2016/05/26/marcius-13-ai-esemenyek-helyet-kapnak-az-eu-ukrajna-emberi-jogi-parbeszed-2016-juniusara
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békés együttélés és a nyugalom megbontását célozta, valamint azzal a kérdéssel fordultak  a 

Bizottsághoz és az illetékesség alapján a külügyi főképviselőhöz, hogy figyelemmel kíséri-e a 

Főképviselő az ilyen jellegű megmozdulásokat és milyen lépéseket tesz azok megelőzése 

érdekében?. 

 

Kárpátalja-szerte megkezdődtek a magyart idegen nyelvként oktató képzések 
2016. május 26. – karpatalja.ma 

Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora márciusban sajtótájékoztatót tartottak, ahol 

bejelentették, Magyarország kormánya és a Rákóczi-főiskola közösen indít magyar nyelvi 

képzést Kárpátalja településein ukránoknak, ruszinoknak. Az oktatási folyamatról Váradi 

Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának 

vezetője tájékoztatta szerkesztőségünket. Május 7-én 1880 fővel megkezdődtek a 120 órás 

tanfolyamok, melyek várhatóan decemberben fejeződnek be. 45 település 50 helyszínét 

érintik a hétköznap délutánonként vagy hétvégenként tartott foglalkozások. 

 

Emléktáblát avattak Nagyszőlősön a kelet-ukrajnai harcokban elesett Kovács 
Béla tiszteletére 
2016. május 26. – karpatalja.ma 

Emléktáblát avattak Kovács Béla, a Debalceve környékén 2015. január 25-én hősi halált halt 

katona tiszteletére. Az emlékjelet május 25-én helyezték el a Nagyszőlősi 1. Számú 

Középiskola falán. Kovács Bélát, aki a hegyi gyalogsági dandár lövészeként szolgált a 

terrorellenes hadművelet területén, posztumusz Nagyszőlős díszpolgára címmel tüntették ki. 

 

A Nagy Burgenland Túra 2016 
2016. május 26. - Volksgruppen 

Május 26-án kezdődött el a Nagy Burgenland Túra 2016. A hétnapos gyalogos 

teljesítménytúra idén a „Vízi kalandok“ mottóval kerül megrendezésre. Ma hatszázan vettek 

részt a megmérettetésen. Az elmúlt években eddig mintegy 10.000 túrázó vett részt a 

programon. Egy bécsi magyar túrázó is bekerült a Nagy Burgenland Túra 2016 

keménymagjába. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpatalja-szerte-megkezdodtek-a-magyart-idegen-nyelvkent-oktato-kepzesek/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/emlektablat-avattak-nagyszoloson-a-kelet-ukrajnai-harcokban-elesett-kovacs-bela-tiszteletere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/emlektablat-avattak-nagyszoloson-a-kelet-ukrajnai-harcokban-elesett-kovacs-bela-tiszteletere/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2768243/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. május 26. – Kossuth Rádió 

Magyar polgármestere lehet Marosvásárhelynek Soós Zoltán személyében 

Soós Zoltán személyében magyar polgármestere lehet Marosvásárhelynek, ez az etnikai 

vonatkozáson túl garancia lehet arra is, hogy jó kezekbe kerülnek a város ügyei, véget érnek a 

mostani városvezetőre jellemző visszásságok. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint a 

magyar jelöltnek esélye van visszaszerezni Vásárhelyt. 

Beszélgetés Korodi Attilával az erdélyi magyar vezetők romániai lejáratásának 

és megfélemlítésének jelenségéről 

Az erdélyi magyar vezetők lejáratása az általános korrupcióellenes harcban, számos példával 

szolgált az elmúlt években Romániában. A lehallgatások, a megfélemlítés érzékenyen érinti a 

magyar közösséget és kommunista diktatúra idejére emlékeztet. Ezeket a jelenségeket 

értékeli a Határok nélkül munkatársa a Korodi Attila parlamenti képviselővel folytatott 

beszélgetésben. A kiindulópont, most egy olyan hírbehozott román politikus ellentámadása, 

akinek miniszterelnökként, parlamenti elnökként volt és van rálátása a hatósági 

magatartásra. 

Interjú Orosz Ildikóval a kárpátaljai diákok magyar nyelven való érettségizését 

érintő problémákról 

Ukrajnában akkor engedélyezték a Magyarországon is elismerhető úgynevezett belső 

érettségit, amikor már a magyarországi felsőfokú tanulmányokra készülő kárpátaljai diákok 

levizsgáztak már a budapesti Balassi Intézet tananyagából, amit éppen a felvételihez kell. A 

lényeg, hogy az áprilisi ukrajnai döntés az ezentúl Magyarországra jelentkezőknek egy plusz 

lehetőség, de elkeserítő, hogy magyar emelt szintű érettségire Ukrajnában nincs lehetőség, 

még idegen nyelvből tehető érettségi vizsgatárgyként sem. Így például az a furcsa helyzet is 

könnyen előfordulhat, hogy magyarul nem tudó ukrán fiatal magyar nyelven történő képzésre 

jelentkezik Kárpátalján, és fel kell venni. Mert a lényeg az, hogy a központi ukrán érettségije 

jó legyen. 

Megjelent a Partium régió első térképe 

Megjelent a Partium régió első térképe. A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és egy 

kolozsvári cég munkatársai  készítették, a Partiumi Autonómia Tanács támogatásával. A 

térkép hiánypótló, mert az elmúlt 25 évben számos régiónak megjelent a térképe, így a 

Székelyföldé, Szászvidéké, a Bánságé, de a Partiumé eddig még nem. 

Tamási Áronra emlékeznek Kárpát-medence-szerte 

Az 50 évvel ezelőtt, 1966. május 26-án elhunyt erdélyi íróra, Tamási Áronra emlékeznek 

ezekben a napokban szerte a Kárpát-medencében. Az alkalomból Pécsi L. Dániel 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-05-26_18:30:00&ch=mr1
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jelképművész, a település címere után elkészítette Farkaslaka templomának címerét is, amely 

több szállal is kötődik a jeles erdélyi íróhoz és családjához. Vasárnap adják át a címert Tamási 

Áron szülőfalujában, illetve a templomban, ahol keresztelték. 

Péntektől rendezik a tizenharmadik Református Zenei Fesztivált 

Péntektől három napig minőségi zene és református kórusok összhangja tölti be a budapesti 

Bakáts teret és a környező utcákat. Hirdesd az Igét! mottóval rendezik meg az immár a 

tizenharmadik Református Zenei Fesztivált. A főváros egyik legrangosabb 

rendezvénysorozatának gazdag programkínálatáról beszélt Böszörményi Gergely 

fesztiváligazgató. 

 

 

 


