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Nyomtatott és online sajtó 
 

A nemzetpolitika szerves része a Kőrösi Csoma Sándor-program 
2017. május 16. – MTI, Kormány.hu, Orientpress, Magyar Idők 

A magyar nemzetpolitika szerves részévé vált a Kőrösi Csoma Sándor-program, amelynek 

keretében fiatalok utaznak a diaszpórában élő magyarokhoz - mondta a program politikai 

vezetője kedden Budapesten. Grezsa István a 2017/2018-as ösztöndíjasok oktatási 

programszakaszát megnyitva elmondta, hogy egyhetes felkészülés után június elején 

huszonhat fiatal megy a déli féltekére, ketten pedig Észak-Amerikába. A Kőrösi Csoma 

Sándor-program ötödik éve indul el kormányzati ösztöndíjprogramként - tette hozzá. Grezsa 

István az ösztöndíjasoknak azt kívánta, „érezzék meg az a titkot”, a „makacs ragaszkodást a 

magyarsághoz” a világ távoli helyein élők körében. Az ösztöndíjasoknak nincs más feladatuk, 

mint a kint élő magyarokat minél professzionálisabb közösségszervezéssel szolgálni és 

közvetíteni az anyaországi gondoskodást – mondta. 

 

Balog: a családorvosok nemcsak a gyógyításban, hanem az egészségre 
nevelésben is kulcsszereplők 
2017. május 16. – MTI, hirado,hu, Magyar Idők, Lokál 

A családorvosok nemcsak a gyógyításban, hanem az egészségre nevelésben is kulcsszereplők - 

mondta az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, az Év családorvosa a Kárpát-

medencében díjak átadásán. A hetedik alkalommal kiírt pályázat díjátadóján Balog Zoltán 

úgy fogalmazott, hogy a családorvos a legjobb emberi erőforrás a közösségek életében. A 

háziorvosok szolgálják a gyógyítandókat, kultúrát közvetítenek, szerepet vállalnak a szociális 

jelzőrendszerben, segítik a népességmegtartást és akár jó oktatók is lehetnek - fogalmazott a 

miniszter. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos szintén azt hangoztatta, 

hogy a gyakorlati nemzetegyesítés egy mozzanatát élik meg ezen a díjátadón. 

 

Kihelyezték az első háromnyelvű helységnévtáblát Kolozsváron 
2017. május 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló, Magyar Nemzet 

Többéves huzavona után kedden reggel kihelyezték az első háromnyelvű – román, magyar és 

német – helységnévtáblát Kolozsvár Nagyvárad felőli bejáratához. Oláh Emese, a kincses 

város alpolgármestere az MTI-nek elmondta: szerették volna, hogy az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója (FUEN) szerdán kezdődő kolozsvári kongresszusa előtt a város valamennyi 

bejáratához és kijáratához kihelyezzék a többnyelvű táblákat, de egyelőre csak a Nagyvárad 

felőli bejárathoz sikerült a szükséges jóváhagyásokat megszerezni, illetve kiállítani. Az 

alpolgármester hozzátette: csak itt helyezhette ki saját területére a táblákat a város. A többi 

bejáratnál a közúti társaság területére kell építési engedélyt kiállítaniuk, és a társaság még 

nem válaszolt megkeresésükre. Oláh Emese elmondta, a polgármesteri hivatalon belül 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-nemzetpolitika-szerves-resze-a-korosi-csoma-sandor-program
http://magyaridok.hu/belfold/balog-a-csaladorvosok-az-egeszsegre-nevelesben-is-kulcsszereplok-1706911/
http://magyaridok.hu/belfold/balog-a-csaladorvosok-az-egeszsegre-nevelesben-is-kulcsszereplok-1706911/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kikerult-az-elso-haromnyelvu-helysegnevtabla-kolozsvaron
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semmilyen ellenkezést nem tapasztal a többnyelvű táblák kihelyezésével szemben, de azt 

látja, hogy a közösségi portálokon a román nacionalisták részéről óriási nyomás nehezedik 

Emil Boc polgármesterre, amiért vállalta a többnyelvűséget.  

 

Európa Nostra-díj: a közönségdíjat is elnyerte Kallós Zoltán 
2017. május 16. – Krónika, MTI, maszol.ro, Bihari Napló 

Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató lett az Europa Nostra-díj idei közönségdíjasa. Az Európai 

Unió kulturális örökségvédelem terén legnevesebbnek számító elismerését 29-en vették át 

hétfőn este Turkuban. Az internetes szavazás eredményét a hétfő esti díjkiosztón jelentették 

be a finnországi városban – írta a maszolra hivatkozva az MTI. Az Európai Bizottság és az 

Europa Nostra április 5-én tette közzé az idei díjazottakat. A kétszeres Kossuth-díjas 

néprajztudóst Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője jelölte az uniós 

kitüntetésre. Az online szavazás lehetőségére az RMDSZ is felhívta a figyelmet hírlevelében.  

 

Benkő Erika a gyulafehérvári ígéretekre emlékeztetett a képviselőházban 
2017. május 16. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

A közelgő centenárium kapcsán a gyulafehérvári ígéretekre emlékeztetett kedden napirend 

előtti felszólalásban a képviselőházban Benkő Erika sepsiszentgyörgyi RMDSZ-es képviselő. 

Benkő elmondta, nem lehet úgy a centenáriumról beszélni, hogy abból kimaradjanak a 

romániai kisebbségek. „Fontos, hogy a kisebbségek szempontjai is figyelembe legyenek véve, 

és az is, hogy a román állam gesztusokat tegyen a centenárium kapcsán a kisebbségek felé”- 

közölte felszólalásában Benkő. A képviselő hangsúlyozta, hogy a kisebbségek helyzete nem 

javult az elmúlt 99 évben, egyes nemzeti közösségek, mint a szászok, szinte teljesen eltűntek, 

másoknak kettős mércével kell szembenézniük.  

 

Sógor: a Minority SafePack sikere az európai polgárok sikere is lesz  
2017. május 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Parlament elnökéhez hasonlóan támogassák az EP-képviselők is az elkövetkező 

időszakban a Minority SafePack kezdeményezést – ezt kérte képviselőtársaitól Sógor Csaba. 

Sógor Csaba hétfő este egyperces felszólalásában erdélyi magyar ügyekről beszélt. „Néhány 

hónappal ezelőtt, 2016 őszén beszéltem itt már róla, hogy a romániai korrupcióellenes harc a 

nyilvánvaló pozitívumai mellett súlyos túlkapásokkal jár. Akkor azt mondtam, hogy egy 

romániai magyar tannyelvű iskola teljes ellehetetlenítésére használják a korrupció vádját 

Marosvásárhelyen. Ma megismételhetem ezt, mert a helyzet azóta sem oldódott meg, sőt, a 

szülőket sorra hallgatják ki a korrupcióellenes ügyészek és megpróbálják őket megfélemlíteni 

és elbizonytalanítani” – hangsúlyozta.  
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A szenátus elutasított egy olyan törvényt, amely újabb kivételt szabott volna a 
restitúciós folyamatokban  
2017. május 16. – transindex.ro 

Elutasította hétfőn a szenátus a visszaszolgáltatási folyamatok halasztását előíró 

jogszabálytervezetet. „Az RMDSZ 27 éve harcol azért, hogy a kommunista rendszerben 

elkobzott javakat, ingatlanokat, területeket visszaszolgáltassák a jogos tulajdonosuknak. 

Álláspontunk szerint az a leghelyesebb és legigazságosabb megoldás, hogy amennyiben 

lehetséges, mindenkinek azt a területet szolgáltassák vissza, amelyet a kommunista rendszer 

elvett tőle. Sajnos, már a 90-es években az első, restitúcióra irányuló törvény kivételeket 

teremtett a természetbeni visszaszolgáltatás alól, és azóta, az évek során az állam újabb és 

újabb kivételeket szabott meg, és ezzel lassította, mára pedig leállította a restitúciós 

folyamatot. Hétfőn a szenátus asztalára került egy jogszabály-kezdeményezés, amely újabb 

kivételt szabna a természetbeni visszaszolgáltatást illetően, ezt az RMDSZ-nek sikerült 

megbuktatnia a felsőházban. Mindössze egy szavazat hiányzott a tervezet elfogadásához, de 

mivel az RMDSZ nem támogatta a jogszabályt, ez megbukott a szenátusban” – mondta Cseke 

Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője a hétfői plénumi szavazást követően.  

 

PNL-s képviselő: az RMDSZ tartsa tiszteletben a románok történelmét!  
2017. május 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ tartsa tiszteletben a románok történelmét - mondta Florin Roman képviselő, a 

PNL alsóházi frakciójának alelnöke. Florin Roman ezzel Markó Béla volt szövetségi elnöknek 

arra a (szombati RMDSZ-kongresszuson elhangzott) retorikai kérdésére reagált, hogy a 

magyaroknak mit kellene ünnepelniük a Gyulafehérvári Népgyűlés közelgő centenáriumán. 

Az AGERPRES hírügynökséghez eljuttatott keddi közleményben Florin Roman képviselő azt 

írja: "Kérjük, hogy az RMDSZ tartsa tiszteletben a románok történelmét. A románok 

történelme nem lehet semmiféle politikai árucsere tárgya, és ezen ország minden 

állampolgárának tiszteletben kell tartania, etnikumtól függetlenül. Nemrég hallottam az 

RMDSZ egyik jeles vezetőjét, Markó Béla urat feltenni azt a retorikai kérdést egy 

pártösszejövetelen, hogy mit kellene ünnepelniük a romániai magyaroknak 2018-ban, száz 

évvel a nagy egyesülés után. A romániai magyarok román állampolgárok, ugyanazon jogokkal 

rendelkeznek, mint mi, és úgy véljük, hogy a nagy egyesülés centenáriuma ezen ország 

minden állampolgára számára ünnepi alkalom" - írja a PNL képviselője.  

 

Szenczi Molnár Albertről neveznek el utcát Kolozsváron  
2017. május 16. – transindex.ro, Krónika 

Szenczi Molnár Albert református lelkész, nyelvtudós, filozófus és zsoltáríróról neveztek el 

utcát Kolozsváron - írta Facebook-oldalán Gergely Balázs helyi tanácsos. A kolozsvári helyi 

önkormányzat keddi ülésén döntött az utca elnevezéséről. Gergely Balázs elmondta, a 

monostori temető alatt húzódó Govora utcának az Urcusului utca kereszteződésétől számított 

folytatása fogja Szenczi nevét viselni.  
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Katolikus gimnázium ügye: taktikát változtatott az RMDSZ 
2017. május 16. – maszol.ro, Krónika 

Új marosvásárhelyi tanintézmény létrehozásának eljárását indítja el a RMDSZ, miután Maros 

megye prefektusa kifogásolta a római katolikus gimnázium újbóli létrehozásáról szóló május 

eleji önkormányzati határozatokat. Az eddigi taktika nem vált be, ezért más megoldást kellett 

keresni – mondta a Maszolnak Novák Csaba Zoltán szenátor. „A lényeg az, hogy a gyerekek 

oktatása folyamatos maradjon, illetve, hogy az előző két tanévet ne veszítsék el” – nyilatkozta 

Novák. 

 

Egy iskola abszurd drámája 
2017. május 17. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Egyértelmű, hogy a DNA – legfőképp a szülők beidézésével, 

kihallgatásával – alaposan túllőtt a célon, mint ahogy a beiskolázást ellehetetlenítő 

tanfelügyelőség, a helyzet előtt értetlenül álló szakminisztérium, illetve a minduntalan 

akadékoskodó prefektúra is jócskán tehet arról, hogy idáig fajultak a dolgok. Azonban ne 

feledjük: azért választunk képviselőket, hogy érdekeinket védjék. Nekik kellene megelőzniük, 

ellehetetleníteniük az efféle leszámolásokat – ehelyett felületes hozzáállásukkal, 

nemtörődömségükkel, hozzá nem értésükkel akkora támadófelületet biztosítanak, hogy 

egyesek számára élvezet kihasználni. Nem kérdés: most az a legsürgősebb, hogy megnyugtató 

módon rendeződjék a Római Katolikus Teológiai Gimnázium, illetve diákjainak, tanárainak 

sorsa. Ám a közelmúlt egyik legfájóbb „magyar ügye” – bárhogy is végződik – nem zárulhat le 

egyfajta belső vizsgálat, felelősségre vonás nélkül. És nemcsak azért, hogy a vétkesek 

bűnhődjenek, hanem hogy akár meg is tudjunk bocsátani nekik. De ami ennél is fontosabb: 

hogy végre tanuljunk a saját hibáinkból”. 

 

Megyei választások: Nyitra megyében az MKP és a Most-Híd külön indul 
2017. május 16. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja Nyitra megyében nem indul egy listán a Most-Híd vegyespárttal a 

megyei választások során. Az esetleges koalícióról szóló tárgyalások ugyanis megállapodás 

nélkül fejeződtek be. Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja (MKP)  gazdasági alelnöke és 

Nyitra megyei frakcióvezetője a TASR hírügynökségnek elmondta: lehetséges, hogy egyes 

választási körzetekben majd külön egyezségek születnek. „Az a lehetőség, hogy koalíciós 

partnerekként közösen szálljunk harcba, alapjában véve lezártnak tekinthető. Sok erőt 

fejtettem ki annak érdekében, hogy megállapodásra kerüljön sor, sajnos, nem jártam sikerrel“ 

– nyilatkozta Farkas Iván. A két párt közös koalíciójának létrejöttét gátló okokról azonban 

nem akart beszélni. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80818-katolikus-gimnazium-ugye-taktikat-valtoztatott-az-rmdsz
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A Kisebbségi Kulturális Alap a magyarországi támogatások elosztását is kezelné 
2017. május 16. – Körkép 

A Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény elfogadása komoly előrelépés lehet a felvidéki 

magyar kultúra támogatásában. Elsősorban a jövőben a kedvezményezettek rendelkezésére 

álló nagyobb pénzösszeg miatt. A most-hidas pártsajtó a kulturális autonómia 

megvalósulásaként értelmezi a törvényt, holott a többi Szlovákiában élő kisebbség, akikre a 

törvény szintén vonatkozik, ezt nem állítja be ilyen formában. A Híd bejelentette, hogy a 

Kisebbségi Kulturális Alap a Magyarországról érkező támogatások elosztását is nagyon 

szívesen elvégezné, esetleg felügyelné, ha ezt a magyar kormány lehetővé tenné. Rigó Konrád 

tárgyalt is már erről a lehetőségről Potápi János Árpáddal, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárával. „Egyelőre ott tartunk, hogy a magyar fél megértette, 

az Alap jó dolog, de nem tartja valószínűnek, hogy a magyar fél ezen keresztül bonyolítaná le 

a Magyarországról érkező támogatások kifizetését” – nyilatkozta Rigó. 

 

Dadogósra sikerült párbeszéd 
2017. május 17. – Új Szó 

A tavaly novemberi magyar–magyar párbeszéd után, amikor egy asztalhoz ültek az MKP, a 

Híd és a civil szervezetek tagjai, elhangzott az ígéret: a szakmai egyeztetés folytatódni fog. 

Azóta hat hónap telt el, a várt egyeztetés sorozat a kisebbségi oktatásügyi kérdésekben 

azonban elmaradt, a Híd és az MKP nem tudta politikai szintre emelni a szakmai egyeztetést. 

A pártok képviselői ugyan hangoztatják, hogy szakmai ügyekben továbbra is nyitottak a civil 

szféra és egymás felé is, de azt elismerik, a várt intenzív együttműködés elakadt. 

 

Baden-Württemberg delegációja két sikeres vállalkozást tekintett meg Zentán 
2017. május 16. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Óbecse mellett a baden-württembergi delegáció Zentára is ellátogatott, ahol Surányi Lehel 

gazdaságát, valamint a Žitopromet malmot is megtekintették. A németországi delegáció a 

Surányi gazdaságban kezdte zentai látogatását. Surányi Lehel családja 40 éve foglalkozik 

mezőgazdasággal. Ő már a harmadik generáció a családban. Hagyományos kultúrák 

termesztésével is foglalkoznak, azonban fő tevékenységük az uborka-, a paprika-, a krumpli-, 

valamint az eper termelés. A betakarított áru kb. 80 százalékát Németországban, 

Csehországban és Ausztriában értékesítik. 

 

A zentai önkormányzat vezetői a Thurzó Lajos iskolában jártak 
2017. május 16. – Vajdaság Ma 

A Föld napja programok keretében tett látogatást viszonozva a város polgármestere ma a 

Thurzó Lajos Általános Iskolában találkozott a tanulókkal és tanáraikkal. A környezetvédelmi 

akciók lebonyolításában Kálmán Róbert fizikatanár foglakozik a gyerekekkel. Az ő 

kezdeményezésére tesznek látogatást hagyományosan minden évben Városháza 

oszlopcsarnokában is. 
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Zentán tartózkodott a baden-württembergi delegáció Pásztor István 
kíséretében 
2017. május 16. – Vajdaság Ma 

Vajdasági látogatás-körútjukon a baden-württembergi parlament vidékfejlesztési és 

fogyasztóvédelmi bizottságának delegációja ma Zentán egy mezőgazdasági termelőhöz, a 

Žitopromet zentai malomipari vállalatba, és a Sentella részlegébe is ellátogatott. A külföldi 

bizottság és kísérete először a Surányi mezőgazdasági gazdaság telephelyére látogatott, ahol 

Surányi Lehel tulajdonos és munkatársai fogadták őket. A delegáció tagjai érdeklődtek 

továbbá a fejlesztési terveikről, a pályázati lehetőségeikről, melyekkel kapcsolatban 

hangsúlyozták, hogy vannak kitűnő támogatások, mint a Prosperitati alapítvány is, de tovább 

kell pályázni és kapcsolatokat építeni. 

 

Hatékony segítség kell a határ menti infrastruktúra fejlesztéséhez 
2017. május 16. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő a tegnapi strasbourgi plenáris ülésen felszólásában 

üdvözölte az Európai Unió Tanácsának pozitív megerősítését az ukrajnai vízummentesség 

ügyében. Továbbá felhívta a figyelmet, hogy ennek ellenére mégsem szűnnek meg az Európai 

Unióba való beutazás fizikai akadályai az ukrajnai határátkelőhelyek elégtelen állapota miatt. 

A képviselő rámutatott: Ukrajna hét országgal határos, az EU-ba vezető kapuját pedig a 

legnyugatibb megye, Kárpátalja jelenti, amely négy uniós tagországgal határos. Az EU-ba 

irányuló forgalom nagy része Kárpátalján halad át, és ez a vízummentességgel csak fokozódni 

fog. 

  

Magiszteri szintű képzéseket indít a Rákóczi-főiskola 
2017. május 16. – karpatalja.ma 

Már két hónap sem maradt a 2017. évi felvételi eljárás kezdetéig. Hagyományosan leginkább 

az érettségiző fiatalok várják már türelmetlenül a jelentkezési időszakot, de a beregszászi 

főiskola nemcsak számukra kínál továbbtanulási lehetőséget. 2017 tavaszán négy magiszteri 

szintű szak engedélyeztetése történt meg az intézményben, így várják a Bsc, Specialist, vagy 

magiszteri szintű oklevéllel rendelkező jelentkezőket történelem, magyar nyelv és irodalom, 

ukrán nyelv és irodalom és biológia szakokra. 

  

Kézigránátokat dobtak éjjel egy lakóház udvarára Munkácson 
2017. május 16. – karpatalja.ma 

Két kézigránátot dobtak ismeretlen tettesek keddre virradóra egy lakóház udvarára 

Munkácson, a támadásban, amely egy héten belül a második ilyen eset volt a kárpátaljai 

városban, senki sem esett baja. A munkácsi rendőrségre éjjel érkezett a bejelentés arról, hogy 

az Ivan Franko utca egyik lakóházának udvarán két robbanás történt. A helyszínre kivonuló 

rendőrök szerint az épület előtt RGD-5 típusú kézigránátok robbanhattak – adták hírül 

kárpátaljai hírportálok. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21422/Zentan-tartozkodott-a-baden-wurttembergi-delegacio-Pasztor-Istvan-kisereteben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21422/Zentan-tartozkodott-a-baden-wurttembergi-delegacio-Pasztor-Istvan-kisereteben.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hatekony-segitseg-kell-a-hatar-menti-infrastruktura-fejlesztesehez/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magiszteri-szintu-kepzeseket-indit-a-rakoczi-foiskola/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kezigranatokat-dobtak-ejjel-egy-lakohaz-udvarara-munkacson/
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Készül a nemzetiségi közösségekről szóló új törvény 
2017. május 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

Göncz László magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő tegnap este Dobronakon Képviselői 

Fórumot tartott, amelyen az őshonos nemzeti közösségekről szóló új törvény munkaszövegét 

ismertette az érdeklődőkkel. 

 

LENDVA–ARAD együttműködési megállapodás 
2017. május 16. – Muravidéki Magyar Rádió 

Lendva Község és Arad város polgármestere ma délelőtt együttműködési megállapodást írt 

alá Lendván a városházán, amellyel a csaknem 10 éve tartó kapcsolatot erősítették meg. A két 

várost idáig a magyar nemzetiség, a kétnyelvűség kötötte össze, de ezt a kapcsolatot most 

mélyíteni kívánják. 

 

„Járásunkban a változás megállíthatatlan” 
2017. május 16. – Huncro.hr 

A vasárnapi önkormányzati választások egyik legnagyobb meglepetését minden bizonnyal a 

Hercegszőlősi járásban „produkálták”, ahol másfél évtized után Sója Dénes először nem indul 

az elöljárói posztért. A HMDK ebben a járásban az Összefogás listáját támogatja, amely a 

járás legjelentősebb közgazdásza, a karancsi Božo Čerkez által vezetett lista. Ezen a harmadik, 

befutó helyen szerepel a csúzai Hordósi Dániel, aki Budapesten nemzetközi kapcsolatok és 

diplomácia szakon szerzett diplomát. Ő összefoglalta az eddigi járási vezetés legnagyobb 

problémáit, és beszélt a tervekről, amelyeket meg fognak valósítani, ha a május 21-ei 

választásokon nekik szavaznak bizalmat az emberek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 17.  – Kossuth Rádió 

Türelem és a bírói végzés táblát terem – Kolozsváron kihelyezték az első 

többnyelvű helységnévtáblát 

A kolozsvári polgármesteri hivatal ma helyeztette ki a város egyik bejáratához az első román-

magyar-német nyelvű helységnévtáblát. A Kolozs megyei törvényszék februárban mondta ki, 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174471736
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174471735
http://www.kepesujsag.com/jarasunkban-valtozas-megallithatatlan/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-16_18:30:00&ch=mr1
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hogy magyar nyelven is ki kell írni a településnevet Kolozsvár határaiban. Emil Bok 

polgármester április elején jelentette be, hogy nem fellebbez az ítélet ellen. A frissen 

kihelyezett táblát az arra járók lefotózzák, a közösségi médiában is sok fénykép van róla. 

Bethlendi András, a Muszáj-Muszáj aktivistájával a táblánál készült a Határok nélkül 

munkatársának beszélgetése.  

Továbbra sem rendeződik a marosvásárhelyi katolikus líceum ügye 

A marosvásárhelyi tanács május elején olyan határozatokat fogadott el, amelyek a római 

katolikus iskola jogi helyzetét kívánták rendezni. A Maros megyei Prefektusi Hivatal 

azonban  törvényességi kifogást emelt a határozatok ellen Az RMDSZ oktatási főosztálya most 

egy olyan tervezetet készít elő, amely egy teljesen új iskola megalapítását kezdeményezné. Ám 

a római katolikus Teológiai Líceum érdeke az, hogy a tanintézmény tovább működhessen, 

lehetőleg a jelenlegi formájában - mondja Székely Szilárd megbízott igazgató. Először 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke halljuk, majd Székely 

Szilárdot, a felekezeti iskola megbízott igazgatóját. 

Csomagolnak már a Körösi Csoma Sándor program résztvevői – 23 ösztöndíjast 

készítenek fel, akik a déli féltekére mennek 

Ezekben a napokban tartják a 2017-2018-ban a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a 

déli féltekére, Dél-Amerikába, Ausztráliába és Dél-Afrikába utazó 23 ösztöndíjas képzését, 

felkészítését vállalt feladatukra. Az ösztöndíjasokkal és Grezsa István kormánybiztossal 

beszélgetett a Határok nélkül riportere a Magyarság Házában, a budai Várban. 

Székelyföldön megkezdte szokásos gyógyító körútját a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat önkéntes csapata 

Székelyföldön megkezdte szokásos gyógyító körútját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

önkéntes csapata. Ma tartották a Sapientia Egyetemen a már hét éves múltra visszatekintő 

médiakonferenciát. Interjú a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ügyvezető elnökével, Edvi 

Péterrel és Bíró A. Zoltánnal, a Sapientia Egyetem professzorával. 

Énlaka-konferenciák 

Ezzel a megnevezéssel indítottak 10 évvel ezelőtt rendezvénysorozatot, többek között azzal a 

nem titkolt szándékkal, hogy a konferencia tekintélyének növekedése hozzá fog járulni 

Énlaka közösségének újbóli virágzásához. A kétévente megrendezett konferenciák beváltották 

a hozzájuk fűzött reményeket, a kis, erdélyi falu a Firtos nyugati lábánál - ha a világ 

konferencia térképére még nem is, de a magyar tudományos élet végkeringésébe bekerült. 

Visy Zsolt professzort, a konferenciák ötletgazdáját kérdeztem az idei, szám szerint a 6-ról, 

melynek témája a Székely népi színjátszás. 

 


