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Nyomtatott és online sajtó 
 

A prágai Ady Endre Diákkör kapta idén a Fiatalok a Polgári Magyarországért 
díjat 
2017. május 29. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, hirado.hu, hirek.sk 

Prágai magyarokat tömörítő, Ady Endre nevét viselő diákkör kapta idén a Fiatalok a Polgári 

Magyarországért díjat, amelyet Mádl Dalma, Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök özvegye 

és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyújtott át Erdélyi Ágnesnek, a szervezet 

elnökének. Az ünnepségen Balog Zoltán azt mondta, a kitüntetést a csehországi magyar 

fiatalok eredményes megszólításáért, a prágai magyar közösség építéséért, kiemelkedő és 

hiánypótló magyar programok szervezéséért, lebonyolításáért, a magyar hagyományok 

ápolásáért ítélték oda. Kövér László, az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: az Ady Endre 

Diákkör minden tagja bebizonyította az alapítása óta eltelt hatvan évben, hogy magyarnak 

lenni nem pusztán állapot, hanem magatartás. A csehországi magyar közösség 1989-ig nem 

részesült az őt mint kisebbséget megillető nemzetiségi jogokból: nem használhatta 

anyanyelvét, nem alakíthatott érdekképviseleteket. Szakértők a csehországi 

szórványmagyarság asszimilálódását jósolták, de e tétel cáfolata a prágai magyar diákkör is - 

mondta. 

 

Együttműködési megállapodást írt alá a nyíregyházi, az ungvári, a kassai és a 
szatmárnémeti múzeum 
2017. május 29. – MTI, Kárpátalja, szon.hu 

Közös kiállítások rendezése és európai uniós pályázati programok megvalósítása a célja 

annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a nyíregyházi, a szatmárnémeti, az 

ungvári és a kassai múzeumok vezetői írtak alá hétfőn a nyírségi nagyváros Jósa András 

Múzeumában. Az eseménnyel egybekötött sajtótájékoztatón Rémiás Tibor, az 

együttműködést kezdeményező nyíregyházi intézmény vezetője elmondta, a cél a szomszédos 

országok felé való muzeális nyitás, amellyel Szatmárnémetiből a partiumi és erdélyi, 

Ungváron keresztül a kárpátaljai, Kassa révén pedig a felvidéki múzeumok elérhetőek lesznek 

a szakemberek és a nagyközönség számára. 

 

Szovjetunióba hurcoltak emlékéve - Az emlékezés és a megbékélés programja 
címmel jelent meg kötet 
2017. május 29. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az emlékezés és a megbékélés programja címmel jelent meg Matl Péter és Surján László 

kötete a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára a 

kötet hétfői budapesti bemutatóján elmondta: a Gulág-emlékév, amelyet a kormányzat 2015-
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http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-pragai-ady-endre-diakkor-kapta-iden-a-fiatalok-a-polgari-magyarorszagert-dijat
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-pragai-ady-endre-diakkor-kapta-iden-a-fiatalok-a-polgari-magyarorszagert-dijat
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/29/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-nyiregyhazi-az-ungvari-kassai-es-szatmarnemeti
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/29/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-nyiregyhazi-az-ungvari-kassai-es-szatmarnemeti
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/29/szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve-az-emlekezes-es-megbekeles-programja-cimmel-jelent-meg
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/29/szovjetunioba-hurcoltak-emlekeve-az-emlekezes-es-megbekeles-programja-cimmel-jelent-meg
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től 2017-ig hirdetett meg, az idén február 25-én ért véget. Úgy tekintettünk a gulágra 

hurcolásra mint egy szégyenletes eszközre, amely egy népirtás eszközeként használt 

rabszolgamunka volt - mondta a politikus, kiemelve: 800 ezer honfitársunk közül több 

százezren soha sem tértek vissza onnan. 

 

Elérte célját a családcentrikus programkavalkád a gyalui Várkert Fesztiválon 
2017. május 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Belakták a látogatók a patinás gyalui várkastély parkját a hétvégi, második alkalommal 

rendezett Várkert Fesztiválon. Gergely Balázs, a rendezvény főszervezője a Krónika 

megkeresésére vasárnap délután elmondta, nagy volt az érdeklődés a fesztivál iránt, 

folyamatosan érkeztek ki a helyszínre a fiatalok, gyermekes családok. „A nagyon gazdag és 

egyre terebélyesedő erdélyi fesztiválpiacon úgy éreztük, hogy helye van egy családos, 

gyerekcentrikus rendezvénysorozatnak, ami kinn zajlik a zöldben. Az volt a célunk, hogy 

egyrészt kihasználjuk és belakjuk a gyalui várkastélyt, másrészt pedig igényt éreztünk az 

emberek részéről a fesztivál megszervezésére, ennek próbáltunk eleget tenni, és úgy tűnik, 

sikerült elérnünk a célunkat. A közönség nagy érdeklődést tanúsított, rengetegen kijöttek a 

helyszínre, szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat, ez számunkra igazolta a 

kezdeményezés létjogosultságát” – fogalmazott a Várkert Fesztivál főszervezője.  

 

Szakhatóság: ne menjen a csíksomlyói búcsúba az, aki nincs beoltva kanyaró 
ellen 
2017. május 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen, 

Bihari Napló 

A Hargita megyei egészségügyi hatóságok azt javasolják, hogy azok a személyek, akik 

nincsenek beoltva kanyaró ellen, ne vegyenek részt a pünkösdi csíksomlyói búcsún, ugyanis a 

térségben fertőzési gócpontot tartanak nyilván. Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita megyei 

közegészségügyi igazgatóság (DSP) vezetője elmondta, a csíksomlyói negyedben a roma 

közösségben van egy gócpont, jelenleg több mint 20 megbetegedésről tudnak. A szakember 

azt ajánlja a búcsúra készülőknek, hogy ellenőrizzék, rendelkeznek-e a megfelelő oltásokkal, 

és amennyiben nincsenek beoltva vagy nem teljes a védettségük, idén inkább ne látogassanak 

el Csíksomlyóra. A szakember szerint a Magyarországról érkező felnőttek is veszélyben 

lehetnek, ott ugyanis csak 1978 óta használják a kettős oltást, azelőtt csak egyszer oltották be 

a gyerekeket kanyaró ellen. 

 

Dragnea továbblépne az RMDSZ-szel, de lenne kivel?  
2017. május 29. – transindex.ro 

Az RMDSZ Kongresszusának kulcskérdéseiről, Liviu Dragnea felajánlásáról, a magyarul 

tanuló diákok gyengébb vizsgaeredményeiről és az oktatás problémáiról beszélgetett Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnökkel A politika belülről friss kiadásában Balázsi-Pál Előd, a Transindex 

felelős szerkesztője.  
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https://kronika.ro/szines/elerte-celjat-a-csaladcentrikus-programkavalkad-a-gyalui-varkert-fesztivalon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szakhatosag-ne-menjen-a-csiksomlyoi-bucsura-az-aki-nincs-beoltva-kanyaro-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/szakhatosag-ne-menjen-a-csiksomlyoi-bucsura-az-aki-nincs-beoltva-kanyaro-ellen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26659
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Hová költözzön a Szacsvay iskola? 
2017. május 29. – Bihari Napló 

A nagyváradi Szacsvay Imre iskolával kapcsolatos javaslataikat ismertették az EMNT 

javaslata alapján delegált vezetőtanácsi tagok a hétfői sajtótájékoztatón. Az iskola igazgatója 

teljesen más véleményen van. 

 

Emlékrendezvénnyel tisztelegnek Szépvízen a lovagkirály előtt 
2017. május 29. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Szent László hava elnevezést viseli az a rendezvénysorozat, amellyel Szépvíz csatlakozott az 

idei Szent László-emlékévhez. A minden korosztályt megszólító eseménysorozat keretében 

konferencián, történelmi vetélkedőn, filmbemutatón, fotókiállításon és búcsús zarándoklaton 

is részt vehetnek az érdeklődők. 

 

Elfogadta a szenátus a jogtalanul elvett földek visszaállamosítását 
megakadályozó RMDSZ-es tervezetet  
2017. május 29. – transindex.ro, maszol.ro 

A 2016-os választási kampányban az RMDSZ azt ígérte, módosítja azokat a jogszabályokat, 

amelyek veszélyeztetik az állampolgárok mezőgazdasági területeit, és amelyek lehetővé 

tesznek egy esetleges újraállamosítást. Idén januárban benyújtottuk azt a 

jogszabálytervezetet, amellyel – ígéretünknek megfelelően – módosításra javasoltuk a 

jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatására vonatkozó, 165-ös törvényt. A módosítás a 2018. 

január 1-jei határidő meghosszabbítását tartalmazta: azt kértük, hogy 2025 előtt ne állhasson 

fenn az újraállamosítás lehetősége, ne fordulhasson elő, hogy visszakerülnek az állam 

tulajdonába azok a területek, amelyekre a megyei és helyi földosztó bizottságok nem adták ki 

a birtokleveleket. Törvénytervezetünket a szakbizottsági munkálatok során módosítottuk oly 

módon, hogy az nem a határidők meghosszabbítását tartalmazza, hanem azoknak a 

cikkelyeknek a törlését a 165-ös törvényből, amelyek túl szűk határidőt szabtak a 

visszaszolgáltatásra és a birtokviszonyok rendezésére, és ezáltal lehetővé tettek egy esetleges 

újraállamosítást” – fogalmazott Tánczos Barna szenátor azt követően, hogy a szenátus első 

házként elfogadta az RMDSZ törvénytervezetét. 

 

Szakértők szerint számos kockázattal is járhat a kincses város folyamatos 
fejlődése 
2017. május 30. – Krónika 

Pozitívumként értékelhető, de számos kockázati tényezőt is magában rejt, hogy a 

továbbtanulási lehetőségek, a jól fizető munkahelyek és az egészségügyi szolgáltatások 

színvonala miatt jelenleg Kolozsvár a legvonzóbb város az országban. A Világbank felmérése 

kapcsán a Krónika által megkérdezett szakértők rámutattak: a lakosságnövekedés túlterheli 

az infrastruktúrát, a városvezetés pedig láthatóan nem tud lépést tartani a város növekedési 

ütemével. A következő években a magyarság aránya is csökkenhet. 
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Nem diszkriminált a „székelyízlelő” 
2017. május 30. – Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács szerint nem tekinthető diszkriminatív 

intézkedésnek, hogy a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Mircea Diacon, a Kovászna 

Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetője két évvel ezelőtt bírságot rótt ki a „székely ízek” 

termékmegjelölés miatt. A testület ugyanakkor elmarasztalta Bedő Zoltánt, a Székely 

Hírmondó újságíróját. 

 

Lendületet vett a Székelyföld 
2017. május 30. – Krónika 

Jól teljesített 2016-ban a Székelyföld gazdasága: az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) 

adatai szerint az országos átlagot meghaladó ütemben bővült Kovászna, Hargita és Maros 

megye bruttó hazai terméke (GDP) is. Miközben Románia gazdasága 4,8 százalékkal 

gyarapodott tavaly az előző évhez mérten, addig Hargita megyében 5,7, Kovászna megyében 

5,5, míg Maros megyében 5,3 százalékos növekedést regisztráltak. 

 

Aggódik a diákokért a Cemo 
2017. május 30. – Krónika 

A korábban felröppent hírekkel ellentétben még mindig nem végleges a beiskolázási terv 

Maros megyében, így nem lehet pontosan tudni, hogy hány magyar osztály indul ősszel a 

megyében és Marosvásárhelyen – hívta fel a figyelmet tegnap a Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo). A szervezet állásfoglalásában rámutatott: a szaktárca a gyereklétszám 

alapján megállapította, hogy Maros megyében 170 kilencedik osztály indul a következő 

tanévben, ebből 53 vagy 54 magyar nyelvű lesz. Ezeket a számadatokat a minisztérium még 

azelőtt közölte, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceumnak megtiltották volna a 

kilencedikes osztályok indítását. „A fenti számadatokból az következik, hogy a magyar 

nyolcadikosoknak lesz lehetőségük magyar tannyelvű osztályban továbbtanulni, ha ezt 

választják. Az viszont nem mindegy, hogy milyen szakok közül választhatnak, a város mely 

iskoláiban folytathatják majd a magyar fiatalok a tanulmányaikat” – jegyzik meg a 

közleményben. 

 

Erdély torz ünnepe 
2017. május 30. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a történelmi tényeket és az őshonos nemzeti közösségeket 

semmibe vevő, hajuknál fogva előrángatott „ünnepek” semmire sem jók azon kívül, hogy 

ismét csak demonstrálják: egyes köröket még ma is hihetetlen mértékben frusztrál, hogy az 

„ősi”, mindig is románnak kikiáltott területeken más, őshonos nemzeti közösségek is jelen 

vannak, és a régió, a települések arculata a mai napig is őrzi és hirdeti a jelenlétüket. Ezért 

görcsös igyekezettel próbálják minden eszközzel demonstrálni, hogy övék az „elsőbbség”.” 
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A magyar–szlovák kapcsolatok jelene és jövője - exkluzív interjú Szijjártó 
Péterrel 
2017. május 29. – hirek.sk 

Szijjártó Péter szerint a Magyarország és Szlovákia közti vitás kérdések megoldását közös 

sikertörténetekkel lehet megalapozni. De mikorra várható ezek rendezése, milyen újabb 

támogatásra számíthat a magyar kormánytól a felvidéki magyarság, s ki vezeti a jövőben a 

magyar külképviseletet Pozsonyban. Ezekről kérdezte a hirek.sk a magyar külgazdasági és 

külügyminisztert Noha a magyar-szlovák kapcsolatok soha nem voltak olyan jók és 

kiegyensúlyozottak, mint napjainkban, további bizalomépítésre van szükség a felvidéki 

magyarságot érintő „érzékeny“ kérdések rendezéséhez. „Ha feltesszük a kérdést, hogy a 

felvidéki magyarságnak mi a jobb, az, ha a két ország jóban van, vagy ha a két kormány nincs 

beszélő viszonyban, a válasz egyértelmű” – mondta Szijjártó Péter. 

 

A Vágsellyei járásban nőtt a magyar iskolakezdők száma 
2017. május 29. – hirek.sk 

A Vágsellyei járást csaknem 52 és félezer ember lakja, a régió mintegy harmada vallja magát 

magyar nemzetiségűnek. A környező beruházások a szlovák tömböt erősítik és egy új 

jelenséggel is szembe kell néznie a térségnek: az utóbbi években szerbiai és romániai 

munkavállalók választják lakhelyül a térséget, s az utóbbi közösség tagjai között nem ritka a 

magyar ajkú. Szeptemberben a járás nyolc magyar tanítási nyelvű alapiskolájában 105 

magyar elsős kezdi a tanévet. A tavalyi 96-hoz képest ez egyértelmű növekedés. 

 

Farkas Iván a Körképnek: Magyar elnökjelöltként indulok Nyitra megyében 
(Interjú) 
2017. május 29. – Körkép 

Az MKP Nyitrai Kerületi Tanácsa szerdán nagy többséggel a párt nyitrai megyeelnökjelöltjévé 

választotta Farkas Ivánt. Az MKP megyei frakcióvezetőjét kérdezte az esélyekről, tervekről, 

eddigi eredményekről a Körkép. Az esélyeit firtató kérdésre válaszolva elmondta: „minden 

attól függ, hány szlovák nemzetiségű jelölt indul és lesz-e magyar ajkú ellenjelölt. Ettől talán 

még fontosabb, hogy közülük hány marad versenyben egy héttel a megyei választások előtt. 

Több ízben jeleztem már, hogy Nyitra megyében bonyolódik a helyzet, közös erőfeszítéssel 

kell megelőznünk, hogy hasonló helyzet alakuljon ki Nyitra megyében, mint amilyen kialakult 

Besztercebánya megyében.” 

 

Kassa: MKP–Híd-egyezség? 
2017. május 30. – Új Szó 

A Híd és az MKP regionális szervezetei egyre több megyében zárják le a jelöltlistákat. Az MKP 

járási konferenciái már a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban is véglegesítették a listákat, 

megyeelnökjelöltnek pedig mindkét járásban Berényi Józsefet, a párt korábbi elnökét 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.hirek.sk/belfold/20170529142417/A-magyarszlovak-kapcsolatok-jelene-es-jovoje-exkluziv-interju-Szijjarto-Peterrel.html
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http://www.hirek.sk/itthon/20170525163706/A-Vagsellyei-jarasban-nott-a-magyar-iskolakezdok-szama.html
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/05/29/farkas-ivan-a-korkepnek-magyar-elnokjeloltkent-indulok-nyitra-megyeben
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/05/29/farkas-ivan-a-korkepnek-magyar-elnokjeloltkent-indulok-nyitra-megyeben
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javasolják. A Híd a tárgyalásokon legalább a megyeelnökjelölt személyében szeretett volna 

megegyezni, ezért új jelöltet talált Rigó Konrád, a párt kulturális államtitkára személyében. 

Kassa megyében várhatóan nem áll össze a Smer–MKP–Híd koalíció, amely 4 évvel ezelőtt 

Zdenko Trebuľát támogatta a megyeelnökválasztáson. Trebuľa idén már nem indul, a Smer 

tegnap jelentette be, Richard Raši jelenlegi kassai főpolgármestert indítja. Raši győzelme 

esetén hajlandó feláldozni a főpolgármesteri posztot is. „Raši szinte biztos, hogy 

elfogadhatatlan számunkra” – mondta Jakab Elemér, a Híd elnökségi tagja. Ő azonban még 

nem tartja kizártnak a megegyezést az MKP-val Kassa megyében. „A választások csak ősszel 

lesznek, nyáron még van idő a tárgyalásokra” – vélekedik Jakab. 

 

Muzslya: Játszóterek kaptak az Emmausz Kollégium szórványból érkező magyar 
tanulói és a helybeli gyerekek 
2017. május 29. – Vajdaság Ma 

Anyaországi támogatásból épült játszóteret adtak át a hétvégén a gyerekeknek Muzslyán, a 

Mária Neve Plébánia udvarán. A létesítményt az átadási ceremóniát követően Dr. Német 

László, nagybecskereki megyés püspök is megáldotta. A hintákat és egyéb játékokat a szintén 

a plébánia területén működő Emmausz Kollégium szórványból érkező magyar tanulói és a 

helybeli gyerekek fogják használni. A muzslyai kollégium, ahol rendszerint 68 gyermek lakik 

és tanul, a bánáti szórványmagyarság kulturális központja is egyben. Itt működik a térség 

egyik legaktívabb civil szervezete, a vajdasági magyar kisebbség közösségi életében 

meghatározó szerepet betöltő Don Bosco Családok Egyesülete. 

 

Helyi közösségi választást tartottak Csóka községben 
2017. május 29. – Pannon RTV 

A hétvégén hét településen zajlottak le a helyi közösségi választások Csóka községben. Nem 

hivatalos adatok szerint a Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjeinek Egyházaskéren sikerült 

nyerni. A többi helyen a Szerb Haladó Párt által támogatott lista kapta a legtöbb szavazatot. 

Közel 9600 választópolgár voksolhatott vasárnap a helyi közösségi választásokon. 

Hódegyházán és Feketetón három, míg a többi településen két lista indult a választásokon. 

Kivétel Egyházaskér, ahol egyéni jelöltek indulhattak. Itt a legtöbb szavazatot Nikolić Csilla 

szerezte meg. A jövőbeni tanácstagok céleszközként ugyan, de rendelkezhetnek a helyi járulék 

felett. 

 

Német Kultúra Napjai Zomborban 
2017. május 29. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Nyelvtanároknak szóló szakmai továbbképzést, a közeljövő programjainak megtervezését 

szolgáló kerekasztal-beszélgetéseket, színházi előadást és nemzetiségi bált foglalt magában a 

Zomborban idén is megtartott, Német Kultúra Napjai elnevezést viselő rendezvény. A Szent 

Gellért Német Egyesület szervezte kétnapos eseményt a hazai közéleti személyiségek és 

tisztségviselők mellett jelenlétükkel megtisztelték Baden-Württenberg tartomány vezetői, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21459/Muzslya-Jatszoterek-kaptak-az-Emmausz-Kollegium-szorvanybol-erkezo-magyar-tanuloi-es-a-helybeli-gyerekek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21459/Muzslya-Jatszoterek-kaptak-az-Emmausz-Kollegium-szorvanybol-erkezo-magyar-tanuloi-es-a-helybeli-gyerekek.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=334861
http://www.vajma.info/cikk/kultura/11931/Nemet-Kultura-Napjai-Zomborban.html
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valamint Németország Külkapcsolati Intézetének és a Duna Menti Svábok Kulturális 

Alapítványának elöljárói. Dr. Eugen Christ végrehajtó igazgató elmondta, az Alapítvány 

számos lehetőséget kínál a német nyelv és kultúra iránt érdeklődő fiataloknak. 

 

Szorosabb együttműködés a szabadkai felsőoktatási intézmények és az újvidéki 
Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia között 
2017. május 29. – Pannon RTV 

Megbeszélést folytattak a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia Újvidéki Tagozatának 

és a szabadkai felsőoktatási intézményeknek képviselői hétfőn Szabadkán. Az ülésnek a 

Városháza kék terme adott otthont, ahol három szabadkai egyetemi kar: a Magyar Tannyelvű 

tanítóképző Kar, a Közgazdasági Egyetem, az Építőmérnöki Kar, valamint két főiskola: a 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola és az Óvó- és Edzőképző Szakfőiskola dékánjai mutatták be 

oktatási intézményeiket. A megbeszélés célja az intézmények tevékenységeinek bemutatása és 

a további közös együttműködési lehetőségek feltárása volt. Az összejövetelt a Magyar 

Tannyelvű tanítóképző Kar kezdeményezte, hogy minél szorosabbá fűzzék kapcsolataikat 

egymással. 

 

Szabadlábra helyezte a bíróság a 2015. júliusi munkácsi lövöldözés 
gyanúsítottjait 
2017. május 29. – MTI, Kárpátalja, szon.hu, karpatalja.ma  

Szabadlábra helyezte a vizsgálati fogságból a bíróság hétfőn Munkácson a Jobboldali Szektor 

(PSZ) négy tagját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a városban 2015 júliusában 

történt, négy halálos áldozatot követelő lövöldözésben - adta hírül a mukachevo.net munkácsi 

hírportál. A négy gyanúsított szabadlábra helyezéséről védőügyvédjük, Roman Buhtojarov 

tájékoztatta a hírportált. Azt is közölte, hogy a PSZ-tagokért a Lemberg (Lviv) megyei Szkole 

város polgármestere és az ukrán parlament egy képviselője vállalt kezességet. A bíróság a 

döntést követően folytatta a munkácsi lövöldözéssel kapcsolatos ügy tárgyalását. Két hete a 

taláros testület megszüntette a terrorizmus vádját a lövöldözés gyanúsítottjaival szemben, 

akiket banditizmussal is vádoltak. Ez utóbbi lehetővé tette, hogy továbbra is fogva tartsák 

őket. A bíróság június 8-ára tűzte ki következő ülését. 

 

Tanévzáró a Kárpátaljai Népi Zenedében 
2017. május 29. – karpatalja.ma 

Véget ért az első tanév az I. Kárpátaljai Népi Zenedében. A tanoda tiszapéterfalvai 

központjában május 28-án tartották az évzáró ünnepséget. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet a Kokas Banda 

szakmai koordinációjával a 2016–2017-es tanévben hirdette meg az I. Kárpátaljai Népi 

Zenede képzéseit. A Tiszahát mellett Beregszászban tartott foglalkozások számos gyermeknek 

biztosítanak lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=335068
http://pannonrtv.com/web2/?p=335068
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/29/szabadlabra-helyezte-birosag-2015-juliusi-munkacsi-lovoldozes-gyanusitottjait
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/29/szabadlabra-helyezte-birosag-2015-juliusi-munkacsi-lovoldozes-gyanusitottjait
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevzaro-a-karpataljai-nepi-zenedeben/
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Családi népművészeti tábort rendezett a franciaországi magyarok szervezete 
2017. május 29. – MTI, NemzetiRegiszter, Webrádió 

Egyedülálló kezdeményezésként megtartotta első családi népművészeti táborát a 

Franciaországi Magyarok Szövetsége (FRAMOSZ), a program a Kőrösi Csoma Sándor 

Program ösztöndíjasainak közreműködésével valósult meg - tájékozatta hétfőn a szervezet az 

MTI-t. Dabizs Mercedesz, a FRAMOSZ elnöke közleményében azt írta, hogy az I. Nyugat-

Európai Családi Népművészeti Tábort május 25. és 28. között a franciaországi Alpokban, hét 

országból (Franciaország, Németország, Svájc, Belgium, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina és 

Magyarország) érkezett 135 résztvevővel rendezték a magyar hagyományok iránt 

érdeklődőknek.   

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. május 29. – Kossuth Rádió 

A magyar-ukrán közös területfejlesztést elősegítő együttműködési 

megállapodást írt alá a Magyar Fejlesztési Központ és a Tisza Európai Területi 

Társulás 

A magyar-ukrán közös területfejlesztést elősegítő együttműködési megállapodást írt alá a 

Magyar Fejlesztési Központ és a Tisza Európai Területi Társulás - a TiszaETT ma Ungváron. a 

Határok nélkül tudósítójának mikrofonja előtt elsőként Seszták Miklós nemzeti fejlesztési 

minisztert hallják. 

Hogyan érintené az RMDSZ által benyújtott törvénytervezet a Temes megyei 

szórványközösséget? 

Pénteki adásunkban beszámoltunk arról, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

benyújtotta a bukaresti parlamentbe a közigazgatási törvényt módosító tervezetét, amely - 

többek közt - tíz százalékra csökkentené az anyanyelv-használati küszöböt, másrészt 

kedvezményes küszöböket is beiktatna. Milyen módon érintené ez a módosítás a Temes 

megyei szórványközösségeket? Erről, valamint arról, hogy a legutóbbi törvénymódosítás 

kapcsán hogyan alakul az alpolgármesterek összeférhetetlensége -  Halász Ferenc megyei 

RMDSZ-elnököt kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 
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Kisjenőben nyitotta meg Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti 

képviselő az irodáját 

Kisjenőben a Fehér-Körös bal partján, az egykor közigazgatásilag önálló Erdőhegy nevű 

városrészben nyitotta meg Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő az 

irodáját, amely az Arad és Bihar megye határán, a Körös-közben élő magyarságot hivatott 

szolgálni. A megnyitón a Határok nélkül riportere is jelen volt. 

Megalakult az Esterházy Akadémia, a közélet, a média iránt érdeklődő felvidéki 

magyar fiatalok szellemi műhelye 

Megalakult az Esterházy Akadémia, a közélet, a média iránt érdeklődő felvidéki magyar 

fiatalok szellemi műhelye. Célja a közéleti utánpótlás máig megoldatlan problémájának a 

kezelése. Az alapítót, Gubík Lászlót hívta fel telefonon a Határok nélkül riportere. 

A Születés Hete rendezvénysorozathoz idén először csatlakozott Magyarkanizsa 

A Születés Hete rendezvénysorozathoz idén először csatlakozott Magyarkanizsa.  A vajdasági 

város háromnapos rendezvényvényéről maguk az érintettek számolnak be. Németh Ernő 

összeállításában elsőként a háromgyermekes Barát Melindát halljuk. 

Székelyudvarhelyen a hét végén megelevenedtek a legendák 

Ötletről- ötletre, lépésről-lépésre, ma már a Székely legendárium maga is egy csoda. 

Székelyudvarhelyen a hét végén megelevenedtek a legendák, több száz gyerek jelenítette meg 

a legendák hőseit és a történeteket. A Székely Legendárium Karneválon járt a Határok nélkül 

riportere is. 

 
 


