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Nyomtatott és online sajtó 
 

Erdő Péter: Szent László ma is érvényes példa számunkra 
2017. június 27. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk, bumm.sk, Vajdaság.ma 

Szent László ma is érvényes példa számunkra, méltó követői akkor lehetünk, ha tudunk 

áldozatot hozni keresztény közösségünkért, ha tudjuk tisztelni a többi népet, a hit fényében 

pedig meglátjuk közös értékeinket - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 

kedden a győri Dunakapu téren, a Szent László-napok alkalmából tartott szabadtéri 

szentmisén. A szentmisét, amelyen mintegy kétezer-ötszázan vettek részt, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai, valamint a szomszédos országok püspöki 

konferenciáinak képviselői közösen mutatták be. A misén és az azt követő belvárosi 

körmeneten részt vett Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára, valamint Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli nunciusa. 

 
Johannis kihirdetésére vár a magyar diákok differenciált érettségije 
2017. június 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Differenciált tételekből vizsgázhatnak a nyolcadikos és a tizenkettedikes magyar diákok a 

román nyelv és irodalom próbán, az RMDSZ erre vonatkozó kezdeményezését ugyanis 

kedden döntéshozó kamaraként elfogadta a szenátus – közölte a szövetség közleményében. 

Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője rámutatott: a magyar tannyelvű iskolában 

tanuló végzősök a kisebbségeknek szóló, speciális tantervnek megfelelő tételeket kapnak 

majd a képességvizsgán és az érettségin. A felsőház által elfogadott másik kezdeményezés 

szerint ugyanakkor immár létre lehet hozni a kisebbségi pedagógusképző központot. Novák 

Csaba Zoltán, a szenátus tanügyi bizottságának alelnöke arról számolt be: jogszabály írja elő, 

hogy a kisebbségi oktatásban résztvevő diákoknak speciális tanterv alapján kell tanítani a 

román nyelvet. Ennek kidolgozása az elemi szinttel kezdődött, a magyar kisiskolások már 

speciális tanterv alapján készült tankönyvekből tanulják a román nyelvet. 

 

Az RMDSZ kezdeményezésére a protestáns lelkészképzés is állami 
támogatásban részesül ezután 
2017. június 27. – maszol.ro 

Az RMDSZ kezdeményezésére ezentúl azon történelmi magyar egyházak lelkészképzői is 

állami támogatásban részesülnek, amelyek nem állami rendszerben szervezik ezt az oktatást. 

"A szenátus döntéshozó fórumként a hatályos tanügyi törvényt úgy módosította, hogy 

megszüntessük a pap- és lelkészképzés állami támogatása területén tapasztalt kettős mércét. 

A folyamatos egyeztetések eredményeképpen egyhangú szavazással fogadták el javaslatunkat, 

és így ezután a protestáns, református, evangélikus, unitárius lelkészképzés is részesülni fog 

állami finanszírozásban" – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 

kedden a plénumi szavazást követően. 
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http://magyaridok.hu/belfold/erdo-peter-szent-laszlo-ma-ervenyes-pelda-szamunkra-1878088/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/johannis-kihirdetesere-var-a-differencialt-erettsegi
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82617-az-rmdsz-kezdemenyezesere-a-protestans-lelkeszkepzes-is-allami-tamogatasban-reszesul-ezutan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82617-az-rmdsz-kezdemenyezesere-a-protestans-lelkeszkepzes-is-allami-tamogatasban-reszesul-ezutan
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A hagyományos vidéki életforma jelentőségét hangsúlyozta a kormánybiztos a 
külhoni falugazdászok továbbképzésén 
2017. június 27. – MTI, kormany.hu, Webrádió 

A magyarság jövőjét is meghatározó hagyományos vidéki életforma jelentőségét hangsúlyozta 

Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős kormánybiztos a külhoni 

magyar gazdaszervezetek számára rendezett szakmai továbbképzésen Alcsútdobozon - 

közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) kedden az MTI-vel.  A közlemény szerint az 

FM és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közös rendezvényen a 

kormánybiztos kiemelte, hogy a nemzetpolitika a gazdaságfejlesztést állította a középpontba, 

hogy - mint fogalmazott - minden magyar állampolgár, éljen bár a Székelyföldön, vagy éppen 

a délvidéki szórványban, boldogulhasson a szülőföldjén.   

 

Megtanult küzdeni az új oktatási államtitkár 
2017. június 27. – Krónika, transindex.ro 

„Eddigi pályafutásom során megtanultam, mikor van a küzdés és mikor az együttműködés 

ideje, hogyan kell kiállni a magyar oktatás érdekeiért, hogyan kell azokat helyi és megyei 

szinten képviselni” – jelentette ki Kovács Irén Erzsébet frissen kinevezett oktatásügyi 

államtitkár, Szilágy megye volt főtanfelügyelő-helyettese, aki Király Andrást váltja a 

tisztségben. A biológus és angol szakos pedagógus végzettségű Kovács Irén Erzsébet 

középiskolai tanárként, majd egyetemi adjunktusként tevékenykedett, igazgatója volt a zilahi 

Wesselényi Református Gimnáziumnak, 2013 óta pedig Szilágy megyei főtanfelügyelő-

helyettesként dolgozott. Kelemen Hunor szövetségi elnök abban bízik, hogy Kovács Irén ezt a 

tudást és tapasztalatot használja fel a továbbiakban egy olyan területen is, ahol még sok a 

megoldandó kérdés és a sajátos probléma. 

 

Már biztos, hogy nem kerülnek a katolikus líceum 9. osztályai a Bolyaihoz  
2017. június 27. – transindex.ro 

Eléggé valószínű, hogy nem kerül a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz az a három kilencedik 

osztály, amelyet a Római Katolikus Teológiai Líceum nem indíthatott el saját intézményén 

belül a Maros Megyei Főtanfelügyelőség tiltása miatt. A főtanfelőgyelőség ugyanis egy 

korábbi határozatában megtiltotta a katolikus iskola cikluskezdő osztályainak elindítását a 

2017-2018-as tanévben, a döntés az iskolaalapítás körüli DNA-s vizsgálatokkal hozható 

összefüggésbe.  

 

A Diszkriminációellenes Tanácsnál tett panaszt Ionuț Țene kinevezése miatt a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat  
2017. június 27. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 
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http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/kulhoni-magyar-falugazdaszok-szakmai-tovabbkepzese
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/kulhoni-magyar-falugazdaszok-szakmai-tovabbkepzese
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megtanult-kuzdeni-az-uj-oktatasi-allamtitkar
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26696
http://itthon.transindex.ro/?hir=47689
http://itthon.transindex.ro/?hir=47689
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A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat kolozsvári kirendeltsége és az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezete bepanaszolja a Kolozsvári Városházát az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál. A szervezet szerint a városháza helytelenül járt el, amikor meghirdette a 

versenyvizsgát oktatási, kulturális, vallási, sport és szociális kérdésekkel foglalkozó 

osztályának a vezetői tisztségére. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének 

elnöke korábban úgy nyilatkozott, elfogadhatatlan, hogy egy interetnikus párbeszédre, 

toleranciára törekvő városban olyan személy vezesse a polgármesteri hivatal kulturális 

főosztályát, aki számtalanszor diszkriminatív és sértő megjegyzést tett a kisebbségek kapcsán.  

 

Mégsem lehetetlenül el a Diakónia és a Caritas tevékenysége 
2017. június 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Döntő fórumként fogadta el a képviselőház ma a szociális és egészségügyi szolgáltatásokat 

nyújtó, az önkormányzatok alárendeltségébe tartózó központok létrehozását szabályzó 

sürgősségi kormányrendeletet. Az RMDSZ módosító javaslatokat fogalmazott meg a 

törvénytervezethez, amelyeket a szenátusban, majd a képviselőház Egészségügyi 

Szakbizottságában és plénumában is elfogadtak. A módosítások értelmében az évek óta jól 

működő magánszolgáltatók állami finanszírozása nem szűnik meg, a Szövetség javaslata által 

ugyanis lehetőség adódik arra, hogy az önkormányzatok az új központok létrehozására szánt 

összegeket a már meglévő szolgáltatók támogatására fordíthassák. 

 

Bizalmi szavazás: az RMDSZ várja a kormányprogramot és a miniszterek listáját 
2017. június 27. – maszol.ro 

„Várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját” – válaszolta kedden Cseke Attila 

szenátusi frakcióvezető arra a kérdésünkre, hogy a bizalmi szavazáskor támogatja-e majd az 

RMDSZ a Tudose-kabinetet. A politikus elmondta, az RMDSZ elvárása, hogy a 

kormányprogramnak legyen kisebbségügyi fejezete. „Az elmúlt héten történt nacionalista 

hangulatkeltés fényében ma mindennél fontosabb számunkra a kormánynak az üzenete, hogy 

fontos számára nemzeti kisebbségek helyzetének rendezése” – magyarázta. Hozzátette, az 

sem mellékes, hogy milyen új miniszterek kerülnek be a kormányba. 

 

Bukaresti celebek népszerűsítik Háromszék látványosságait 
2017. június 27. – maszol.ro 

Bukaresti bloggerek, televíziós személyiségek és celebek ismerkednek ezekben a napokban 

Háromszék turisztikai látványosságaival, a székely hagyományokkal és gasztronómiával. A 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület idén is folytatja a két éve indított akcióját, amely 

során bukaresti bloggereket, újságírókat és hírességeket látnak vendégül, akik hazatérve saját 

fórumaikon népszerűsítik a térséget. Grüman Róbert, a háromszéki önkormányzat alelnöke 

szerint azt tapasztalják, hogy a 2015-ben elindított népszerűsítő kampány eredményeit már 

érzékelik a helyi, turisztikával foglalkozó vállalkozások. „Statisztikák bizonyítják, hogy ez a 

fajta promováló tevékenység nemcsak országszinten tette ismertté Háromszéket, hanem 

jelentősen nőtt a térségünkbe érkező turisták száma is”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=47702
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/82582-bizalmi-szavazas-az-rmdsz-varja-a-kormanyprogramot-es-a-miniszterek-listajat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82615-bukaresti-celebek-nepszer-sitik-haromszek-latvanyossagait
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Sepsiszentgyörgyi ifjúságkutatás: itthon tanulnak, külföldön dolgoznak 
2017. június 27. – maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi fiatalok többsége hazai egyetemeken tanulna tovább, de külföldön 

szeretnének munkát vállalni – derült ki abból az ifjúság kutatásból, amelynek eredményeit 

most hozta nyilvánosságra a Turulmadár Ifjúsági Iroda. Az ifjúsággal foglalkozó civil 

szervezet öt sepsiszentgyörgyi iskola – a Székely Mikó Kollégium, a Református Kollégium, a 

Mikes Kelemen Líceum, a Berde Áron Szakközépiskola, valamint a Kós Károly Szakképző 

Líceum – 336 diákjának megkérdezésével végzett kutatásában a fiatalok társadalmi 

helyzetéről, jövőképéről, önkéntességről és a fiatalok általános problémáiról tettek fel 

kérdéseket. 

 

A székelyek hétköznapi gazdálkodásáról – tudományosan 
2017. június 27. – szekelyhon.ro 

A tanyasi életmódot elemezték, illetve az optimális tehéntartásról készítettek tanulmányt a 

REGA Régiókutató Egyesület, a Székelyföldi Regionális Tudományi Társaság (SZRTT) és a 

Lámpás Társaság munkatársai. Az eredményeket egy keddi konferencián mutatták be 

Székelyudvarhelyen. A magyar földművelésügyi minisztérium által támogatott kutatás 

eredményei a regaprojekt.ro honlapon érhetők el. A magyar kormány nem határokban, 

hanem nemzetben gondolkozik, és felelősségének érzi, hogy segítse nemzettársait, bárhol is 

éljenek – jelentette ki Szakáli István Loránd, a magyar földművelésügyi minisztérium 

agrárfejlesztésekért felelős helyettes államtitkára. 

 

Ügyvéd, tanú és vádlott is hiányzott Borbolyék perének tárgyalásáról 
2017. június 28. – szekelyhon.ro 

Elmaradtak a tanúvallomások a Borboly Csaba és tizenkét másik személy elleni büntetőper 

keddi tárgyalásán – Borboly ügyvédje távolmaradás miatt kért halasztást, amit el is fogadtak. 

Két tanú kihallgatását tervezték a per keddi tárgyalásán, akik közül egyik jelent meg a Hargita 

Megyei Törvényszéken, a másik személy pihenőszabadságon van, és elutazott. A 

távolmaradás magyarázatát a tárgyalást vezető bíró is elfogadta. Nem ő volt az egyetlen 

hiányzó, több vádlott sem tartózkodott a teremben, néhány ügyvédet pedig felhatalmazás 

alapján kollégáik képviseltek. Hiányzott Sergiu Bogdan, Borboly Csaba ügyvédje is, aki az 

alkotmánybíróságon vett részt egy beadvány tárgyalásán. A bíró a megjelent tanúval közölte, 

jelenlétére a következő alkalommal is számítanak, és miután az ügyész is egyetértett azzal, 

hogy Borboly ügyvédjének távolmaradása indokolt, a halasztási kérést elfogadták, a tanúk 

kihallgatását pedig a következő időpontra, szeptember 18-ára időzítették. 

 

Tíz új pedagógusra van szükség Bákó megyében a következő tanévtől 
2017. június 28. – Krónika 

Szakképzett pedagógusok jelentkezését várják Csángóföldre, ahol jelenleg 29 közösségben 

zajlik a magyar nyelv oktatása. Elsősorban tanítóképzőt, tanítóképző főiskolát vagy az 

egyetemen magyar szakot végzettek pályázatát várják, de az illetékesek arra is rámutattak: 

nem csak a képzettségtől függ, hogy valaki megállja-e a helyét Csángóföldön. A programra 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/82614-sepsiszentgyorgyi-ifjusagkutatas-itthon-tanulnak-kulfoldon-dolgoznak
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyek-hetkoznapi-gazdalkodasarol-n-tudomanyosan
https://szekelyhon.ro/aktualis/ugyved-tanu-es-vadlott-is-hianyzott-borbolyek-perenek-targyalasarol
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jobb fizetési rendszer jellemző a romániai oktatásban biztosított általános bérezéshez képest, 

működtetői ezzel próbálják ellensúlyozni az olykor sanyarú moldvai életkörülményeket. 

 

SZNT-bírságok: elhatárolódik a Maros megyei csendőrség 
2017. június 28. – Krónika 

A csendőrség megyei parancsnoksága nem szólhat bele a városi alakulat munkájába – 

szögezte le a Krónikának Ioan Eugen Todoruţ Maros megyei parancsnokhelyettes, amikor 

megkérdezték, mi a véleménye arról, hogy a csendőrség futószalagon veszíti el azokat a 

pereket, amelyeket a tavalyi székely szabadság napján megbírságolt szervezők és résztvevők 

indítottak intézményük ellen. A nemrég kinevezett, Neamţ megyéből áthelyezett Todoruţ 

kifejtette: minden egyes jegyzőkönyvért annak kitöltője és aláírója felel. „A bíróság dolga 

eldönteni, hogy igaza volt a bírságot kiszabó csendőrnek, vagy sem” – tette hozzá a 

parancsnokhelyettes. 

 

Harmadszor lesz magyar állampolgár egy 99 éves székely asszony 
2017. június 27. – mandiner.hu 

Kolumbán Julianna 1918. február 26-án született, a trianoni döntés után veszítette el először 

magyar állampolgárságát, majd 1940-ben visszakapta, 1945-ben pedig újra elvesztette. 

Magyar állampolgárságot igényelt a baróti konzuli kiszálláson egy 99 éves székelyszáldobosi 

asszony, aki most harmadszor lesz magyar állampolgár – közölte kedden a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) háromszéki területi szervezete. Kolumbán Julianna 1918. 

február 26-án született, a trianoni döntés után veszítette el először magyar állampolgárságát, 

majd 1940-ben visszakapta, 1945-ben pedig újra elvesztette. A konzuli kiszálláson elmondta: 

régóta készül a magyar állampolgárság igénylésére, unokái Magyarországon élnek, miattuk 

kérte. 

 

Menyhárt József: tenni kell a déli régiók tudatos elszegényítése ellen 
2017. június 27. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Szlovákiában a déli régiók elszegényítése egy tudatos folyamat a rendszerváltoztatás óta, s ez 

ellen tenni kell – jelentette ki Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke kedden 

Dunaszerdahelyen, a felvidéki magyar gazdaság fejlesztésének lehetőségeiről tartott 

konferencián. Az Új távlatok a Felvidék gazdasági fejlesztésében címmel, a Libertate Polgári 

Társulás által szervezett szakmai fórum az elmúlt időszakban gazdaságfejlesztési céllal 

indított felvidéki kezdeményezések bemutatására szolgál, illetve arra, hogy összehangolja a 

déli régió gazdasági képviselőinek érdekeit és teret adjon igényeik megfogalmazásához. 

 

Gazdasági kérdések a II. Duna-parti Piknik „étlapján” 
2017. június 27. – Felvidék Ma 

A piknik délutáni részében elhangzott gazdasági témák közül két felszólalást mutat be 

részletesebben a Felvidék Ma. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke a felújított 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://mandiner.hu/cikk/20170627_harmadszor_lesz_magyar_allampolgar_egy_99_eves_szekely_asszony
http://www.hirek.sk/belfold/20170627132810/Menyhart-Jozsef-tenni-kell-a-deli-regiok-tudatos-elszegenyitese-ellen.html
http://felvidek.ma/2017/06/gazdasagi-kerdesek-a-ii-duna-parti-piknik-etlapjan/
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Baross Gábor Tervet, illetve a Baross Alapot ismertette. Retkes Rebeka, a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház határ menti gazdaságfejlesztéséért felelős projektmenedzsere pedig a 

közeljövőben a Felvidéken is elinduló, az MKP stratégiai partnerségével megvalósuló 

gazdaságélénkítő programról, illetve a vajdasági jó példákról számolt be. 

 

Makovecz Imre-emléktáblát avattak 
2017. június 27. – Felvidék Ma 

Makovecz Imrét, az organikus építészet világhírű magyarországi mesterét 1998-ban 

választották Dunaszerdahely díszpolgárává. A kétszeres Ybl-díjas és Kossuth-díjas műépítész 

tervei alapján újították fel akkor a városházát, de az ő nevéhez fűződik a Fő utca jelenlegi 

képe és a templomtér üzletsora is. Ezek alapján kezdeményezte a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet vezetője, Huszár László, valamint a város korábbi polgármestere, 

Pázmány Péter, hogy az építésznek Dunaszerdahelyen emléktáblája legyen. Az emléktábla 

avatásán beszédet mondott dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, majd barátja, 

Siklósi József építész méltatta Makovecz Imrét. 

 

Mégis találnak helyet az egyházis diákoknak a városi iskolák Gútán 
2017. június 27. – bumm.sk 

Jelen állás szerint sikerül elhelyezni a gútai városi magyar iskolákban az Egyházi 

Iskolaközpont diákjait. Nemrég még tiltakoztak a városi iskolák intézményvezetői, ezúttal úgy 

tűnik, beadták a derekukat. Az egyházi iskolát látogató mintegy százötven diák elhelyezésére 

azért van szükség, mivel az említett tanintézményre idén ősztől nagyszabású felújítás vár, 

amit a magyar kormány 1,8 millió euróval támogatott. 

 

 

Pásztor: Tervszerűen haladnak a nagy horderejű projektjeink (videó) 
2017. június 27. – Pannon RTV, Vajdaság.ma 

Tervszerűen haladnak a magyarországi forrásokból finanszírozott nagy volumenű vajdasági 

projektek munkálatai – nyilatkozta Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

hozzátette, hogy a beruházások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével 

valósulnak meg. Egyebek mellett ide sorolható a szabadkai Zsinagóga, a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, a Szent Teréz-székesegyház, a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és 

Kulturális Központ, valamint a Pannon médiaház felújítási és fejlesztési munkálatai is. 

 

A munkahelyteremtést támogatja a temerini önkormányzat 
2017. június 27. – Pannon RTV 

Temerinben 34 munkanélküli kapott állást és 22 új vállalkozás nyílt meg önkormányzati 

támogatásból. Az idén főként termelésorientált, újonnan megalapított vállalkozásokat 

támogattak. Ezenkívül 24 temerini székhelyű munkaadó kapott 130 ezer dinár támogatást új 
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http://felvidek.ma/2017/06/makovecz-imre-emlektablat-avattak/
http://www.bumm.sk/regio/2017/06/27/megis-talalnak-helyet-az-egyhazis-diakoknak-a-varosi-iskolak-gutan
http://pannonrtv.com/web2/?p=340913
http://pannonrtv.com/web2/?p=340820
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munkahelyek létesítésére – nyilatkozta Mira Rodić, a Temerini Községi Tanács tagja. A vissza 

nem térítendő támogatások célja elsősorban a munkanélküliség csökkentése. 

 

A II. Színjátszó táborral vette kezdetét a „GENIUS” nyári táborai 
2017. június 27. – karpatalja.ma 

2017. június 26-án vette kezdetét a Rákóczi Főiskola falain belül a II. Színjátszó tábor, amely 

a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap 

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosság támogatásával jött létre. A tábor ideje alatt (2017. 

június 26- július 1.) az alapítvány szállást és napi háromszori étkezést biztosít a résztvevők 

számára: tízórai, ebéd, uzsonna.  

 

Elítélték a munkácsi lövöldözés négy vádlottját, de közülük hármat azonnal 
szabadon engedett a bíróság 
2017. június 27. – MTI, Kárpátalja 

Három év és kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte hétfőn a munkácsi járásközi bíróság a 

Jobboldali Szektor (PSZ) szervezetnek a 2015. július 11-i munkácsi lövöldözés 

kirobbantásával vádolt négy vádlottját, akik közül hármat azonnal szabadon engedett, mert 

az ukrán törvények szerint az előzetes letartóztatásban letöltötték a rájuk kiszabott büntetést 

- adták hírül kárpátaljai hírportálok. A taláros testület az ítélet meghozatalakor ejtette a 

legsúlyosabb vádpontokat, köztük a banditizmusra vonatkozót. A PSZ fegyveres összetűzést 

kirobbantó tagjait szándékos testi sértés elkövetésében, robbanóanyagok és fegyverek 

gondatlan kezelésében, a közúti közlekedés akadályozásában és hatósági személyek elleni 

erőszak alkalmazásában és azzal történő fenyegetőzésben marasztalta el a bíróság. 

 

Szent László verseny: a lendvai iskolások újabb szép sikere 
2017. június 27. – Muravidéki Magyar Rádió 

A múlt hétvégén az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola négyfős csapata – két felkészítő 

tanár kíséretében – részt vett a Szent László tanulmányi verseny döntőjén, Nagyváradon. A 

Kárpát-medencei versenyen összesen hatvanöt iskola tanulói bizonyították tudásukat, a 

döntőbe 16 csapat került be – köztük a lendvai iskolások is. Az egyedüli muravidéki csapat a 

kiélezett versenyen ötödik helyezést ért el – mindössze 7,90 ponttal lemaradva az első 

helyezettől. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-ii-szinjatszo-taborral-vette-kezdetet-a-genius-nyari-taborai/
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/27/eliteltek-munkacsi-lovoldozes-negy-vadlottjat-de-kozuluk-harmat-azonnal-szabadon-engedett
http://karpataljalap.net/?q=2017/06/27/eliteltek-munkacsi-lovoldozes-negy-vadlottjat-de-kozuluk-harmat-azonnal-szabadon-engedett
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174479359
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. június 27. – Kossuth Rádió 

 

Mihály Tudósze lesz Románia új miniszterelnöke 

Mihály Tudósze lesz Románia új miniszterelnöke.  Klaus Johannis államfő, miután 

egyeztetett a parlamenti pártokkal, a szociálliberális koalíció jelöltjét kérte fel 

kormányalakításra. Az államfővel folytatott egyeztetéseken a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség részéről ott volt Porcsalmi Bálint, a szervezet ügyvezető elnöke is. A magyarság 

szempontjából mit hozhat a Romániában most körvonalazódó helyzet? - erről kérdezte a 

Határok nélkül riportere. 

 

Megszűnhet a magyar nyelvű tankönyvkiadás Kárpátalján 

Megszűnhet a magyar nyelvű tankönyvkiadás Kárpátalján. Ungváron 1945 óta a közelmúltig 

folyamatosan működött a magyar iskolák számára eredeti és fordításos tankönyveket készítő 

magyar tankönyvszerkesztőség, amely 1994-ig a kijevi köztársasági tankönyvkiadó kötelékébe 

tartozott, majd a lembergi Szvit Kiadóhoz csatolták. A lembergi kiadó vezetése éveken át tartó 

leépítés után idén gyakorlatilag felszámolta az ungvári magyar tankönyv szerkesztőséget. A 

Határok nélkül riporterének mikrofonja előtt elsőként Varga Bélát, a szerkesztőség vezetőjét 

halljuk. 

 

A székelyföldi megyei önkormányzatok fontos feladatnak tekintik az egyházak 

támogatását 

A székelyföldi megyei önkormányzatok fontos feladatnak tekintik az egyházak támogatását, 

annál is inkább, mert itt többségben a történelmi magyar egyházak működnek, amelyek - a 

román ortodox egyházzal ellentétben - nem részesülnek  állami támogatásban. Ma 

Csíkszeredában írtak alá támogatói szerződéseket.  

 

Parádéval, felvonulással, Metropol és Omega koncerttel ért véget az V. Szent 

László Napok kulturális fesztivál Nagyváradon 

Parádéval, felvonulással, Metropol és Omega koncerttel ért véget az V. Szent László Napok 

kulturális fesztivál Nagyváradon. Több mint 120 programot kínált az érdeklődőknek, a 

kiállításoktól, a konferenciákon át a koncertekig.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-06-27_18:30:00&ch=mr1
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Már az 50-es évek elejétől búcsújáró hely a felvidéki Debrőd közelében fekvő 

Szent László tisztás, melyhez számos legenda fűződik 

Már az 50-es évek elejétől búcsújáró hely a felvidéki Debrőd közelében fekvő Szent László 

tisztás, melyhez számos legenda fűződik. Az erdő sűrűjében, a 13-ik században épült templom 

romjain 10 évvel ezelőtt növény templomot szenteltek fel. A Szent László templom újjáépítése 

2006 tavaszán Tamás Gábor építész tervei alapján kezdődött meg a középkori templom 

alapjainak a kiásásával és megerősítésével. Mivel ez a templom a Szlovák Paradicsom 

közvetlen közelében található, felújításához a környezetvédelmi hivatal csak természetes 

anyagok és környezetbarát technológiák felhasználását engedélyezte. Tamás Gábor ezt szem 

előtt tartva készítette el a terveket, különös tekintettel a templom belsejéből kinőtt fákra. A 

konstrukciót a környéken honos növényekkel futtatták be, a szentély körül pedig különleges 

fajtájú futórózsákat ültettek. Minden évben itt tartják meg a Szent László búcsút.  

 

A Szent László- és a Kodály-emlékév jegyében rendezték meg szombaton 

Tordaszentlászlón a 28. Szent László-napi Kórustalálkozót 

A Szent László- és a Kodály-emlékév jegyében rendezték meg szombaton Tordaszentlászlón a 

28. Szent László-napi Kórustalálkozót, de megemlékeztek a 90 éves erdélyi zeneszerzőről, 

Birtalan Józsefről is. A településen évszázadosnál is hosszabb időre nyúlik vissza a karéneklés 

története. A rendezvényről Lehőcz László készített összefoglalót. Kodály Zoltán: A 

magyarokhoz c. kórusművét a találkozón résztvevő valamennyi kórus közösen adta elő, a 

református templom előtti Szent László-szobor mellett. 

 

Július 7-én kezdődik a háromnapos UdvArt Fesztivál 

A Magyar-szlovák határtól csak pár kilométerre fekvő Fülek váráról híres, de a városi 

Művelődési Központ nem bízza a véletlenre, az idegenforgalmi szezonban egymást érik a 

kulturális programok. A háromnapos UdvArt Fesztivál, a július 7-én kezdődik, a főszervezőt, 

Illés Kosik Andreát Tarnóczi László kérdezte a részletekről. 

 

 

 
 


