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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés helyreállítását kérik erdélyi 
magyar politikai szervezetek vezetői 
2018. május 10. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, transindex.ro 

Az önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés intézményes marosvásárhelyi helyreállítását 

kérik egy petícióban az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői. Tőkés László EMNT-elnök, Izsák 

Balázs SZNT-elnök és Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke egy csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón elsőkként írták alá azt a petíciót, melyet a román 

kormánynak, parlamentnek és államfőnek kívánnak eljuttatni, és amelyben az önálló magyar 

orvos- és gyógyszerészképzés helyreállítását kérik. A három közösségi vezető ugyanakkor 

felhívást is közzétett, melyben közös cselekvésre hívják az erdélyi magyar közösség minden 

olyan politikai, polgári, társadalmi és szakmai csoportosulását, amely szívügyének tartja az 

anyanyelvű orvosképzést, és tenni akar a felszámolása ellen. A felhívásban leszögezik: az 

erdélyi magyar közösségnek alapvető joga, hogy biztosítsák számára az anyanyelvű oktatást 

"az óvodától az egyetemig", és e jog érvényesítésének kerete a kulturális-oktatási autonómia 

intézményrendszere kell, hogy legyen. "Az anyanyelvű orvosképzés ennek a rendszernek a 

szerves részét képezi. 

 

Pásztor István VMSZ-elnök gratuláló levele Orbán Viktornak, Magyarország 
miniszterelnökének 
2018. május 10. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség és saját nevében gratulált Pásztor István Orbán Viktornak 

magyar miniszterelnökké választásához. A VMSZ elnökének Facebookon megjelent levelében 

többek között az áll, hogy a vajdasági magyarság is meghozta a maga döntését, miszerint a 

magyar nemzethez tartozik, ahhoz, amely az Ön miniszterelnöksége alatt nem leépítette, 

hanem megerősítette a nemzetet összefűző szálakat, nem szavakkal, hanem tettekkel 

bizonyította a nemzetpolitika erejét. Pásztor István úgy fogalmazott: a 2010-ben megkezdett 

munkának voltak nagyszerű, felemelő pillanatai, de voltak olyan borzalmas momentumai is, 

amik előre vetítették azt, hogy csakis a józanság, nyugalom, higgadtság segíthet meg 

bennünket, mint írja, ilyen volt a vajdasági magyar közösséget is közvetlenül érintő 2015-ös 

menekülthullám és a határkerítés kérdése is. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszefogast-surgetnek-tokesek-a-magyar-orvoskepzes-felszamolasanak-megakadalyozasara
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszefogast-surgetnek-tokesek-a-magyar-orvoskepzes-felszamolasanak-megakadalyozasara
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vmsz-elnok-gratulalo-levele-orban-viktornak-magyarorszag
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vmsz-elnok-gratulalo-levele-orban-viktornak-magyarorszag
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Nemzetiségi kultúrák napja szombaton a közmédiában 
2018. május 10. – MTI, karpatalja.ma 

A Magyarországon élő 13 nemzetiség kultúrájából ad ízelítőt immár negyedik alkalommal a 

közmédia tematikus napja, amely élő közvetítéssel, helyszíni bejelentkezésekkel és 

stúdióbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket szombaton. A nemzetiségi kultúrák napja 

alkalmából rendezett egész napos műsorfolyamban a 13 nemzetiség – bolgár, görög, horvát, 

német, lengyel, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán – kultúrája, 

népszokásai, gasztronómiája kerül középpontba a Duna, a Duna World, az M5 és az M1 

csatornákon, valamint a Kossuth rádióban. 

 

Közös, magyar és román nyelvű hírportálja van Debrecennek és Nagyváradnak 
2018. május 10. – MTI, Krónika 

Ismét van közös sajtóterméke Debrecennek és Nagyváradnak: a denagy.hu hírportált szerdán 

mutatták be a cívisvárosban. A tájékoztató jellegű internetes újság magyar és román nyelven 

is közöl híreket. Az esemény előtt a résztvevők megkoszorúzták a Debreczen-Nagyváradi 

Értesítő egykori szerkesztőségének otthont adó, Dósa nádor tér 7. szám alatti épület falán 

elhelyezett emléktáblát. A denagy.hu hírportál ugyanis Debrecen első magyar nyelvű újságja, 

a 175 éve megjelent értesítő szellemi utódjának tekinti magát - jelezte Stanik István 

projektigazgató. 

 

A vidéki gyerekek felzárkóztatását ösztönöznék az óvodai oktatás kötelezővé 
tételével 
2018. május 10. – Krónika 

Főként vidéken ösztönözné a gyerekek óvodai nevelésben való részvételét a bukaresti 

szenátus által hétfőn megszavazott, a tanügyi törvényt módosító tervezet, amelynek 

értelmében legkésőbb 2030-ig kötelezővé teszik az óvodai oktatás minden szintjét 

Romániában: 2020-ig a nagycsoportot, 2023-ig a középcsoportot és 2030-ig a kiscsoportot 

is. Az RMDSZ által előterjesztett, a felsőházban döntéshozó kamaraként elfogadott módosítás 

rámutat: a városokban nagyobb arányban íratják be óvodába a gyerekeket, mint vidéken – ez 

a magyar oktatásra is jellemző –, ezt a jelentős különbséget csökkentenék az új jogszabállyal. 

 

Magas székely termelékenység, alacsony fizetések. Mi lehet a magyarázat? 
2018. május 10. – transindex.ro 

A székely megyék fizetésekben sereghajtók, termelékenységben viszont elől vannak. Van egy 

egyszerű magyarázat. 

 

Lefestették a Szent Anna-tóhoz irányító kétnyelvű táblán a magyar feliratot 
2018. május 10. – transindex.ro 

Lefestették a Szent Anna-tóhoz irányító kétnyelvű táblán a magyar feliratot. Az esetről 

Borboly Csaba számolt be néhány perce a Facebook oldalán. A Hargita megyei politikus 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/nemzetisegi-kulturak-napja-szombaton-a-kozmediaban/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozos-hirportalja-van-debrecennek-es-nagyvaradnak
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-videki-gyerekek-felzarkoztatasat-osztonoznek-az-ovodai-oktatas-kotelezove-tetelevel
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-videki-gyerekek-felzarkoztatasat-osztonoznek-az-ovodai-oktatas-kotelezove-tetelevel
http://penzcsinalok.transindex.ro/lokalis/20180510-magas-szekely-termelekenyseg-alacsony-a-fizetesek.-mi-lehet-a-magyarazat
http://itthon.transindex.ro/?hir=51546
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továbbá azzal a felhívással fordult a lakossághoz, hogy amennyiben bármilyen rongálás 

közben tetten érik az elkövetőt, azonnal jelezzék azt az info@hargitamegye.ro e-mail címen.  

 

Románia EU-elnöksége: magyar szakembereket toboroz az RMDSZ 
2018. május 10. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

2019. január elsejétől fél évre Románia veszi át az Európai Unió soros elnökségét. Erre az 

időszakra toboroz magyar szakembereket az RMDSZ azzal a szándékkal, hogy lehetőséget 

nyújtson nekik az elnökséghez kacsolódó különböző intézményekben való munkára 

Bukarestben vagy Brüsszelben. Erről tájékoztatást nyújtanak, szakmai képzést szerveznek 

Kolozsváron. 

 

Fellélegezhetnek a vidéki magyar iskolák, óvodák: több törvénymódosítás is 
nekik kedvez 
2018. május 10. – maszol.ro 

Főleg a vidéki oktatásnak kedvez két fontos törvénymódosítás, amelyet a napokban fogadott 

el a parlament. Az egyik jogszabály a címzetes tanárok áthelyezésére, illetve a magyarul 

oktató tanítókra, a másik az óvodai oktatásra vonatkozik. 

 

Nem fizetett többet a hivatal annál, amit megállapítottak – vallotta a tanú 
Rádulyék perének tárgyalásán 
2018. május 10. – szekelyhon.ro 

Egy csíkszeredai cég által elvégzett kataszteri felmérés ügyében hallgatták meg szerda délután 

a Maros Megyei Törvényszéken Ráduly Róbert és Szőke Domokos három tanúját, a 

csíkszeredai polgármester és alpolgármester elleni büntetőper újabb tárgyalásán. Egyik vád 

ellenük, hogy a városban 2006 és 2011 között elvégzett és kifizetett topográfiai felmérés 

haszontalan volt, és nem szabadott volna azt kifizetni. 

 

Tovább folyik a jogi „küzdelem” az árkosi Szentkereszty-kastélyért 
2018. május 10. – Krónika 

Az árkosi kastély örökösei továbbra sem tudják érvényesíteni a tulajdonjogot, mivel a 

visszaállamosításra törekvő hatóságok ezt több perrel is akadályozzák, egyrészt a döntés 

felülvizsgálatát kérve, másrészt hatalmas kártérítést követelve az állami befektetésekért.  

 

Kölcsönös befolyásolást vél bizonyítottnak a bíróság a volt kolozsvári 
alpolgármester ügyében 
2018. május 11. – Krónika 

Egyértelmű összefüggés van aközött a kolozsvári táblabíróság szerint, hogy Horváth Anna 

volt alpolgármester kampánytámogatást kért Fodor Zsolt üzletembertől, és hogy ezzel egy 

időben közbenjárást ígért a vállalkozónak. A márciusban kihirdetett alapfokú ítélet indoklása 

alapján a két vádlott minden kétséget kizáróan befolyással való üzérkedést, illetve 

befolyásvásárlást követett el. A legfelsőbb bíróságon folytatódó büntetőperben alapfokon a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/96106-romania-eu-elnoksege-magyar-szakembereket-toboroz-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96082-fellelegezhetnek-a-videki-magyar-iskolak-ovodak-tobb-torvenymodositas-is-nekik-kedvez
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/96082-fellelegezhetnek-a-videki-magyar-iskolak-ovodak-tobb-torvenymodositas-is-nekik-kedvez
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-fizetett-tobbet-a-hivatal-annal-amit-megallapitottak-n-vallotta-a-tanu-radulyek-perenek-targyalasan
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-fizetett-tobbet-a-hivatal-annal-amit-megallapitottak-n-vallotta-a-tanu-radulyek-perenek-targyalasan
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tovabb-folyik-a-jogi-bkuzdelemr-az-arkosi-szentkereszty-kastelyert
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kincses város egykori RMDSZ-es alpolgármesterét két év és nyolc hónap letöltendő 

börtönbüntetéssel sújtották, míg a vállalkozó két év és hat hónap felfüggesztett 

szabadságvesztést kapott.  

 

Kvótát javasol az RMDSZ medveügyben 
2018. május 11. – Krónika 

Beavatkozási kvótát javasolt az RMDSZ medveügyben, az alsóház szakbizottsága rábólintott a 

kezdeményezésre. A szövetség honatyái ugyanakkor a környezetvédelmi miniszterrel is 

egyeztettek a témában, módosítanák a medvepopuláció szabályozására vonatkozó 

menedzsmenttervet. A szövetség politikusai a kártérítés folyamatát decentralizálnák, hogy azt 

ne késleltesse a bukaresti bürokrácia. 

 

Több értékes középkori lelet került felszínre a gombaszögi pálos monostor 
feltárásán 
2018. május 10. – MTI, Webrádió, origo.hu 

Több értékes középkori lelet, köztük korabeli érmék, freskómaradványok és egy kódex is 

felszínre került a felvidéki Gombaszögön, ahol a napokban fejeződött be a helyi pálos 

monostor feltárásának idei szakasza - tájékoztatta az MTI-t az ásatást szervező Sine Metu 

polgári társulás. A gömöri Szalóc község részét képező Gombaszögön végzett háromhetes 

ásatást a Gombaszögi Nyári Tábort is megvalósító Sine Metu polgári társulás kezdeményezte, 

azt önkéntesek kivitelezték a Gömör-Kishonti Múzeum felügyelete alatt, illetve a budapesti 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének közreműködésével. A 

feltárás idei szakaszában a helyi pálos monostor egykori gótikus templomának hajóját fedték 

fel. 

 

Ez a Te napod - Tehetségkutató verseny a nyékvárkonyi alapiskolában 
2018. május 10. – Ma7.sk 

Második alkalommal rendezték meg az Ez a Te napod tehetségkutató versenyt a 

nyékvárkonyi Móra Ferenc Alapiskolában. Még a tanév kezdetén meghirdették a több 

kategóriás versenyt, melyre jóval több tanuló nevezett be, mint tavaly. A leadott 

képzőművészeti alkotások száma 35 volt, a további tárgykörökben pedig, mint az ének, 

hangszeres zene, tánc, vers- és prózamondás és egyéb produkció kategóriájában 42 előadás 

került elbírálásra.  

 

Műsorbőség az ingyenes IV. Komálom Gyerkőcfesztiválon 
2018. május 10. – Ma7.sk 

A komáromi Villa Camarum Polgári Társulás több mint 30 észak- és dél-komáromi 

egyesülettel közösen május 27-én a Klapka téren és további belvárosi helyszíneken rendezi 

meg az ingyenes IV. Komálom Gyerkőcfesztivált. A szervezők május 9-i sajtótájékoztatójukon 

a rendezvény programját ismertették. 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/tobb-ertekes-kozepkori-lelet-kerult-felszinre-a-gombaszogi-palos-monostor-feltarasan
http://webradio.hu/hirek/kultura/tobb-ertekes-kozepkori-lelet-kerult-felszinre-a-gombaszogi-palos-monostor-feltarasan
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/ez-a-te-napod-tehetsegkutato-verseny-a-nyekvarkonyi-alapiskolaban
https://ma7.sk/tajaink/musorboseg-az-ingyenes-iv-komalom-gyerkocfesztivalon
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A parlamenti képviselők a körmére néznek a kisebbségi támogatások 
elosztóinak 
2018. május 10. – Felvidék Ma 

A honatyák erre a lépésre azt követően határozták el magukat, hogy a sajtó nyilvánosságra 

hozta a nemzeti kisebbségek kulturális támogatására szánt összeg elosztása kapcsán felmerült 

családi összefonódásokat. A kulturális és mediális parlamenti bizottság tagjai a Művészeti és a 

Audiovizuális Alap támogatásai elosztásának néznek utána a bizottság egyik tagjának, Natália 

Milanovának (OĹaNO) a javaslatára. Történt mindez azt követően, hogy a sajtó érdekes 

családi összefonódásokat fedezett fel és hozott nyilvánosságra a kisebbségi kultúra 

támogatására szánt összegek elosztása, odaítélése során. 

 

Az Ikatika elnevezésű projektet hasznosnak találták a pedagógusok 
2018. május 10. – Felvidék Ma 

A programról anonim kérdőívek kitöltésével végeztek felmérést harminc óvodai és alapiskolai 

pedagógus részvételével ruszin, magyar és roma oktatási intézményekből – adta hírül az 

oktatásügyi tárca. Az Ikatika program célja az új oktatási módszer kipróbálása volt, amely a 

Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek legkisebbjeinek, valamint a hátrányos szociális 

helyzetű gyerekeknek a tesztelésével zajlott, modern didaktikus anyagok segítségével. 

 

Focus-felmérés: Bugárt kétszer annyian tartják megbízhatatlannak, mint 
ahányan megbízhatónak 
2018. május 10. – Körkép 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség legfrissebb felmérése szerint továbbra is Andrej 

Kiska a legmegbízhatóbb politikus Szlovákiában. Pontosabban: a legkevésbé megbízhatatlan. 

A felmérésben szereplő vezető politikusok egyikénél sem nagyobb az őket megbízhatónak 

tartók aránya azoknál, akik megbízhatatlannak tartják őket. A Most-Híd elnökét a 

megkérdezettek 25,9 százaléka tartja a legmegbízhatóbb politikusnak, ráadásul 43,4 százalék 

egyáltalán nem, 27,9 százaléka pedig inkább nem bízik benne. A pártszavazók körében a 

Most-Híd választói továbbra is kitartanak pártelnökük mellett 94 százalékuk bízik Bugárban. 

A koalíciós partnereknél azonban már csak a negyedik helyre szorult vissza. Sőt, az egykori 

szövetséges KDH szavazóinál már csak 11 százalék tartja megbízhatónak. 

 

Cséfalvay Katalin a Híd tagja lesz 
2018. május 10. – Új Szó 

A Híd párt tagja lesz Cséfalvay Katalin parlamenti képviselő. Ezt a csütörtöki parlamenti 

sajtótájékoztatón jelentette be Bugár Béla pártelnökkel együtt. A pártban külföldi és európai 

ügyekkel fog foglalkozni. „Nem egy könnyű időszakban döntöttem úgy, hogy belépek a Híd 

pártba. Ez az időszak sem a Hídnak, sem a kormánynak, sem pedig Szlovákiának nem volt 

könnyű. Annak a politikának, melyet a Híd képvisel, van jövője, és támogatást érdemel” – 

magyarázta a csatlakozását Cséfalvay. Szerinte a Híd hű leginkább az általa képviselt 
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http://felvidek.ma/2018/05/a-parlamenti-kepviselok-a-kormere-neznek-a-kisebbsegi-tamogatasok-elosztoinak/
http://felvidek.ma/2018/05/a-parlamenti-kepviselok-a-kormere-neznek-a-kisebbsegi-tamogatasok-elosztoinak/
http://felvidek.ma/2018/05/az-ikatika-elnevezesu-projektet-hasznosnak-talaltak-a-pedagogusok/
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/05/10/focus-felmeres-bugart-ketszer-annyian-tartjak-megbizhatatlannak-mint-ahanyan-megbizhatonak
http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2018/05/10/focus-felmeres-bugart-ketszer-annyian-tartjak-megbizhatatlannak-mint-ahanyan-megbizhatonak
https://ujszo.com/kozelet/csefalvay-katalin-hid-tagja-lesz
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értékekhez, és a párt egy egyértelműen értelmezhető partner, amely tisztában van a saját 

felelősségével.  

 

Rába–Duna–Vág csoportosulás: 2 ország öt megyéjének vezetése tárgyalt 
Nagymegyeren 
2018. május 10. – Körkép 

Nagymegyeren ülésezett a Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás, mégpedig Nagyszombat megye, Pozsony megye, Pest megye, 

Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye vezetésének részvételével. 

 

A kormányfő elfogadta Hajnal Jenő felkérését 
2018. május 11. – Magyar Szó 

Ana Brnabić kormányfő elnökletével tegnap ülésezett a Köztársasági Nemzeti Kisebbségi 

Tanács. Az ülésen részt vett mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki 

lapunknak nyilatkozva kiemelte: a tanács olyan fontos, a nemzeti kisebbségi közösségek 

szempontjából sorsdöntő kérdéseket, időszerű feladatokat és dokumentum-tervezeteket 

vitatott meg, amelyeket az Európai Unió és a Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 23. 

fejezete akciótervének részét képező Kisebbségi Akcióterv emelt a legmagasabb tárgyalási 

szintre, és amelyek a következő időszakban meghatározó szerepet töltenek be a kisebbségek 

léthelyzetében. 

 

November elején nemzeti tanácsi választások 
2018. május 10. - Pannon RTV 

Várhatóan november elejére tűzik ki a nemzeti tanácsi választásokat - nyilatkozta a Pannon 

RTV-nek Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke Belgrádban, a nemzeti kisebbségek 

tanácsának ülése után. Az MNT elnöke elmondta, számos, a kisebbségek számára fontos 

kérdés került napirendre az ülésen, a legfontosabb mégis a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

legújabb tervezetének megvitatása volt. Hajnal Jenő hozzátette, még egy egyeztetést tartanak 

majd május folyamán, amelyen Ana Brnabić miniszterelnök, az illetékes minisztériumok 

képviselői és a nemzeti tanácsok elnökei is részt vesznek. Ez jó alkalom lesz arra, hogy 

megtárgyalják azt a hét észrevételt, amelyet a nemzeti tanácsok megfogalmaztak a 

törvénytervezettel kapcsolatban - tette hozzá az MNT elnöke. 

 

Elballagott a nagybecskereki katolikus leánykollégium tíz érettségizője 
2018. május 10. - Pannon RTV 

Nemcsak lakhatási helyet biztosít a kollégium, hanem közösséget is ad. Ballagási ünnepségen 

köszönt el a nővérektől és társaiktól a nagybecskereki Szathmáry Karolina katolikus 

leánykollégium tíz érettségizője. A búcsú tegnap délután az egykori Leánynevelő Intézet 

kápolnájában bemutatott szentmise keretében zajlott. 
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http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/05/10/raba-duna-vag-csoportosulas-2-orszag-ot-megyejenek-vezetese-targyalt-nagymegyeren
http://www.korkep.sk/cikkek/regio/2018/05/10/raba-duna-vag-csoportosulas-2-orszag-ot-megyejenek-vezetese-targyalt-nagymegyeren
https://www.magyarszo.rs/hu/3675/kozelet/183052/A-korm%C3%A1nyf%C5%91-elfogadta-Hajnal-Jen%C5%91-felk%C3%A9r%C3%A9s%C3%A9t.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/november-elejen-nemzeti-tanacsi-valasztasok
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elballagott-nagybecskereki-leanykollegium-tiz-erettsegizoje
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Herceg Jánosra emlékeztek csütörtökön Zomborban 
2018. május 10. – Pannon RTV 

A neves író, műfordító, szerkesztő, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tagja 

108 éve, 1909-ben született a nyugat-bácskai városban. Alkalmi felolvasással és koszorúzással 

tisztelegtek személye és munkássága előtt. Az eseményt a doroszlói székhelyű Dunatáj 

Egyesülés Nyugat-Bácska Régiófejlesztéséért szervezte meg. 

 

„…felemelő a magyar honfitársainkhoz fűződő lelki kötődés megélése” – Interjú 
Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzullal 
2018. május 10. – Kárpátalja 

Szilágyi Mátyás, Magyarország új beregszászi főkonzulja május másodikán vehette át 

Kijevben, Ukrajna külügyminisztériumában a működési engedélyét, a diplomácia nyelvén az 

exequaturt. Mostantól hivatalosan is elkezdheti diplomáciai tevékenységét régiónkban, ebből 

az alkalomból beszélgetett vele a Kárpátalja munkatársa életéről, pályájáról és terveiről. 

 

Rákóczi lovas szobor lesz Beregszászban 
2018. május 10. – Kárpátalja 

Május 7-én Babják Zoltán Beregszász polgármestere hivatalában tájékoztatta a sajtót a 

városban folyó útfelújítási munkálatokról, a vezetőség Jánosiban épülő szemétfeldolgozó 

üzemmel kapcsolatos elképzeléseiről, valamint arról, hogy létrehoznak a városban egy 

okmányirodát, ahol a beregszásziak személyes okmányokhoz és útlevélhez juthatnak majd. A 

polgármester beszélt a Budapest tér rendezéséről és a "Bútorgyártó" stadion felújításáról, 

valamint a város parkolási rendszerének átalakításáról. 

 

Száz Kárpát-medencei középiskolás kirándul a hétvégén Kárpátalján 
2018. május 10. – karpatalja.ma  

2018. május 11. és 13. között negyedik alkalommal valósul meg a középiskolásokat megszólító 

„Kárpátaljai Kirándulás”, a Rákóczi Szövetség szervezésében. Az utazásba 100 Kárpát-

medencei középiskolás kapcsolódik be 6 magyarországi, 7 kárpátaljai, 1 felvidéki és 2 erdélyi 

középiskolából. A résztvevő iskolák abból a 270 középiskolából kerültek ki, ahol működik a 

Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete. 

 

Mi lesz veled, magyar nyelvű oktatás? 
2018. május 10. – karpatalja.ma 

A napokban Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma társadalmi vitára bocsátotta A 

teljes általános középfokú oktatásról című törvény tervezetét. A tervezet háromszintű 

általános középfokú oktatási rendszert ír le, amely négyéves elemi iskolából (початкова 

освіта), ötéves általános iskolából (базова середня освіта) és hároméves középiskolából 

(профільна середня освіта) áll. Más szóval, az ország ismét megpróbálkozik a tizenkét éves 

iskolai oktatásra való áttéréssel. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/herceg-janosra-emlekeztek-csutortokon-zomborban
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/10/felemelo-magyar-honfitarsainkhoz-fuzodo-lelki-kotodes-megelese
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/10/felemelo-magyar-honfitarsainkhoz-fuzodo-lelki-kotodes-megelese
http://karpataljalap.net/?q=2018/05/10/rakoczi-lovas-szobor-lesz-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szaz-karpat-medencei-kozepiskolas-kirandul-a-hetvegen-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/mi-lesz-veled-magyar-nyelvu-oktatas/
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Újra felelevenítik a középkori kultúrát a beregszentmiklósi várban 
2018. május 10. – karpatalja.ma 

Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg az Ezüst Táltos fesztivált a középkori várkastély 

területén május 25–27. között. A beregszentmiklósi várba érkezőket lovagi tornák, 

tűzijátékok, csatajelenetek, lovas mutatványok, valamint gasztronómiai különlegességek 

várják. 

 

Right Profession II – szakértői konferencia Muraszombatban 
2018. május 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Right Profession II – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projekt keretében tegnap 

Muraszombatban szakértői konferenciát tartottak, melynek keretében a magyarországi 

oktatási központok képviselői a szlovéniai oktatási intézmények képviselőinek 

tapasztalataikat, a jó gyakorlatok példáit mutatták be. Az esemény a Zala Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamara projektpartnerek 

szervezésében zajlott. Jelen volt Boris Jesih, Szlovénia szentgotthárdi főkonzulja is. 

 

A Vukovári Magyarok Egyesülete beírta magát a város történetébe 
2018. május 10. – Képesújság  

Tíz évvel ezelőtt, 2008-ban alakult meg a Vukovári Magyarok Egyesülete, amely mára beírta 

magát a város történetébe. Aktívan részt vesznek a város és a megye kulturális életében, és 

nagy eredményeket értek el a magyar közösségi élet formálásában is. 

 

Telt ház előtt mutatták be a Csúzai füzetek 4. részét 
2018. május 10. – Képesújság  

Szombaton került sor a Csúzai füzetek-sorozat 4. részének bemutatójára a csúzai 

tűzoltóotthonban. A Jókai Mór Kultúregyesület szervezésében megvalósult rendezvényen a 

szerkesztők, Reppmann Dékány Zsuzsanna, Pasza Árpád és Varga György mellett Dudás 

Károly neves vajdasági író, publicista méltatta a kiadványt. 

 

Korábbi nagy sikerű programjaik folytatásáról döntöttek 
2018. május 10. – Képesújság  

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tagjai az elmúlt évek nehéz körülményei közepette is 

dolgoztak. Miután tavaly ősszel a pélmonostori HMDK-alapszervezettel közösen saját, 

felújított székházhoz jutottak, még nagyobb lehetőségek nyíltak meg előttük. A múlt héten 

tartott közgyűlésen a következő időszakra vonatkozó terveket vázolták. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/ujra-felelevenitik-a-kozepkori-kulturat-a-beregszentmiklosi-varban/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174538072
http://www.kepesujsag.com/a-vukovari-magyarok-egyesulete-beirta-magat-a-varos-tortenetebe/
http://www.kepesujsag.com/telt-haz-elott-mutattak-be-a-csuzai-fuzetek-4-reszet/
http://www.kepesujsag.com/korabbi-nagy-sikeru-programjaik-folytatasarol-dontottek/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. május 10. – Kossuth Rádió 

 

Az EMNT, az EMNP és az SZNT petíciót és felhívást fogalmaztak meg a MOGYE 

ügyében 

Az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács 

mai közös, marosvásárhelyi sajtótájékoztatójukon bejelentették: Petíciót és Felhívást 

fogalmaztak meg a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának 

ügyében, a  MOGYE és a Petru Maior Egyetem fúziója elleni tiltakozásul. A Határok nélkül 

munkatársa a részletekről előbb Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét, 

majd Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnökét, végül Izsák Balázst, a 

Székely Nemzeti Tanács elnökét kérdezte. 

 

"Újra jobb velünk a világ" - ez a mottója a Szent Ferenc Alapítvány születésnapi 

ünnepségsorozatának 

"Újra jobb velünk a világ" - ez a mottója a Szent Ferenc Alapítvány születésnapi 

ünnepségsorozatának, amelyet szeptember 13-án - és az azt követő napokban - tartanak 

Budapesten. Felidézve a 10 évvel ezelőtti, szintén a Nem adom fel együttessel közösen tartott 

koncertjüket, amelynek bevételét a csíksomlyói otthon létrehozására fordították. Az idei 

hangverseny bevételéből a szakképzést szeretnék támogatni. Böjte Csaba atya először az eltelt 

negyedszázad mérlegét vonja meg. 

 

Bánsági Magyar Napok 

Romániában az idei évet, az Erdély és Románia egyesülését követelő, 1918. december elsejei 

gyulafehérvári nagygyűlés centenáriumának szentelik. Más szemszögből nézve, de száz évvel 

ezelőtti történésekre emlékeztek a Bánsági Magyar Napokon is, a temesvári Új Ezredév 

Központban.  Ablonczy Balázs tartott előadást, Forradalmak után Trianonig címmel.  

 

Jó ütemben halad a nagyváradi püspöki palota felújítása 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-05-10_18:30:00&enddate=2018-05-10_19:10:00&ch=mr1
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Jó ütemben halad a nagyváradi püspöki palota felújítása. A magyar kormány 2 milliárd Ft-tal 

támogatja a kivitelezési munkálatokat, amelyeket fél évvel ezelőtt kezdtek el. De az 

érdeklődők is meg tudják nézni, hogy milyen érdekességeket találtak  a felújítás közben. 

 

Ilonafalu gyógyvizei 

Ilonafalu egy kis délvidéki település a Bácska északkeleti részén, nem messze a Tiszától. 

Mindössze 340-en lakják. Eddig kevesen ismerték, de kezdik felfedezni a gyógyvize miatt. A 

Barátok kútjából feltörő víz sokáig kárba veszett, viszont helyi és környékbeli fiatalok úgy 

döntöttek, hogy egy kis fürdőt hoznak ott létre a járásszélen. A létesítmény a jövőben 

perspektívát adhat a falunak.  

 

Diáknapok Kolozsváron 

Közép-Európa egyik legnagyobb egyetemi városa, Kolozsvár magyar diáksága idén is 

megszervezi a Diáknapokat! A több száz diákot összesítő csapatok színes forgataga ellepi a 

várost. Vetélkedők, versenyek, koncertek váltják egymást. A nyitóeseményen, Kolozsvár 

főterén az egyik szervezőt, Buryán Tündét kérdezte a részletekről a Határok nélkül riportere. 

 
 


