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NAGYON SOK ERDÉLYI MAGYAR TERVEZI A SZIGETORSZÁGBAN A JÖVŐJÉT

Anglia lett az „itthon”,
de Erdély maradt az otthon

Már csak néhány napjuk maradt a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároknak 
a tartós letelepedési kérelem benyújtására a július elsejei határidőig, és ez idáig 
közel egymillió román állampolgár kért tartózkodási engedélyt a Brexitet kö-
vetően az Egyesült Királyságban. Erdélyből elszármazott, a jobb kereseti lehe-
tőség és a gazdagabb egyetemi kínálat által elcsábított magyarokat faggattunk 
arról, hogyan működik a tartózkodási, illetve az állandó letelepedési engedély 
igénylése a szigetországban, milyen személyes tapasztalatok, motivációk ve-
zérelték őket a procedúra kérvényezésére, továbbá mennyi esélyt látnak arra, 
hogy valaha hazaköltözzenek.  7.»

A 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő polgárai közül eddig 5,6 millió folyamodtak letelepedett státusért, köztük 918 ezer román állampolgár

EP: a férfi ak is 
szülhetnek
A férfi akat is megilleti a szülés joga 
– egyebek mellett ezt a kitételt is 
tartalmazza az Európai Parlament 
csütörtöki ülésén elfogadott jelen-
tés. A 378 szavazattal, 255 ellensza-
vazat és 42 tartózkodás mellett tető 
alá hozott állásfoglalás kijelenti, 
hogy a szexuális, illetve reproduk-
tív egészséghez fűződő jog alapvető 
eleme a női jogoknak és a nemek 
közötti egyenlőségnek.  6.»

Magyar ünnep
Nagyszebenben
Nemcsak Szeben megyéből, de 
a Székelyföldről, Mezőségről, 
Segesvárról, Magyarországról is 
várnak vendégeket a szervezők a 
tizenkettedik alkalommal megren-
dezett nagyszebeni Hungarikum 
Napokra, amely tegnap kezdődött, 
és július 4-ig tart. A magyar értéke-
ket bemutató rendezvénysorozat-
ról a főszervező, Serfőző Levente 
beszélt a Krónikának.  9.»

„Kiizzadták” 
a rekordot
„Felnégyelte” ellenfelét a dán 
labdarúgó-válogatott az Euró-
pa-bajnokság nyolcaddöntőjében: 
a tornát kevésbé sikeresen kezdő 
északi együttes 4-0-ra győzte le 
Wales legjobbjait. Olaszorszá-
got eközben megizzasztották az 
osztrákok, de végül hosszabbítás 
után továbbjutottak, és rekordot 
döntöttek új veretlenségi soroza-
tukkal. Bukarestben ma rendezik 
az utolsó Eb-találkozót.  11.»

Farkaslaki nyertes
a Székely Vágtán
Farkaslaka lovasa, Tamás Csaba 
nyerte a háromszéki Maksa melletti 
Óriáspince-tetőn a koronavírus-jár-
vány miatt kevesebb résztvevővel 
és nézővel rendezett 10. Székely 
Vágtát a hétvégén. A jubileumi ver-
seny első három helyezettje részt 
vesz októberben Budapesten a 
Nemzeti Vágtán. 12.»

 » „Miután 
megismered a 
brit rendszert, 
ami működik – 
iskola, egészség-
ügy, politika –, 
nem sietsz haza” 
– nyilatkozta 
lapunknak egy 
fi atalember.
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Szétmarcangolt egy férfit a medve,
korlátozták a bukaresti 
tüntetést  3.»

Székely Árpád igazgatói pályája 
a református oktatás 
szolgálatában  4–5.»
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