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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gyermeknapon avattak magyar állami támogatással épült unitárius óvodát 

Székelykeresztúron 
2021. június 1. – MTI, Demokrata, Webrádió, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Szó 

A Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési program keretében felépített unitárius óvodát 

avattak kedden, a gyermekek világnapján Székelykeresztúron. A székelyföldi kisvárosban 

működő Berde Mózes Unitárius Gimnázium szervezeti egységébe épülő 600 négyzetméteres, 

egyszintes napköziotthonos óvoda épülete három óvodai csoport ellátására alkalmas. Az 

óvoda már a 2020-21-es tanév kezdetétől működik 67 gyerekkel, de a járványügyi 

korlátozások miatt mindeddig a hivatalos avatóünnepségre nem kerülhetett sor. A beruházás 

értéke 215 millió forint. A székelykeresztúri unitárius templomban tartott óvodaavató 

hálaadó istentisztelet végén Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri 

biztos azt a meggyőződését hangsúlyozta, hogy a 21. század a magyar nemzeti 

együttműködésre fog épülni. Hozzátette: a magyar nemzetrészek száz év törvényszerű 

szétfejlődés után élhették meg az összefogás élményét, és azt, hogy a magyar államnak 

nemcsak arra van képessége, hogy ezt kimondja, hanem arra is, hogy forrásokat állítson az 

összefogás, az együttműködés szolgálatába. 

 

Megerősítik a falugazdász hálózatot. Potápi Árpád Jánossal egyeztetett Forró 

Krisztián 
2021. június 1. – Ma7.sk 

Forró Krisztián, az MKP elnöke hétfőn Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral 

egyeztetett. Forró Krisztián a Ma7.sk megkeresésére elmondta, a találkozón többek között a 

felvidéki falugazdász hálózat megerősítéséről esett szó. A hálózat működtetése a Gazda 

Polgári Társulásra és a dunaszerdahelyi székhelyű Szlovákiai Agrárkamarára hárul. 2019 óta 

15 falugazdász segíti a gazdákat a dél-szlovákiai magyarlakta területeken. A magyarországi 

mintára kiépített hálózat úttörő próbálkozás, hiszen Szlovákia nem építette ki a regionális 

agrárkormányzati hálózatát. 

 

Társadalmi vitát kér a KMKSZ az Ukrajna nemzeti kisebbségeiről szóló 

törvénytervezetről 
2021. június 1. – MTI, Webrádió, Krónika, Ma7, Vajdaság Ma, Magyar Szó, karpat.in.ua, 

Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban kérte a 

nemzeti kisebbségek jogairól szóló ukrajnai törvénytervezet teljes szövegének nyilvánosságra 

hozatalát és a kérdésben valódi társadalmi vita megszervezését. A KMKSZ elnöksége által 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/unitarius-ovodat-avattak-magyar-allami-tamogatassal-szekelykereszturon-388699/
https://demokrata.hu/magyarorszag/unitarius-ovodat-avattak-magyar-allami-tamogatassal-szekelykereszturon-388699/
https://ma7.sk/aktualis/megerositik-a-falugazdasz-halozatot-potapi-arpad-janossal-egyeztetett-forro-krisztian
https://ma7.sk/aktualis/megerositik-a-falugazdasz-halozatot-potapi-arpad-janossal-egyeztetett-forro-krisztian
https://ma7.sk/hethatar/tarsadalmi-vitat-kezdemenyez-a-magyar-kulturalis-szovetseg-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegi
https://ma7.sk/hethatar/tarsadalmi-vitat-kezdemenyez-a-magyar-kulturalis-szovetseg-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegi
https://ma7.sk/hethatar/tarsadalmi-vitat-kezdemenyez-a-magyar-kulturalis-szovetseg-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegi
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elfogadott nyilatkozat pozitív fejleménynek tekinti, hogy a döntéshozók 2021. június 4-én 

országos szintű online-megbeszélést tartanak a törvénytervezettel kapcsolatban a nemzetiségi 

kisebbségek érdekvédelmi szervezeteinek képviselőivel. Érthetetlennek tartja azonban, hogy 

mindeddig miért nem tették közzé a törvénytervezet szövegét. 

 

A Romániai Püspöki Konferencia a Batthyáneum ügyében: a történelmi 

tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni 
2021. június 1. – Krónika, maszol.ro 

A Romániai Püspöki Konferencia szolidaritásáról biztosította a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekséget a Batthyáneum ügyében. Hangsúlyozzák, a nyilvánvaló történelmi 

tényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A püspöki konferencia közleménye emlékeztet, a 

legfelsőbb bíróság 2021. május 25-én visszautasította a gyulafehérvári érsekség 

visszaszolgáltatási kérelmét, az érsekség pedig hétfőn bejelentette, hogy az Emberi Jogok 

Európai Bíróságához fordul. Ellentétben a legfelsőbb bíróság döntése kapcsán a sajtóban is 

hangoztatott véleményekkel, a nyilvánvaló történelmi tényeken nem lehet figyelmen kívül 

hagyni. Batthyány Ignác püspök, aki a könyvtárat alapította, a teljes örökséget az Erdélyi 

Római Katolikus Egyházra hagyta. A Batthyáneum könyvtárat a gyűjteményével együtt a 

kommunista román állam bezárta, 1950-ban jogtalanul államosította, és azóta a Román 

Nemzeti Könyvtár tulajdona” – húzza alá a közlemény. 

 

Meg kell küzdeni a címerhasználatért – Szekeres Attila István heraldikus a 

jelkép-elismertetés hosszas folyamatáról  
2021. június 1. – Krónika 

Immár nemcsak kérnek, hanem kapnak is új címereket a jelképhasználat terén „erősíteni” 

kívánó erdélyi önkormányzatok. Szekeres Attila István mezőmadarasi származású, 

nemzetközileg elismert erdélyi heraldikust arról kérdeztük, minek tudható be a címerek 

„reneszánsza”, hogyan lesz egy-egy kezdeményezésből a kormány által is elfogadott jelkép. 

Mint kiderült, a folyamat rendkívül bonyolult. 

 

A nagyváradi kulturális intézmények összevonása ellen tiltakozik a Vidéki 

Színházigazgatók Egyesülete 
2021. június 1. – Krónika 

A magyarországi Vidéki Színházigazgatók Egyesülete tiltakozik a nagyváradi Szigligeti 

Színház, a Regina Maria Színház és a Nagyváradi Állami Filharmónia egy közös intézménybe 

olvasztása ellen. Az egyesület MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint meggyőződésük, 

hogy ez a döntés, amely kizárólag a költséghatékonyságot tartja szem előtt, visszalépés 

minden téren, és rossz irányba változtatná meg Nagyvárad jelenlegi, sokszínű kulturális 

életét. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-romaniai-puspoki-konferencia-a-batthyaneum-ugyeben-a-tortenelmi-tenyeket-nem-lehet-figyelmen-kivul-hagyni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-romaniai-puspoki-konferencia-a-batthyaneum-ugyeben-a-tortenelmi-tenyeket-nem-lehet-figyelmen-kivul-hagyni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-kell-kuzdeni-a-cimerhasznalatert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-kell-kuzdeni-a-cimerhasznalatert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-nagyvaradi-kulturalis-intezmenyek-osszevonasa-ellen-a-videki-szinhazigazgatok-egyesulete
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tiltakozik-a-nagyvaradi-kulturalis-intezmenyek-osszevonasa-ellen-a-videki-szinhazigazgatok-egyesulete
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Sepsiszentgyörgyre készülnek a nacionalista románok megtörni a „magyar 

hipnózist” 
2021. június 1. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyi június 4-ei, a Trianon évfordulója alkalmából tartandó „ünnepségre” 

toborozza híveit a Calea Neamului (Nemzet Útja) Egyesület. Az Úz-völgyi katonasírok 

meggyalázásában is részt vállaló Mihail Tîrnoveanu, a kezdeményezés szervezője azt ígéri, 

hogy többen lesznek és szervezettebbek, mint tavaly, amikor a járványügyi korlátozások és a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat „nem éppen barátságos hozzáállása” ellenére mintegy 

százan gyűltek össze a városban. A magyarellenes hangadó a közösségi oldalon úgy fogalmaz, 

hogy eltérnek a megszokottól, az idei trianoni rendezvényük valóban emlékezetes lesz, és 

fennmarad a történelemben. Elmagyarázza, hogy miért Sepsiszentgyörgyön és nem például 

Brăilán gyűlnek össze. 

 
Gömörbe látogatott Čaputová államfő 
2021. június 1. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A szlovák államfő június 1-jén és 2-án regionális munkakörúton vesz részt Gömör, Kishont és 

Nógrád régióban, ahol a gazdasági és szociális helyzet iránt érdeklődik. A Besztercebányai 

kerületben már hét alkalommal járt, most először látogatja meg a legelmaradottabb térséget. 

Első állomása ma délelőtt Rimaszombatban volt, ahol a város polgármestere fogadta. Először 

a rimaszombati állami ipari park jövőbeni helyszínét tekintette meg, majd a helyi 

munkahivatalba látogatott, hogy találkozzon a hivatali elöljárókkal és az alkalmazottakkal. 

Majd pedig a külföldre ingázó ápolónőkkel folytatott eszmecserét. 

 

Szent Péter esernyője alatt – új kiállítás nyílt a Mikszáth-házban 
2021. június 1. – Ma7.sk 

Szent Péter esernyője alatt címmel nyílt új állandó kiállítás Szklabonyán a Mikszáth-házban. 

Létrejöttét a Szlovák állam, a Kisebbségi Kulturális Alap és a magyarországi Emberi Erőforrás 

Minisztériuma is támogatta. Az esernyők stílusosan, igaz véletlenül, a megnyitón is szerepet 

kaptak. A hirtelen jött eső a hangulatot nem rontotta el. Az esemény éppolyan jókedvű volt, 

mint amilyen az új kiállítás. Pedig az is nehéz körülmények között született. 

 

Az ipolysági tanintézmények vendége volt Branislav Gröhling 
2021. június 1. – Felvidék Ma 

Branislav Gröhling, oktatásügyi miniszter a keddi nap folyamán hivatalos látogatáson vett 

részt Ipolyságon. A június 1-én megtartott szemlén a szaktárca vezetője felkereste az Ipoly 

menti város oktatási intézményeit. A szakminiszter egy körút részeként látogatott el a 

városba. A látogatássorozat célja az iskolahálózat feltérképezése és felmérése volt. A találkozó 

állomásai között volt a Ladislav Ballek Alapiskola, a Pongrácz Lajos Alapiskola, a Janko Kráľ 

Alapiskola valamint a Hviezdoslav utcai magyar illetve szlovák nevelési nyelvű óvodák. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sepsiszentgyorgyre-keszulnek-a-nacionalista-romanok-megtorni-a-bmagyar-hipnozistr
https://szekelyhon.ro/aktualis/sepsiszentgyorgyre-keszulnek-a-nacionalista-romanok-megtorni-a-bmagyar-hipnozistr
https://felvidek.ma/2021/06/zuzana-caputova-allamfo-rimaszombatba-latogatott/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/szent-peter-esernyoje-alatt-uj-kiallitas-nyilt-a-mikszath-hazban
https://felvidek.ma/2021/06/az-ipolysagi-tanintezmenyek-vendege-volt-branislav-grohling/
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Határtalanul vetélkedő, videóklip külhoni fiatalokkal, fotópályázat 
2021. június 1. – Felvidék Ma, Körkép 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának nagyszabású középiskolai 

vetélkedősorozatának középdöntője a héten lezárul. A Határtalanul Nagy Középiskolai 

Vetélkedőn több mint százezer anyaországi és külhoni középiskolás vett részt. Mint Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár fogalmazott, az eredmények azt jelzik, hogy a 

fiatalok már egységes magyar nemzetben gondolkodnak. Mivel a vetélkedő ennyi diákot 

mozgatott meg, a szervezők újabb lehetőséget adtak annak a több mint százezer diáknak, akik 

nem jutottak be a középdöntőbe, de részt vettek a vetélkedőn, s azoknak is, akik először 

próbálkoznának. 

 
Szabadka: Adomány a közkórház gyermekosztályának 
2021. június 1. – Vajdaság Ma 

A Szabadkai Közkórház gyermekosztályának gyűjtött adományt a Szabadkáért Teljes Szívvel 

és az Észak Angyalai elnevezésű szabadkai, illetve topolyai civil szervezet. A főleg 

tisztálkodási és tisztító szerekből, pelenkákból álló csomagot kedden adták át az 

intézménynek. A gyűjtés mintegy másfél hónapon át folyt, s nagyon sok polgár adakozott, 

mondta Branko Prčić, az egyik szervező, aki azt is bejelentette, hogy legközelebb tanszereket 

gyűjtenek majd. 

 

Fiataloknak hirdet ösztöndíjat a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat 
2021. június 1. – Vajdaság Ma 

A regionális gazdaságfejlesztéssel foglalkozó egyetemistáknak és fiatal kutatóknak hirdet 

ösztöndíjat a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat, a két városban uniós 

támogatással diákszállók is épülnek - tájékoztatta a homokhátsági kisváros polgármesteri 

hivatala az MTI-t. A közlemény szerint a Csongrád-Csanád megyei és a vajdasági város 

önkormányzata 862 ezer euró uniós támogatást nyert el egy projekt megvalósítására, amely 

célja a szerb-magyar határ menti régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése, a 

kutatói együttműködés erősítése, valamint a fiatalok szülőföldön maradásának elősegítése. 

 

Készül a nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet 
2021. június 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

A Legfelső Tanács Emberi Jogokkal és Nemzetiségi Kisebbségekkel foglalkozó állandó 

bizottsága kihelyezett ülést tartott Ungváron a megyében élő nemzetiségek képviselőivel. A 

cél az volt, hogy tanulmányozzák a kisebbségek helyzetét, illetve hogy meghallgassák az 

észrevételeket a készülő, nemzetiségi kisebbségekről szóló törvénytervezet kapcsán. A testület 

elnöke, Dmitro Lubinec a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőit hívta találkozóra, 
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https://felvidek.ma/2021/06/hatartalanul-vetelkedo-videoklip-kulhoni-fiatalokkal-fotopalyazat/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26600/Szabadka-Adomany-a-kozkorhaz-gyermekosztalyanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26598/Fiataloknak-hirdet-osztondijat-a-morahalmi-es-a-nagybecskereki-onkormanyzat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26598/Fiataloknak-hirdet-osztondijat-a-morahalmi-es-a-nagybecskereki-onkormanyzat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26598/Fiataloknak-hirdet-osztondijat-a-morahalmi-es-a-nagybecskereki-onkormanyzat.html
https://karpataljalap.net/2021/06/01/keszul-nemzeti-kisebbsegekrol-szolo-torvenytervezet
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hogy megvitassák a készülő kisebbségi jogszabálytervezetet. Az ülésen mások mellett részt 

vettek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) képviselői is. 

 

Karitászos lelki nap Beregszászon 
2021. június 1. – karpat.in.ua 

A lelki töltekezés és a közös időtöltés mellett a segítségnyújtásra is nagy hangsúlyt fektettek a 

Karitászos lelki napon Beregszászban. A rendezvénynek a helyi római katolikus templom és a 

Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház adott otthont. A Beregszászi Szent Anna Karitász 

összejövetelére közel 50 résztvevő érkezett, köztük a szervezet önkéntesei és 

kedvezményezettjei is. Harapkó Marianna, a karitász vezetője elmondta, fontos hogy 

tevékenységükbe belelássanak a hívek, a lelki nap pedig erre is lehetőséget nyújt. 

 

Szól a fülemüle népzenei seregszemlét tartottak Beregszászban 
2021. június 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Hetedik alkalommal szervezte meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a „Szól a fülemüle!” 

– Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatót Beregszászban. A május 30-án 

megtartott rendezvényen 45 produkció mutatkozott be. A járványhelyzetre való tekintettel 

ebben az esztendőben a szervezők úgy döntöttek, hogy az elődöntő helyett népművészeti 

seregszemlét tartanak, melyen a zsűri minden produkció számára hasznos szakmai 

tanácsokat adott a június 13-i döntőre nézve. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatója elmondta: „A nehéz karanténhelyzet ellenére idén is sikerült 

megszervezni a hetedik Szól a fülemüle tehetségkutató versenyt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 1. – Kossuth Rádió 

 

Tudták, hogy több mint 100 éves jeles nap a nemzetközi gyermeknap?  Először 

Törökországban tartották meg 1920-ban. Ám a gyermeknap nem török találmány, 

Magyarországon 1906-ban tartotta meg első gyereknapját az Országos Gyermekvédő Liga.   A 

világ számos országában megünneplik az év legkülönbözőbb napjain, de sok helyen június 1-

én van a gyermeknap, így a környező országokban Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában, 

Szlovéniában és Romániában. Sőt, ez utóbbiban munkaszüneti nap.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=58485&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/06/01/szol-fulemule-nepzenei-seregszemlet-tartottak-beregszaszban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-01_18-02-00&enddate=2021-06-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-01_18-02-00&enddate=2021-06-01_18-40-00&ch=mr1
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Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő online megbeszélést tartott a Kárpát-medence 

legjelentősebb ifjúsági szervezeteinek vezetőivel Európa és a magyar nemzet, illetve a külhoni 

magyar fiatalok jövőképéről. A képviselő fontosnak tartja a fiatalok aktív szerepvállalását a 

közéletben, illetve a fiatal nemzedék bevonását a társadalmi vitákba, hogy a fiatalok hangja az 

uniós intézményekbe is eljusson. 

Tíz éves a Magyarság Háza. A minden magyar összetartozását jelképező intézmény 

rendezvényei a nemzeti identitás erősítését szolgálják, bemutatják a világ magyarságára 

jellemző értékeket, eredményeket, teljesítményeket, sikereket. Hogyan élte meg az intézmény 

az elmúlt évet, és hogyan ünneplik fennállásuk 10. évfordulóját?  Csibi Krisztina igazgatót 

kérdeztük. 

A nagybecskereki székhelyű Vajdasági Módszertani Központ hosszú idő után, a hétvégén újra 

szervezhetett a szórványban dolgozó pedagógusok számára akkreditált továbbképzést, most 

tehetséggondozás tematikával.   

- Az iskolai tehetséggondozás után jöjjön egy másik képzés, egy mesterkurzus.  Negyedik 

alkalommal találkoztak a népdalok szerelmesei Nagyváradon. A Csillagocska Alapítvány és a 

Budapesti Hagyományok Háza által támogatott népi énekes mesterkurzuson különböző 

tájegységek népdalait, hangtechnikát, módszertant tanítottak.  

 

A mesemondó, mesegyűjtő, a politikus és a szerkesztő Benedek Elekről nyílt kiállítás a 

székelyudvarhelyi Művelődési Házban.  A SZÉKELY TÜNDÉRORSZÁG ÖRÖKÖS KÖVETE 

című tárlatot a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet úgy állította össze úgy, hogy a 

korabeli tárgyak között irodalomórákat is lehet tartani. A sors iróniája, hogy gyermeknapon a 

nagy mesemondóról szóló kiállítás zárva, mert Romániában a gyereknap munkaszüneti nap.  

 

Székelyudvarhelyen számos program várta a gyerekeket, ahogy Temesváron is.  A Kohézió 

Egyesület nemcsak ma, hanem több napon át folyamatosan várja a gyerekeket különböző 

szórakoztató játékokkal, alkotó tevékenységekkel, ajándékokkal. Tegnap a Kós Károly 

Közösségi Központban és annak udvarán már zajlott az élet, ott készült riportunk. 

 

Parasztjátékok apróknak elnevezéssel szerveztek ügyességi játékokat a délvidéki Adorjánon.  

A gyerekeknek tíz állomást kellett bejárniuk, és ha ügyesek voltak pontokat gyűjthettek. Most 

csak helybeli gyerekek versenyeztek, de fejlesztenek, hogy a jövőben a környező települések 

kicsinyeit is meghívhassák a rendezvényre.  

 

A gyermeknapi programok után egy programajánló Temesvárról. A korábbi években 

megszokottnál kicsit később kezdődik, és valamivel karcsúbb lesz az idei, Bánsági Magyar 

Napok rendezvénysorozata. Tavaly, a koronavírus-járvány miatt egyáltalán nem sikerült 

megszervezni a jubileumi rendezvényt. A nemzeti összetartozás napján kezdődő, kilencnapos 
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sorozat programjáról, kiemelkedő rendezvényeiről a főszervezőt, Szász Enikőt, a Temesvári 

Magyar Nőszövetség elnökét kérdeztük. 


