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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar állam támogatásával felújított óvodát és bölcsődéket adtak át Maros 

megyében 
2021. június 2. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Az Erdélyi Református Egyházkerület által a magyar állam támogatásával felújított óvodát, 

illetve bölcsődéket avattak fel szerdán a Maros megyei Szászrégenben és Marosludason. „A 

nemzeti szétfejlődés száz éve után a nemzeti együttműködés évszázadában vagyunk, és 

egyáltalán nem a velünk élő testvérnépek ellenében kívánjuk ezt az önépítést megvalósítani, 

hanem a magunk erejének növelésére" – hangoztatta a szászrégeni bölcsődeavatón a közelgő 

Nemzeti Összetartozás Napjára utalva Grezsa István, a magyar Miniszterelnökség Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztosa. Úgy értékelte: a 

szászrégeni szórványmagyarság büszke lehet arra, hogy – az elvándorlás és szórványlét 

minden nehézsége ellenére – a magyar állam, a református egyház és az önkormányzat 

összefogása révén képes volt egy új intézményt, a város egyetlen magyar bölcsődéjét 

létrehozni. Emlékeztetett: a magyar óvodafejlesztési program keretében Erdélyben 103 új 

óvoda épül, és 356 újul meg. „Az irány nem lehet más, mint az, hogy a 13,5 millió Kárpát-

medencei magyart egyazon kulturális, politikai nemzetközösségbe tereljük" – szögezte le a 

miniszteri biztos.  

 

Fotókiállítás nyílik az összetartozás emlékhelyénél 
2021. június 2. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, Magyar Szó 

Fotókiállítás nyílik pénteken, a nemzeti összetartozás napján a fővárosi Kossuth Lajos téren, 

az összetartozás emlékhelyénél. A nap folyamán meg lehet tekinteni a Szent Koronát az 

Országházban, este pedig a Nemzeti Színházban tartanak díszelőadást. Emellett az online 

térben is lesznek rendezvények a központi programok között. Továbbá idén is világszerte 

meghirdették: lobbanjon fel az „összetartozásunk tüze!” A Miniszterelnöki Kabinetiroda 

nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkársága által szerdán az MTI-

hez eljuttatott program szerint június 4-én, pénteken 9 órakor nyílik meg a kültéri 

fotókiállítás Budapesten, az Országháznál, az összetartozás emlékhelyénél. Beszédet mond 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

 

Erdélyi filmesek is vannak a Magyar Mozgókép Díjak jelöltjei között 
2021. június 2. – Krónika 

Kihirdette a Magyar Mozgókép Díjak jelöltjeit a Magyar Filmakadémia. Felméri Cecília a 

legjobb elsőfilmesnek járó díjért és a legjobb rendezői díjért, Molnár Levente a legjobb férfi 

főszereplő díjáért, Visky Ábel a dokumentumfilmszekcióban versenyez.  
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https://maszol.ro/belfold/A-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-ovodat-es-bolcsodeket-adtak-at-Maros-megyeben
https://maszol.ro/belfold/A-magyar-allam-tamogatasaval-felujitott-ovodat-es-bolcsodeket-adtak-at-Maros-megyeben
https://magyarnemzet.hu/kultura/fotokiallitas-nyilik-az-osszetartozas-emlekhelyenel-9882560/
https://kronikaonline.ro/kultura/erdelyi-filmesek-is-vannak-a-magyar-mozgokep-dijak-jeloltjei-kozott
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Zökkenőmentesen zajlott az idei online ETDK, csaknem száz erdélyi pályamunka 

országosan is megmérettetik 
2021. június 2. – Krónika 

Vasárnap zárult a 24. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Az idei kiadásra több mint 

200 pályamunka érkezett, melyből 95 az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is 

képviselteti magát. Both Orsolya főszervező és Balog Mónika adminisztrációs koordinátor a 

háttérszervezéssel kapcsolatos részleteket és az idei esemény tapasztalatait osztották meg a 

Krónikával. 

 

Trianon-évforduló: magyar megemlékezés, román ünneplés lesz 

Sepsiszentgyörgyön  
2021. június 2. – maszol.ro 

Két Trianon évfordulóhoz kapcsolódó köztéri eseményre is szerveznek Sepsiszentgyörgyön 

június 4-én, pénteken. Egyrészt a Sepsiszéki Székely Tanács, hagyományos módon, a város 

főterén megszervezi a trianoni diktátumra való megemlékezést, másrészt immár sokadik 

alkalommal ismét a háromszéki megyeszékhelyre toborozza híveit a Calea Neamului román 

szélsőjobboldali szervezet, amely mint felhívásukban fogalmaznak, ünneplésükkel „meg 

szeretnék törni a magyar hipnózist”.   

 

Várhatóan utoljára indul feltételes szabadlábra helyezési eljárás Beke István és 

Szőcs Zoltán ügyében  
2021. június 2. – maszol.ro 

„Száz év elteltével is érezzük Trianon következményeit, hiszen Beke István és Szőcs Zoltán is 

azért ülnek börtönben, mert magyarok” – fejtette ki Kulcsár-Terza József. Az EMSZ 

színekben megválasztott RMDSZ-képviselő szerdai, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

beszámolt arról, hogy múlt héten meglátogatta a feketehalmi börtönben a terrorizmus 

vádjával elítélt kézdivásárhelyi férfiakat és Szőcs Zoltán azt mondta neki: „ha nem lett volna 

Trianon, nem ülnénk börtönben”.  

 

Sportcsarnokot építenek és közösségi teret alakítanak ki Gyergyóalfaluban 
2021. június 2. – szekelyhon.ro 

Az alapozás előkészítése kezdődik el a hokipálya helyén Gyergyóalfaluban, ahol sportcsarnok 

épül. A nagyközség egy másik részén pedig multifunkcionális sportpálya építése közeleg, 

amely egy közösségi tér része lesz. Régi álma Gyergyóalfalunak, hogy egy olyan sportcsarnoka 

legyen, amely labdajátékoknak is megfelel. Ennek építése április elején el is kezdődött, az 

Országos Beruházási Ügynökség (CNI) finanszírozásával megvalósuló munkálatok helyszínét 

Cseke Attila fejlesztési miniszter is megtekintette minapi gyergyószéki látogatása során. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zokkenomentesen-zajlott-az-idei-online-etdk-csaknem-szaz-erdelyi-palyamunka-orszagosan-is-megmerettetik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/zokkenomentesen-zajlott-az-idei-online-etdk-csaknem-szaz-erdelyi-palyamunka-orszagosan-is-megmerettetik
https://maszol.ro/belfold/Trianon-evfordulo-magyar-megemlekezes-roman-unneples-lesz-Sepsiszentgyorgyon
https://maszol.ro/belfold/Trianon-evfordulo-magyar-megemlekezes-roman-unneples-lesz-Sepsiszentgyorgyon
https://maszol.ro/belfold/Varhatoan-utoljara-indul-felteteles-szabadlabra-helyezesi-eljaras-Beke-Istvan-es-Szocs-Zoltan-ugyeben
https://maszol.ro/belfold/Varhatoan-utoljara-indul-felteteles-szabadlabra-helyezesi-eljaras-Beke-Istvan-es-Szocs-Zoltan-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/sportcsarnokot-epitenek-es-kozossegi-teret-alakitanak-ki-gyergyoalfaluban
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„Történelmi feladatot látunk el, és ezt a munkát rendületlenül folytatjuk” 
2021. június 2. – Bihari Napló 

A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ múzeumtermében mutatták 

be hétfőn a Magyarnak lenni jó! című albumot. A kiadvány a honosításhoz, illetve 

visszahonosításhoz kapcsolódó régi, a magyar hatóságok által kiadott iratokat tartalmaz, 

valamint a kedvezményes honosítás tíz évéről számolnak be és nyilatkoznak a folyamat 

résztvevői. 

 

Kulcsár-Terza József: ne üljünk fel a románok provokációinak Trianon 

emléknapján 
2021. június 2. – szekelyhon.ro 

A trianoni diktátum évfordulója a gyász és a nemzeti összetartozás napja – emlékeztetett 

szerdán sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Kulcsár-Terza József parlamenti képviselőt, aki 

arra buzdít, minél többen vegyenek részt az Erdély-szerte szervezett megemlékezéseken. „Aki 

nem tud elmenni, pénteken este gyújtson meg egy gyertyát, fogalmazta meg felhívását a 

gyásznap alkalmából” – mondta az RMDSZ listáján Maros megyében parlamenti 

mandátumot szerzett háromszéki MPP-s politikus. A háromszékieket arra kérte, vegyenek 

részt a saját rendezvényeiken, ne dőljenek be a Calea Neamului szélsőjobboldali nacionalista 

szervezet provokációjának. Felidézte, hogy tavaly a parlament elfogadta a Trianon-törvényt, 

ám a magyarok nem érezhetik teljes jogú állampolgároknak magukat Romániában, amíg 

nincs teljes körű anyanyelv és szimbólumhasználat, a románok pedig az autonómiáról még 

tárgyalni sem hajlandók. 

 

Ősszel lesz felvételi a képzőművészeti szakra Sepsiszentgyörgyön 
2021. június 2. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Nem lesz nyári felvételi a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karának közreműködésével induló sepsiszentgyörgyi 

képzőművészeti szakra. A vizsgát szeptemberben szervezik – jelentette be csütörtökön 

sajtótájékoztatóján Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Az alpolgármester 

kifejtette, zajlik az akkreditációs folyamat, a tervek szerint június közepén lezárul. A 

napokban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának képviselői látogatnak 

Sepsiszentgyörgyre, egyeztetnek a részletekről. Az körvonalazódik, hogy Sepsiszentgyörgyön 

is a pécsi felvételi rendszer lép életbe: online portfóliót kérnek, és lesz egy gyakorlati próba. 

Hosszútávon a Sepsiszentgyörgy csíkszeredai kijáratánál épülő egyetemi központ ad majd 

helyet a képzőművészeti egyetemnek is, addig keresik a helyet a műtermeknek, minél 

művészbarátibb megoldásra törekednek, ezért a lakónegyedekben lévő, emeleti ingatlanokat 

elvetették. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/tortenelmi-feladatot-latunk-el-es-ezt-a-munkat-renduletlenul-folytatjuk-3698410/
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-jozsef-ne-uljunk-fel-a-romanok-provokacioinak-trianon-emleknapjan
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulcsar-terza-jozsef-ne-uljunk-fel-a-romanok-provokacioinak-trianon-emleknapjan
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszel-lesz-felveteli-a-kepzomuveszeti-szakra-sepsiszentgyorgyon
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Kelemen Hunor: a helyreállítási terv a jó útra fogja terelni az országot  
2021. június 2. – maszol.ro 

Kelemen Hunor kormányfőhelyettes azt mondta szerdán az országos helyreállítási tervről, 

hogy az a jó útra fogja téríteni Romániát, közép- és hosszú távon pedig egységesíteni fogja a 

társadalmat. Az RMDSZ elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy sikerülni fog gyakorlatba 

ültetni az országos helyreállítási terv minden projektjét, és ezzel az ország jobbá, sikeresebbé 

válik. A terv a legfontosabb ágazatokat öleli fel, az oktatást, a vasúti és közúti infrastruktúrát, 

az egészségügyet, a helyi közösségeket, a környezetvédelmet. „Meg vagyok győződve, hogy 

mindazok, akik kritizáltak minket ezért a tervért, miután elolvassák mind az 1200 oldalát, 

egyet fognak érteni, hogy ez a terv egy jó, régóta várt országprojekt, amely közép- és hosszú 

távon nem bomlasztó hatású lesz, hanem egyesíteni fogja a társadalmat” – jelentette ki.  

  
Sajátos gondokkal párosuló ógyallai óvodai beíratás 
2021. június 2. – Ma7.sk 

Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda jelenleg 16 osztályban tanuló 266 diákkal és 2 

óvodai csoportban foglalkoztatott 28 gyermekkel működik. Már az alapiskolai beíratási 

adatai is a helyi demográfiai hullámvölgy létére utaltak, s az áldatlan helyzeten tovább ront a 

magyar családok önkéntes asszimilációja. Nagy gondot jelent a roma szülők meggyőzése is 

arról, hogy szeptember 1-től kötelesek lesznek óvodába járatni az addig 5. életévüket betöltő 

gyermekeiket, ugyanis nem nagyon mutatnak hajlandóságot az óvodalátogatás iránt. 

 

Országos viszonylatban is egyedinek számító erdei iskolát adtak át Léván 
2021. június 2. – Felvidék Ma 

Különleges és egyedi erdei iskolát alakítottak ki Léva belterületén. A határon átnyúló 

pályázatból megvalósuló beruházás során mintegy 4100 négyzetméternyi területen egy új 

felfogású, a vizuális megfigyelés és gyakorlati ügyességi készségek fejlesztésére irányuló 

központ épült ki. Június elejétől már birtokba is vehetik a látogatók, főleg fiatalok az erdei 

iskolát.   

 

Enyhén növekedett az óvodák magyar osztályaiba íratott gyermekek száma 

Párkányban 
2021. június 2. – Ma7.sk 

Május végéig tartott a beíratás az óvodákba. Párkányban mind a négy, magyar osztályokkal is 

rendelkező óvodában érdeklődtünk a beíratott gyermekek létszámáról. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-helyreallitasi-terv-a-jo-utra-fogja-terelni-az-orszagot
https://ma7.sk/tajaink/sajatos-gondokkal-parosulo-ogyallai-ovodai-beiratas
https://felvidek.ma/2021/06/orszagos-viszonylatban-is-egyedinek-szamito-erdei-iskolat-adtak-at-levan/
https://ma7.sk/tajaink/enyhen-novekedett-az-ovodak-magyar-osztalyaiba-iratott-gyermekek-szama-parkanyban
https://ma7.sk/tajaink/enyhen-novekedett-az-ovodak-magyar-osztalyaiba-iratott-gyermekek-szama-parkanyban
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Trianon után százegy esztendővel nincs már hova hátrálni 
2021. június 2. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Legnagyobb történelmi tragédiánk után százegy esztendővel a magyarság elment a falig, 

nincs már hova hátrálni – vallja Csóti György, a rendszerváltó MDF, majd a Fidesz–KDNP 

egykori parlamenti képviselője, Magyarország volt zágrábi nagykövete, jelenleg a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet (KJI) igazgatója. Hova vezetett az úgymond kis lépések politikája? Mi lehet 

megmaradásunk garanciája, különösen egy olyan nemzetrész esetében, amelyet 

nemzetbiztonsági kockázatnak tekint az ország külügyi államtitkára? Nemzeti összetartozás 

napját ünnepelünk, vagy trianoni országvesztést gyászolunk június negyedikén? Ezekről (is) 

kérdezték Csóti Györgyöt, akinek vezetése alatt a KJI immáron a tizedik nyári egyetemére 

készül… 

 
Fiatal jogászokra van szükség Vajdaságban 
2021. június 2. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács tíz olyan jogi szakmát választó hallgatónak biztosít ösztöndíjat, aki 

Szerbiában akkreditált jogászképzés első évfolyamán létesít aktív hallgatói jogviszonyt. Az 

ösztöndíjasok októbertől kezdődően tanévenként 10 hónapon keresztül havi nettó 100 ezer 

forint dinár ellenértékének megfelelő támogatásban részesülhetnek. A programról és arról, 

hogy Vajdaságban mekkora hiány van magyar jogászokból Juhász Gábor beszélgetett dr. 

Pásztor Bálint egyetemi docenssel a Közügyekben. 

 

Közép-bánáti körúton járt az MNT küldöttsége 
2021. június 2. – Vajdaság Ma 

Négy közép-bánáti településre látogatott tegnap az MNT küldöttsége Hajnal Jenő elnök, és 

Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnök asszonya vezetésével, de jelen volt még Sutus 

Áron, a VMMSZ elnöke is. A körút célja az volt, hogy találkozzanak az ott lakókkal, a közép-

bánsági emberekkel, hogy megtekintsék a magyarság értékeit, megismerkedjenek 

gondjaikkal, amelyek ebben a nehéz időszakban előkerültek, és amennyire lehetséges 

segítséget nyújtsanak, tovább építve a partneri viszonyt a településeken működő 

egyesületekkel. 

 

Délszlávok Párizsban - Papp Árpád új könyve más szempontból közelít 

Trianonhoz 
2021. június 2. – Vajdaság Ma 

Dr. Papp Árpád: Délszlávok Párizsban – Egy határszakasz megrajzolásának krónikája és 

dokumentumai című most megjelent kötetének ősbemutatóját tartották meg kedden este 

Szabadkán, a Városi Múzeumban. A könyv teljesen más szempontból közelít a 

békediktátumhoz, mint egyéb kiadványok, hisz a belgrádi levéltárakból előkerült 

dokumentumok alapján próbálja magyarázni a Párizsban elért diplomáciai sikert, a 
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https://felvidek.ma/2021/06/trianon-utan-szazegy-esztendovel-nincs-mar-hova-hatralni/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/fiatal-jogaszokra-van-szukseg-vajdasagban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26607/Kozep-banati-koruton-jart-az-MNT-kuldottsege.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26605/Delszlavok-Parizsban-Papp-Arpad-uj-konyve-mas-szempontbol-kozelit-Trianonhoz.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26605/Delszlavok-Parizsban-Papp-Arpad-uj-konyve-mas-szempontbol-kozelit-Trianonhoz.html
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területszerzést. A kutatóval Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia 

Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos 

munkatársa, a könyv egyik recenzense beszélgetett. 

 

Soltész Péter-tárlat nyílt Ungváron 
2021. június 2. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán ismét időszakos kiállítás nyílt június 2-án, szerdán. 

Ezúttal Soltész Péter, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett, Hollósy Simon-díjas 

festőművész alkotásait mutatják be a külképviseleten. A tárlat ünnepélyes megnyitóján 

Albertné Simon Edina konzul köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket, és 

ismertette a művész életútját. Soltész Péter 1945. október 14-én született Ungváron, és 

művészeti tanulmányait is itt – az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában (jelenleg: 

Ungvári Erdélyi Béla Képzőművészeti Szakközépiskola) – végezte. Képei bemutatják a régi 

Ungvár hangulatát. 

 

Nemzeti Összetartozás Túrára készülnek a Kárpátjárók 
2021. június 2. – Kárpátalja 

A nyár kellemes időjárással indít, ezért érdemes kimozdulni a szabadba az első nyári 

hétvégén. A Kárpátjárók csapata, élükön Horváth Zoltán túravezetővel idén már számos túrát 

bonyolított le, június 5-én pedig a nemzeti összetartozás napjának apropóján szerveznek 

túrát. A túrára jelentkezők június 5-én 7.30-kor (helyi idő szerint) indulnak majd a 

beregszászi római katolikus templomtól. A Vereckei-hágóhoz vezető gyalogtúrát nem a 

hagyományos szerpentines úton kívánják megtenni, hanem kevésbé járt utakon, érintetlen 

tájakat járva tervezik megközelíteni a magyarság szimbolikus helyét – tájékoztatta lapunkat 

Horváth Zoltán túravezető. 

 

Felújították a felsődomonyai rehabilitációs központot  
2021. június 2. – karpat.in.ua 

Az ungvári járási Felsődomonya közelében található Maljatko szanatórium, az egyetlen olyan 

komplexum Kárpátalján, mely óvodás- és iskoláskorú gyermekeknek nyújt gyógy- és 

rehabilitációs kezeléseket. Ennek ellenére ezen intézményben sem maradt el az ukrajnai 

valóság: a finanszírozás hiánya, a kormány közömbössége, az éveken át tartó felújítási 

munkálatok és rekonstrukciók. Azonban ez évben, a nemzetközi gyermeknap előtt egy nappal 

megnyitották a központ teljesen felújított részlegét. 
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https://karpataljalap.net/2021/06/02/soltesz-peter-tarlat-nyilt-ungvaron
https://karpataljalap.net/2021/06/02/nemzeti-osszetartozas-turara-keszulnek-karpatjarok
http://life.karpat.in.ua/?p=58645&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 3. 

 

Muraba ETT: bővített és biztos pénzelés kell 
2021. június 2. – Népújság 

Lendván a Városházán tartotta meg közgyűlését a Muraba Európai Területi Társulás, amely 

tevékenységével még erőteljesebben jelen kíván lenni a térségben, mint a járvány előtt. Ehhez 

azonban stabil finanszírozást kell biztosítani – hangzott el. Az egyik legfiatalabb területi 

társulás, a Muraba ETT – Lendva Község, az MMÖNK, a magyar Országos Szlovén 

Önkormányzat és Szentgotthárd Város Önkormányzata alapításával – térségi és 

közösségépítési projekteket valósít meg. A járványhelyzet miatt tavaly nem valósíthatták meg 

a programokat a tervezett formában, így ezek kivitelezése idén folytatódik. 

 

Megismerni a Kárpát-medencét 
2021. június 2. – Népújság 

Június 1-jén, a Nemzeti Összetartozás Napjához közeledve Farkas Csaba, az Őrvidék Ház 

kulturális közösségi tér vezetője Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI) igazgatója kíséretében könyvcsomagot ajándékozott a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskola 3. és 4. osztályos diákjainak. – Az ajándék tartalmazza a „Kárpát-medence 

útikönyv” című kiadványt, a Magyar Trianon-kártyát, egy névre szóló emléklapot és egy QR-

kódot, amely használatával meg lehet tekinteni a „Száz szívdobbanás” című filmet – mondta 

Farkas Csaba az ajándék átadásánál.   

 

Létrejön a Muravidék–Rábavidék Alap 
2021. június 2. – Népújság 

A szlovén kormány a muravidéki magyar közösségnek, a magyar kormány pedig a rábavidéki 

szlovén közösségnek biztosít 5 millió euró támogatást a terület fejlesztésére. Az említett alap 

létrehozása még 2019 őszén, Orbán Viktor magyar és Marjan Šarec szlovén miniszterelnök 

budapesti találkozóján vetődött fel, míg az ötletet Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, 

nemzetiségi képviselő jegyzi. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 2. – Kossuth Rádió 

 

65 ezer kötet, 1650 középkori kézirat, a Romániában fellelhető kódexek és ősnyomtatványok 

háromnegyede. A gyulafehérvári érsekség küzdelme a Batthyáneum restitúciós ügyében az 

Emberi Jogok Európai Bíróságán folytatódik. Az érsekség azt követően döntött így, hogy a 

román legfelsőbb bíróság múlt héten jogerősen elutasította a Batthyáneum 
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10588-muraba-ett-b%C5%91v%C3%ADtett-%C3%A9s-biztos-p%C3%A9nzel%C3%A9s-kell.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10592-megismerni-a-k%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9t.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10589-l%C3%A9trej%C3%B6n-a-muravid%C3%A9k%E2%80%93r%C3%A1bavid%C3%A9k-alap.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-02_18-02-00&enddate=2021-06-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-02_18-02-00&enddate=2021-06-02_18-40-00&ch=mr1
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visszaszolgáltatását. Nem túl magas a Strasbourgi bíróság hatékonysága restitúciós ügyekben, 

de ezt az utat is végig kell járni - véli Veress Emőd jogász.  A Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója a romániai ítélet kapcsán elmondta, 

komoly jogtörténeti elemzést igényel a Batthyáneum restitúció visszautasításának 

problémaköre.  

Folytatta délvidéki körútját a szerbiai magyarok országos kisebbségi önkormányzata. Ezúttal 

Közép-Bánát négy szórványtelepülését keresték fel, hogy a tervezett fejlesztésekről 

egyeztessenek. A látottakról és a megbeszélések eredményeiről Hajnal Jenőt kérdeztük. 

 

Földigénylés ügyben már második hete lehet segítségért fordulni a beregszászi Egán Ede 

regionális irodához. Azóta több mint száz olyan gazda kereste fel a jogászt, aki élni kíván a 

törvény adta lehetőséggel, és igényelne két hektár termőföldet. A KMKSZ mindenkit arra 

biztat, hogy éljen jogával, hiszen a Beregszászi és a Nagybégányi kistérségben több száz 

hektár igényelhető mezőgazdasági földterület van még.  

 

Felvételt hirdet a Pozsonyi Magyar Szakkollégium.  Egyedi képzések, belvárosi szállás és 

magyar közösség várja azokat az egyetemistákat, akik a hagyományos egyetemi 

tömegképzésnél többre vágynak, készek fejlődni, az új ismeretek elsajátításába energiát 

fektetni. Első és másodéves egyetemisták jelentkezését várják a hónap végéig. A 

szakkollégium igazgatóját, Mózes Szabolcsot kérdeztük. 

 

A Magyar Golgota lett a legjobb film egy kanadai nemzetközi filmfesztiválon – adta hírül az 

Aradi Kamaraszínház a múlt hétvégén. A magyarországi Pozsgai Zsolt által írt és rendezett 

színdarab megfilmesített változata idén februárban készült el a Magyar Nemzeti Filmintézet 

támogatásával. Az alkotás 1849. október 6-a, a magyar forradalom és szabadságharc véres 

megtorlásának, a 13 honvédtábornok kivégzésének előestéjén játszódik. A film születéséről az 

Aradi Kamaraszínház igazgatóját, a filmben is feltűnő Tapasztó Ernőt kérdeztük. 

 

A Maros megyei Múzeum 15. alkalommal szervezi meg idén a Múzeumok Éjszakáját június 

12-én "Újra rákapcsolunk" mottóval.  Hibrid rendezvény lesz: online és valós jelenléttel zajló 

programokat is kínál - nyilatkozta Ötvös Koppány Bulcsú, a múzeum igazgatója. 

 

Maszkország és kaméleonmaszk, hétfejű vírus és csodaszer, néhány azon fogalmak közül, 

amelyek szerepelnek a gyerekek meséiben. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

tavaly ősszel hirdette meg a pályázatot, amire meglepően sok pályamű érkezett. Ebből készült 

egy válogatás és könyv, amelynek bemutatója éppen gyermeknapon volt Csíkszeredában.  


