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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: a kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással 
2021. június 3. – MTI, PestiSrácok, Krónika, Ma7.sk, Pannon RTV 

A kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással - hangoztatta Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten. A kereszténydemokrata politikus a 

Karmelita kolostorban az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi nemzetiségi élet 

kiválóságainak adott át március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket a magyar állam 

nevében két ünnepségen. Semjén Zsolt a délutáni rendezvényen úgy fogalmazott, a 

kereszténység és a magyar nemzet közötti szoros kapcsolat különösen fontos "itt és most" a 

külhoni magyarság számára, hiszen intézményeik alapvetően egyházi fenntartásban vannak. 

Ez biztosítja nemzeti kultúránk, hagyományaink megmaradását is - emelte ki. 

 

Gulyás Gergely felavatta a Munkácsy Mihály Magyar Házat 
2021. június 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter részvételével ünnepélyesen felavatták 

csütörtökön Munkácson a magyar kormánytámogatással kialakított Munkácsy Mihály 

Magyar Ház épületét, amely otthont biztosít majd a kulturális, művészeti, közösségi 

eseményeknek a kárpátaljai közösség számára. Az egykor az Osztrák–Magyar Banknak helyet 

adó impozáns épületet, amely a város egyik legemblematikusabb épülete, a Magyar Házak 

Kárpátalján Program keretében 1,7 milliárd forintért vásárolták meg és újították fel, eredeti 

állapotának megfelelően. Az avatóünnepségen Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy korábban 

egy régió pénzét őrizték itt, most pedig „a munkácsi magyar közösséget és Munkács 

polgárságát egyszerre fogja szolgálni, s a bennük lévő lehetőségeket kell kamatoztatnia”. 

 

Potápi: Magyarország 101 évvel a békediktátum aláírása után megerősödött 
2021. június 3. – MTI, Magyar Hírlap, 888.hu, Felvidék Ma, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A trianoni békediktátum aláírása után 101 évvel a magyar nemzet Közép-Európa egyik 

legnagyobb, legerősebb nemzetévé vált – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára csütörtökön Zalaegerszegen, a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

épített székelykapu avatásán. Potápi Árpád János arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

népművészeti remekmű szimbolikája ma is számos fontos üzenetet hordoz. A kézzel faragott, 

egyedi mintázatú kapu két világot választ el egymástól: egyik oldala az otthon melegét 

jelképezi, míg a kapun átlépve a nagyvilág tárul az emberek elé. Ez a szimbólum a trianoni 

békediktátum aláírását követően a külhoni magyarság életében valóságként jelent meg, és 

jelenik meg napjainkban. A kapun innen magyarként, míg azon túl egy idegen ország idegen 

lakójaként éltek és élnek ma is. Átlépve a kaput, magyarságuk miatt számtalan atrocitás 

áldozatává válnak, és küzdeniük kell az őket megillető alapvető emberi jogokért – 

fogalmazott. 
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https://ma7.sk/aktualis/semjen-a-keresztenyseg-es-a-magyar-nemzet-szoros-kapcsolatban-all-egymassal
https://karpataljalap.net/2021/06/03/gulyas-gergely-felavatta-munkacsy-mihaly-magyar-hazat
https://felvidek.ma/2021/06/potapi-magyarorszag-101-evvel-a-bekediktatum-alairasa-utan-megerosodott/
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Trianon minden magyarnak gyötrelem 
2021. június 4. – Csekő Imre – Magyar Nemzet 

Szinte nincs olyan magyarlakta település a Kárpát-medencében, ahol ne valósult volna meg 

valamilyen fejlesztés a kormány támogatásával – mondta el a Magyar Nemzetnek adott 

nagyinterjúban Potápi Árpád János, akit a trianoni békediktátum évfordulója apropóján 

kérdeztünk. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint aggasztó, hogy 

a baloldalon  – Gyurcsány Ferenc irányításával – ugyanazok akarnak visszakerülni a 

hatalomba, akik nemzetellenes, és külhoni magyarság érdekeivel ellentétes politikát 

folytatnak, akik gyűlöletkampányt folytattak ellenük és előbb engednék be a bevándorlókat, 

minthogy segítenék a külhoni magyarokat. 

 

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, a 

szolgáltatásokat is igénybe lehet venni 
2021. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, amely felhasználható a 

Magyarországra történő karanténkötelezettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások 

igénybevételéhez is – jelentette be a sokak által várt örömhírt Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusa. Mint a diplomáciai képviselet Facebook-oldalán szerda este közzétett 

bejegyzésben közölték: a határátlépésnél elegendő bemutatni az oltást követően kiadott 

kétnyelvű (román–angol) igazolást. A Magyarországon védettségi igazolásához kötött 

szolgáltatások (mint pl. strandok, színházak, szállodák, vendéglátóhelyek zárt helyiségeinek 

látogatása) igénybevétele ugyanezzel az igazolással lehetséges. Mindemellett továbbra is 

igényelhetnek magyar védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok, akik Romániában 

kapták meg a koronavírus elleni védőoltást” – húzza alá a bejegyzés. 

 

Erdélyben is „gyökeret ver” a magyarországi digitális jólét program 
2021. június 3. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Erdélyben is elindul a magyarországi Digitális Jólét Program egyik intézkedése – jelentette be 

csütörtökön Marosvásárhelyen Jobbágy László, a programot lebonyolító Digitális Jólét 

Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint közölte: a Digitális Falu Program intézkedései közül a 

Településszondát kezdik alkalmazni Magyarország határain kívül. Az MTI-hez eljuttatott 

közleményben ismertették: a Településszonda célja, hogy a helyi közösség igényeire 

reflektálva olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek segítségével hatékonyabban 

szervezhető meg egy-egy település, térség szolgáltatási rendszere. E rendszeren belül a 

környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható helyi tömegközlekedést, az 

egészségügyet és szociális ellátást, a hulladékgazdálkodást, az energiatermelést vagy a helyi 

erőforrásokra és hagyományokra épülő szolgáltatások szervezését vizsgálja. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/trianon-minden-magyarnak-gyotrelem-9888263/?fbclid=IwAR1Qt9-U5nQGrTRRgNU_my5vkvqzaIXN69XgZYRmi2aJju7-_ONTQnpN9Bw
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarorszag-elismeri-a-romaniaban-kiallitott-oltasi-igazolast-a-szolgaltatasokat-is-igenybe-lehet-venni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyarorszag-elismeri-a-romaniaban-kiallitott-oltasi-igazolast-a-szolgaltatasokat-is-igenybe-lehet-venni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyben-is-bgyokeret-verr-a-magyarorszagi-digitalis-jolet-program
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Erdélyi filmesek is vannak a Magyar Mozgókép Díjak jelöltjei között 

Idén újra lesznek Szent László Napok Nagyváradon 
2021. június 3. – Krónika 

Miután tavaly a koronavírus-járvány miatt mindössze virtuális királyi hétre kerülhetett sor, 

idén június 21–27. között újra megrendezik a Szent László Napokat a nagyváradi várban. Az 

örömhírt az immár kilencedik alkalommal megszervezett kulturális fesztivál Facebook-

oldalán jelentették be csütörtökön a szervezők. „Mi már javában készülünk a találkozásra!! 

Sok újratervezés és bizakodás után örömmel jelentjük be, hogy június 21–27. között végre 

újra lesznek Szent László Napok a nagyváradi várban. Családi programok, előadások, 

kiállítások, filmvetítések, folkudvar, koncertek – minden, ami belefér a hatályos járványügyi 

szabályok betartása mellett!” – közölték a kulturális fesztivál szervezői. 

 

Kalotaszegi kőből épített műemléket avatnak Magyarországon a nemzeti 

összetartozás napján 
2021. június 3. – Krónika 

Az Egeres községhez tartozó Mákófalva magyarországi testvértelepülésén, Taktaharkányon 

pénteken avatják fel azt a műemléket, melyet a kalotaszegi településről exportált kőből 

építettek. Az erdélyi falut hatfős küldöttség képviselteti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

nagyközségben rendezendő leleplezésen. 

 

Sarmaság, Végvár és Mezőterem is új címerrel büszkélkedik a kormány döntése 

szerint 
2021. június 3. – Krónika 

Szilágy, Temes és Szatmár megyei települések címereit hivatalosította csütörtöki ülésén a 

kormány az RMDSZ javaslatára – jelentette be Cseke Attila közigazgatási miniszter.  

 

A kisebbségi román nyelvoktatás még mindig nem működik megfelelően: ennek 

hatékonyabbá tételét sürgetik Hargita megyében  
2021. június 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Aromán nyelv elsajátítása a Hargita megyei diákok kétharmadának jelent problémát, és ez 

nemcsak a képességfelmérő és érettségi vizsgán mutatkozik meg, de a későbbi 

elhelyezkedésüket is megnehezíti, az állami és a magánszférában egyaránt – mutatott rá 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke azon a sajtótájékoztatón, amelyet a román 

nyelv oktatásának hatékonyabbá tételéről tartott Kallós Zoltánnal, az RMDSZ kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkárával és Demeter Levente főtanfelügyelővel együtt június 2-án, a 

csíkszeredai megyeházán. A tanácselnök hozzátette, hogy a jelenlegi oktatási rendszer nem 

teszi lehetővé a magyar gyermekek számára azt, hogy a román nyelvet a hétköznapokban is 

használható módon sajátíthassák el.  
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https://kronikaonline.ro/kultura/erdelyi-filmesek-is-vannak-a-magyar-mozgokep-dijak-jeloltjei-kozott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszegi-kobol-epitett-muemleket-avatnak-magyarorszagon-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalotaszegi-kobol-epitett-muemleket-avatnak-magyarorszagon-a-nemzeti-osszetartozas-napjan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sarmasag-vegvar-es-mezoterem-cimererol-dontott-a-kormany
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sarmasag-vegvar-es-mezoterem-cimererol-dontott-a-kormany
https://itthon.transindex.ro/?hir=64360
https://itthon.transindex.ro/?hir=64360
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Bölcsődeépítésre, energiatakarékosságra és az önkormányzatok támogatására 

fókuszál a fejlesztési minisztérium  
2021. június 3. - maszol.ro 

4,55 milliárd euró áll a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős Minisztérium 

rendelkezésére a Helyreállítási Terv (PNRR) alapjából. Az összegből 2,2 milliárd eurót a 

tömbházlakások és közintézmények energiatakarékossá és földrengésbiztossá tételére, 2,12 

milliárdot a települések zöldebb infrastruktúrájára, illetve 230 milliót új bölcsődék építésére 

költhet – jelentette be csütörtökön Cseke Attila fejlesztési miniszter. 

 

Ösztöndíj-pályázatot hirdet a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 
2021. június 3. – maszol.ro 

A kiírás azoknak a szülőknek/gyámoknak szól, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 

2020/2021-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai 

magyar közoktatásban – beleértve a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is. A Nyilas Misi 

Tehetségtámogató Egyesület 2003 óta támogat ösztöndíj-program keretében tehetséges és 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. A kolozsvári székhelyű nonprofit 

szervezet több száz ösztöndíjasa folytatja tanulmányait évente a világ számos pontján élő 

támogatók anyagi hozzájárulásainak köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel 

követhetik a pártfogoltjaik tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. 

 

Újabb összegekhez jutnak Hargita megyei önkormányzatok 
2021. június 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Gyergyó-térség és Udvarhelyszék településeinek szavaztak meg támogatásokat a 

jövedelemadó 6 százalékos visszaosztásából Hargita Megye Tanácsa csütörtöki online tartott 

rendkívüli ülésén. Társulási szerződést kötött a megyei tanács Gyergyószentmiklós városával. 

Erre a lépésre azért volt szükség, hogy a korábbi megállapodás értelmében a várost elkerülő 

út megépítésének költségeit a megyei tanács kétharmad részben, a városi önkormányzat 

pedig egyharmad részben fedezhesse – áll a megyei tanács közleményében. „Bízom benne, 

hogy az új városvezetéssel érdemben tudunk lépni, ezáltal a gyergyói településeken enyhíteni 

tudjuk a közlekedés okozta nehézségeket. Emellett a hulladékgazdálkodási rendszer 

szempontjából is kulcsfontosságú az elkerülő út megépítése, mivel így meghatározott 

útszakaszon tudják szállítani a hulladékot” – mondta a szerződéskötés kapcsán Borboly 

Csaba, a megyei tanács elnöke. 

 

Az EMNT fellép a gyűlöletbeszéd és a történelemhamisítás ellen 
2021. június 3. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács – jogi képviselője, Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd 

révén – panasszal fordult a romániai Diszkrimináció Elleni Küzdelem Országos Tanácsához 

(Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) egy ez év elején megjelent kiadvány 

miatt. A Tudor Păcuraru, Florian Bichir szerzőpáros által jegyzett, az Editura Evenimentul și 
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https://maszol.ro/belfold/Bolcsodeepitesre-energiatakarekossagra-es-az-onkormanyzatok-tamogatasara-fokuszal-a-fejlesztesi-miniszterium
https://maszol.ro/belfold/Bolcsodeepitesre-energiatakarekossagra-es-az-onkormanyzatok-tamogatasara-fokuszal-a-fejlesztesi-miniszterium
https://maszol.ro/belfold/Osztondij-palyazatot-hirdet-a-Nyilas-Misi-Tehetsegtamogato-Egyesulet
https://maszol.ro/belfold/Ujabb-osszegekhez-jutnak-Hargita-megyei-onkormanyzatok
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-emnt-fellep-a-gyuloletbeszed-es-a-tortenelemhamisitas-ellen-3700957/
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Capital nevű bukaresti kiadó által piacra dobott román nyelvű kötet címe: Târgu Mureș 1990: 

Zori însângerate – Conflictele interetnice din 1989–1990 în dosarele CNSAS (azaz 

Marosvásárhely 1990: Véres virradatok – Az 1989–1990 évi etnikumközi konfliktusok A 

Securitate Irattárait Tanulmányozó Országos Tanács dossziéiban). Az EMNT arra kéri az 

illetékes hatóságot, hogy állapítsa meg és torolja meg a 2000. évi 137. számú 

kormányrendelet mentén ezen könyv szerzői és kiadója által elkövetett törvénysértést. A 

hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és büntetéséről szóló 

jogszabály több pontja alapján is kimondható, hogy a kiadvány kimeríti a közösségek elleni 

uszítás és gyűlöletbeszéd tényét. 

 

Az aláírásgyűjtés tapasztalatairól beszélt az Írdalá.hu kampánycsapata  
2021. június 3. – szekelyhon.ro 

Úgy gyűjtöttek aláírásokat az Európai Unió számos országában a nemzeti régiók védelmében 

indított európai polgári kezdeményezéshez, hogy közben rendszeresen szembesülniük kellett 

azzal is, hogy a székelyekről, Székelyföldről Európában alig tudnak valamit – emlékezett 

vissza Pesty László, a kezdeményezéshez kötődően indított petíció kampányfőnöke, aki a 

Gerilla.hu csapatával szerdán a tapasztalatairól mesélt a Székelyhon szerkesztőségében. 

 

Ingyenes honosítás, anyasági és életkezdési támogatás ügyintézése 

Csíkszentmárton községben 
2021. június 3. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttműködve kiszállást 

szervez Csíkszentmártonba. Az érdeklődők június 10-én (csütörtökön), 14-én (hétfőn) és 17-

én (csütörtökön) 12 és 14 óra között a csíkszentmártoni polgármesteri hivatal tanácstermében 

adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat. A dossziék összeállítása minden 

esetben díjmentes. 

 

Teljesen megújul Hegyközcsatár Árpád-kori református temploma  
2021. június 3. – maszol.ro 

Teljes körű felújítást végeznek Hegyközcsatár műemlék református templomán. A 13. 

században épült, majd többször is bővített hajléknak a munkálatok során csupán a tornya és 

az oldalsó falai maradtak állva. Miklós Csaba lelkipásztor szerint ez mérföldkő a helyi 

gyülekezet életében, ugyanis ilyen jellegű átfogó munkálatot még sosem végeztek az épületen.  

 

A képzelőerő szabadsága – megnyílt a 10. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
2021. június 3. – Krónika, transindex.ro 

„Senki sem szabadabb, mint aki könyvet olvas” – jelentette ki Markó Béla költő, közíró a 

Kolozsvári Ünnepi Könyvhét csütörtök délutáni megnyitóján. Az egész hétvégén tartó 10. 

jubileumi rendezvényen számos kiadó, magyarországi és erdélyi szerző várja az olvasó 

közönséget.  
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https://szekelyhon.ro/vilag/az-alairasgyujtes-tapasztalatairol-beszelt-az-irdalahu-kampanycsapata
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyenes-honositas-anyasagi-es-eletkezdesi-tamogatas-ugyintezese-csikszentmarton-kozsegben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingyenes-honositas-anyasagi-es-eletkezdesi-tamogatas-ugyintezese-csikszentmarton-kozsegben
https://maszol.ro/belfold/Teljesen-megujul-Hegykozcsatar-Arpad-kori-reformatus-temploma
https://kronikaonline.ro/kultura/a-kepzeloero-szabadsaga-n-megnyilt-a-10-kolozsvari-unnepi-konyvhet
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A lovas futamokra összpontosít az idei, egynaposra rövidült Székely Vágta 
2021. június 3. – szekelyhon.ro 

A tavalyi kényszerszünet után idén sor kerül a Székely Vágtára, ám a tizedik kiadás még nem 

lesz a „jubileumi” a járványhelyzet miatt. Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető 

igazgatója, a Székely Vágta főszervezője csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta: a korábbi 

háromnapos rendezvény helyett, egynaposat szerveznek: június 26-án a lóverseny, a futamok 

kerülnek reflektorfénybe. Csak a lovasversenyre koncentrálunk, nem lesz kulturális rész, 

gyerekprogramok, késő esti előadás. Csak a Székely Vágta futamait tartjuk meg, idén 

lemondunk a Góbé futamról is – részletezte a főszervező. Az egynapos rendezvény 

versenyszámai között megtartják azonban a Régió Kupa díjugrató-versenyt. 

 

Úzvölgyi katonatemető: három perből kettőben kedvező döntés született  
2021. június 3. – maszol.ro, transindex.ro 

Óvatos optimizmusra ad okot, hogy az úzvölgyi katonatemető ügyében a Mikó Imre 

Jogvédelmi Szolgálat által kezdeményezett három perből kettőben kedvező ítélet született, 

számolt be Benkő Erika a jogvédelmi szolgálat vezetője. Benkő Erika arról számolt be, hogy 

folyamatban van a Dormánfalva által a katonatemetőben létesített román parcella építési 

engedélyének megsemmisítésére és a katonatemető eredeti állapotának visszaállítása 

érdekében indított per is. Ennek tárgyalását felfüggesztették, amíg a közvagyon ügye 

végérvényesen el nem dől. Ugyancsak a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tett feljelentést 

temetőrongálás miatt, ezt megnyerte, és ennek értelmében az ügyészségnek folytatnia kell a 

nyomozást rongálás, gyűlöletre és diszkriminációra való felbujtás és csendháborítás gyanúja 

miatt.  

 

Kulturális utak Erdélyben: turizmusra, múzeumokra is jut pénz a helyreállítási 

tervből 
2021. június 3. – Krónika 

Kulturálisörökség-útvonalak létrehozására, a totalitárius rendszerek, valamint az erdélyi 

nemzetiségek bemutatására is jut 200 millió euró az országos helyreállítási tervből. 

Megtaláltuk a módját, hogy a kulturális örökségvédelem is bekerüljön az országos 

helyreállítási tervbe (PNRR) – jelentette be csütörtökön a zabolai Mikes-kastélyban Hegedüs 

Csilla. Az európai alapok minisztériumának államtitkára a Székelyföld Turisztikai Desztináció 

Menedzsment Klaszter (TDM) kibővített vezető tanácsi gyűlésén tartott előadást. Rámutatott: 

először úgy tűnt, semmilyen kultúrához, örökségvédelemhez köthető eleme nem lehet az 

országos helyreállítási tervnek, mert az Európai Bizottság úgy döntött, azt az országjelentés 

alapján kell összeállítani. „Fontosnak tartottuk, hogy megtaláljuk a módját, kapaszkodókat 

kerestünk, arra hivatkoztunk, hogy hatalmas különbségek vannak a régiók vagy az egyes 

térségek fejlődése között, a felzárkóztatásra kellenek a befektetések, fejlesztések. Úgy tűnik, 

az EB elfogadta az érveinket, hétfőn le is adtuk a terveket” – tájékoztatta a résztvevőket 
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Hegedüs Csilla. Mint részletezte, ennél a fejezetnél 200 millió euró lesz elérhető, és három 

nagy csomagot dolgoztak ki: kulturálisörökség-útvonalak létrehozása, a totalitárius 

rendszerek, valamint az erdélyi nemzetiségek bemutatása. Tizenkét kulturálisörökség-

útvonalat terveznek, ezek között Erdélyben a legfontosabb a Kastélyok útja, a Kúriák útja és a 

Szent László-út.  

 

Magyarul és ukránul is kiírják Máramarosszigeten a település nevét! 
2021. június 3. – transindex.ro, maszol.ro 

„Hatalmas győzelem!” – írta ki az RMDSZ Történelmi Máramaros szervezete a közösségi 

médiában. A máramarosszigeti városi tanács ugyanis egyöntetűen megszavazta a 

háromnyelvű helységnévtábla kihelyezését. Ugyanakkor, a máramarosszigeti magyar 

közösség nevében megköszönték a román többségi tanácsosoknak, hogy így döntöttek, mert 

úgy vélték, ezzel az európai normalitás pályájára helyezték a várost. A május végi 

tanácsülésén egyöntetű döntés született arról, hogy a román mellett, magyar és ukrán 

nyelven is ki legyen írva a település neve. 

 

Fejleszteni és bővíteni fogják a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat  
2021. június 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtöki ülésén jelentős beruházásokról döntött a kormány, a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház ügyében. Az RMDSZ kormányzati munkájának egyik prioritása az 

egészségügyi intézmények fejlesztése, új kórházak építése – mutatott rá Kelemen Hunor. „A 

helyreállítási alapból 2,4 milliárd eurót szánunk többek között 30 kórház bővítésére és 

felújítására, 3 ezer háziorvosi rendelő építésére” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. 

Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház 

tüdőgyógyászatának és a járványrészlegének jelenlegi ingatlana mintegy 200 éves, nem felel 

meg a mai követelményeknek, hiányzik a szellőzési rendszere, és a fűtésrendszer is elavult, 

ezért van szükség az új épületszárnyra, amely a jelenleginél több betegágyat és új 

laboratóriumokat is tartalmaz majd. A szükséges 71 millió lejből 68-at a fejlesztési szaktárca 

biztosít. További 70 millió lejes támogatásból a Csíkszeredai Megyei Kórház sürgősségi 

osztályát újítják és bővítik, amelynek jelenleg nincs külön sürgősségi kijárata, de a 

helikopterleszálló is 12 km-re van a kórháztól. 

 

RMDSZ a Batthyáneum-ügyről: végleges bírósági ítéletet nem lehet politikai 

eszközökkel felülírni  
2021. június 3. – transindex.ro 

“A Batthyáneum visszaszolgáltatásáról egy máig érvényben levő törvény rendelkezik. A 

kormány 1998-ban sürgősségi kormányrendeletet fogadott el egyes szimbolikus jelentőséggel 

bíró ingatlanok visszaszolgáltatásáról, amelyet 2002-ben a parlament törvényerőre emelt. E 

törvény pedig tételesen rendelkezik a Batthyáneum és más ingatlanok visszaszolgáltatásáról. 
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A végleges bírósági ítéletet nem lehet politikai eszközökkel felülírni. Marad az Emberi Jogok 

Európai Bíróságához való fordulás” – nyilatkozta Hegedűs Csilla RMDSZ-szóvivő. 

 
Megújul az eperjesi költőverseny emlékműve 
2021. június 3. – Ma7.sk 

Együttműködési megállapodást írt alá a Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Kerényi Frigyes 

költői versenyének emléket állító kőobeliszk felújítása és környezetének rendezése érdekében 

2021. június 3-án Hetey Ágota kassai főkonzul és Andrea Turčanová Eperjes város 

főpolgármestere. 

 

Azzal, hogy egymást bántjuk, önmagunkat gyengítjük, s az ellenséget erősítjük 
2021. június 3. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Elnöksége június 3-án, a gyászos trianoni döntés 

101. évfordulóját megelőző délután tartott méltó megemlékezést a Tiszti Pavilonban, majd a 

helyi Trianon-emlékműnél. Az időpontválasztást egyrészt az indokolta, hogy a helyi 

szervezetek tagjai meg akarták nézni a városban ma utoljára látható Trianon 1918-1920 - az 

államfordulat eseményei a mai Dél-szlovákia térségében című vándorkiállítást, másrészt 

pénteken többen a saját településükön kívánnak emlékezni. 

 

Füleki siker a Hungarikum vetélkedőben 
2021. június 3. – Ma7.sk 

A füleki II. Koháry István Alapiskola első ízben mérette meg magát a Lakiteleki Népfőiskola 

által – a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet 

támogatásával – megszervezett Hungarikum vetélkedőben. A siker nem maradt el, ugyanis a 

Füleki Bajnokok csapata kategóriájában első helyen végzett. 

 

Csendes gyertyagyújtás Dunaszerdahelyen 
2021. június 3. – Felvidék Ma 

A Pázmaneum Társulás 2021. június 4-én, Trianon gyásznapján, és a nemzeti összetartozás 

napján csendes gyertyagyújtásra invitálja a 101 évvel ezelőtt igazságtalanul meghozott 

békediktátum napjára az emlékezőket. 

 

Komárom – Trianon 101 – ezt érdemeljük?! 
2021. június 3. – Felvidék Ma 

Komáromban csütörtökön tartotta a Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Szervezete a 

Trianon 101 elnevezésű, a trianoni békediktátum évfordulójára való megemlékezését. A 

negyedike helyett harmadikán megtartott rendezvény komoly indulatokat gerjesztett – a 

Komáromban hagyományosan a református parókián állított emlékműnél megrendezett 
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megemlékezések szervezője, a TE Ügyed Kör (T.Ü.KÖR) Polgári Társulás elnöke, Feszty Zsolt 

nyílt levelet intézett az MKP vezetéséhez. 

 

Gubík László a Körültekintőben 
2021. június 3. – Felvidék Ma 

A Kolozsvári Magyar Főkonzulátus által elindított Körültekintő című videós rovatot Demeter 

Katalin konzul kezdeményezésére hívták életre. Mivel 2020-ban, a nemzeti összetartozás 

évében elmaradt több olyan rendezvény is, amelyre érkeztek volna vendégek Kolozsvárra a 

Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, ezért megszületett egy olyan sorozat készítésének az 

ötlete, amelyben megszólalnak erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, felvidéki, muravidéki és 

muraközi írók, költők, képzőművészek, tudósok, orvosok, tanárok, közéleti személyiségek. 

 

Gyimesi szerint már csak keveset kell várni 
2021. június 3. – Felvidék Ma, Körkép 

Az OĽANO magyar politikusa a Facebookon tette közé, hol tart jelenleg Szlovákia és 

Magyarország között a védettségi igazolások kölcsönös elismerése. A politikus bejegyzésében 

hangsúlyozta, a két ország már megegyezett az igazolványok kölcsönös elismeréséről. „Ma az 

egészségügyi minisztérium megbízott munkatársa megerősítette, hogy a bekért 

dokumentumok ma délután megérkeztek s épp feldolgozás alatt állnak” – írta közösségi 

oldalán. 

 
Dr. Szili Katalin: A nemzeti kisebbségek kérdésének az európai prioritások 

között kell lennie 
2021. június 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szekeres László Alapítvány meghívására csütörtökön Szabadkára látogatott dr. Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, aki megbeszéléseket folytatott 

Fejsztámer Róberttel, az Alap elnökével és munkatársaival, továbbá Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, illetve a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel: Hajnal 

Jenő elnökkel és Jerasz Anikóval, az MNT végrehajtó bizottsági elnökével. Alkalmi 

sajtótájékoztatóján Szili Katalin emlékeztetett, hogy a napokban Magyarország átvette az 

Európai Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét, s az elkövetkező fél évben, az 

elnökség idején, öt prioritást tartanak majd szem előtt, ami a magyarság számára a 

legfontosabb feladatokat öleli fel. 
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Gunarason civil központot avattak és megemlékeztek a nemzeti összatartozás 

napjáról 
2021. június 3. – Vajdaság Ma 

Gunarason nagyon aktív civil élet zajlik és a polgári egyesületeknek most már egy új civil 

központ is a rendelkezésükre áll. A felújított épület avatója napján megemlékeztek a nemzeti 

összetartozás napjáról is. A nemzeti összetartozás napja alkalmából megemlékezést tartottak 

a topolyai községhez tartozó Gunarason. Ez alkalommal avatták fel a felújított civil központot. 

A Kisboldogasszony római katolikus templomban celebrált szentmisét követően a 

központban egy alkalmi műsorral emlékeztek meg az összetartás napjáról. 

 

Nemzeti közösségek szervezeteit támogatja a tartományi művelődési titkárság 
2021. június 3. – Pannon RTV 

A tartományi művelődési titkárság 8,6 millió dinárral támogatja a nemzeti közösségek 

művészeti, kulturális és könyvkiadási projektjeit. Az erről szóló szerződéseket Újvidéken írták 

alá. 16 nemzeti közösség 41 községből kapott támogatást az illetékes tartományi titkárságtól. 

135 művészettel, kultúrával és könyvkiadással kapcsolatos projekt részesül támogatásban. A 

Gyöngyösbokréta és Durindó néptánc- és népzenei fesztivált 300 ezer dinárral támogatja a 

művelődési titkárság. 

 

Megemlékezést és évzárót tartottak az Ortutay-kollégiumban 
2021. június 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Kollégium június 2-án emlékezett meg 

névadója 105 évvel ezelőtti születésnapjáról, valamint tartotta meg tanévzáró ünnepségét. A 

Beregszászi Bethlen Gábor Líceum falán elhelyezett Ortutay-emléktábla előtt Szabó 

Konstantin görögkatolikus pap, Elemér atya egykori tanítványa idézte fel legkedvesebb 

emlékeit mesteréről. Szabó Árpád, a líceum igazgatója példaképként állította a jelenlévő 

kollégista fiatalok elé az egykori Vérke-parti diák, Ortutay Elemér életét. Egy rövid idézet is 

felhangzott Ortutay Elemér visszaemlékezéseiből, majd elhelyezték koszorúikat az emléktábla 

alatt. 

 

Összetartozunk, számon tartalak, felhívlak! 
2021. június 3. – Kárpátalja 

101 éve történt! Nem felejtünk, de mit tehetünk? A szétszakítás, a trianoni békediktátum 

évfordulóján, ezekben a napokban vegyük számba és szólítsuk meg anyanyelvünkön a 

határaink túloldalán, különösen a szórványban élő néhány barátunkat, ismerősünket! 

Mindenképpen élő szóval tegyük: telefonáljunk, vagy használjuk az internetes lehetőségeket, 

közösségi felületeket. A határtalan szeretet hangján fonjuk be a Kárpát-medencét, 

megerősítve kapcsolatainkat és nemzettársainkat. Így, személyesen fejezzük ki egymásnak 

összetartozásunkat! 
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Brenzovics László: Közegészségügyi és kapcsolattartási szempontból is fontos a 

kárpátaljaiak oltása 
2021. június 3. – karpat.in.ua 

Nemcsak közegészségügyi, de kapcsolattartási szempontból is rendkívül fontos, hogy a 

magyar kormány lehetővé tette a külhoni, köztük a kárpátaljai magyarok regisztrációját az 

oltásra – véli Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A politikus szerint a határmentén élő 

kárpátaljai magyarság több mint egy éve van elszigetelődve, az oltási lehetőséggel pedig 

újraéledhetnek a rokoni, gazdasági és kulturális kapcsolatok. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 3. – Kossuth Rádió 

 

Munkács jó példája annak, hogyan tudnak békésen egymás mellett élni a különböző 

nemzetiségek - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Munkácson, a 

Munkácsy Mihály Magyar Ház avató ünnepségén. A 2019-ben megvásárolt ingatlant 

Magyarország támogatásával felújították. Az ünnepélyes megnyitón készült összeállításunk.  

 

Maros megyei Szászrégenben új bölcsődét, Marosludason pedig új óvodát és bölcsődét adtak 

át.  A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programban  Erdély szerte több mint száz új óvoda 

épül, és több mint 350 újul meg. 

Az egyházi ingatlanokban működő intézmények fenntartását a helyi önkormányzatok 

vállalták.  

 

-Maradunk Szászrégenben, mert a bölcsőde avatásán túl még egy jeles eseményre került ott 

sor.  Székely Annamária Stefánia családorvos vette át Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetését a csíkszeredai főkonzultól, Tóth Lászlótól.  A  március 15 -e alkalmából odaítélt 

állami kitüntetést a betegellátás terén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, 

valamint a  betegek házi gondozása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként 

kapta a családorvos. Grezsa István miniszteri biztos terjesztette fel a díjra.    
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Ideiglenes oltóközpont nyílt szerdán a Csanádpalota–Nagylak határátkelőhely romániai 

oldalán. Az Ártánd-Bors átkelőnél megnyitott mobil központ után ez már a második a 

magyar-román határszakaszon. Bárki kérheti, és előjegyzés nélkül megkaphatja a védőoltást.  

Egyelőre - román idő szerint - reggel nyolc és este nyolc óra között működik az állomás, de 

napokon belül éjjel-nappal oltanak majd.  

 

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást – tette közzé pár órája a hírt 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa. A Magyarországon védettségi igazoláshoz kötött 

szolgáltatások igénybe vehetők román igazolással. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Demokrácia Központjaiban tájékoztatással és dokumentumok összeállításával is segítenek 

azoknak, akik mégis kérelmeznék a magyar védettségi igazolványt.  

 

A következő hét évben Románia minden korábbinál több pénzt kaphat az Európai Uniótól. A 

lehetőséggel azonban élni is kell, erre pedig már most ideje készülni - hívta fel a figyelmet 

Vincze Loránt RMDSZ-es EP képviselő.  Indul a Startoljunk rá! – EU-s pályázatok 

erdélyieknek című tájékoztató körút. Több erdélyi településen szerveznek találkozókat 

vállalkozóknak és civil szervezeteknek.   

 

A szlovákiai Fél község a magyarországi Halászi községgel egy pályázaton csaknem 50 ezer 

eurót nyert a turizmus fejlesztésére. Félben a Kis-Duna, Halásziban a Mosoni-Duna közelsége 

nyújtja a kézenfekvő megoldást az egyre népszerűbb víziturizmus nyújtotta lehetőségek 

kihasználására. Emellett a járvány is erősíti a szlovák-magyar határ menti régióban élők 

igényét, hogy az otthonhoz közel tudjanak feltöltődni. Fél község polgármesterét kérdeztük. 

 

Temerinben – népes közönség előtt -  mutatták be a néhai jezsuita szerzetes, Wendelin 

Gruber A vörös sárkány karmai között című könyvét, amely a titói Jugoszlávia kezdeti 

szakaszában elszenvedett megpróbáltatásokról szól. Szerzője 1946-ban életét kockáztatva 

bejárta a partizánok által a második világháború végén létesített legnagyobb koncentrációs 

táborokat, és az elsők között adott hírt a világnak az ott tapasztalt borzalmakról. 

Cseresnyésné Kiss Magdolnával, a könyv kiadását gondozó Keskenyúton Alapítvány 

Kuratóriumának elnökével beszélgettünk. 


