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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: mára bátorítást és lehetőséget kapott a határon túli magyarság 

Trianon sebe után 
2021. június 10. – MTI, hirado.hu, Demokrata, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, HírTV, 

Magyar Szó, kulhonimagyarok.hu, Szóljon, Krónika, Ma7.sk, Körkép, Vajdaság Ma 

Trianon sebe után végre bátorítást, lehetőséget, támogatást kapott a határon túli magyarság 

erkölcsileg, érzelmileg, intézményesen és anyagilag – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes csütörtökön Tihanyban a nemzeti összetartozás konferencián. Semjén Zsolt 

hangsúlyozta: a kormány felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért, ennek jegyében 

kaphatták meg az állampolgárságot, és ezt bizonyítja a magyar érdekek érvényesítését célzó 

különböző programok elindítása is. Arra a kérdésre, hogy hol tartunk Trianon után egy 

évszázaddal, akkor tudunk érdemi választ adni, ha megvizsgáljuk, hogy hol tartottunk ötven 

vagy hetven évvel Trianon után – fogalmazott. 

 

Szijjártó: Magyarországnak jó hír, hogy Románia megpróbálja megfékezni a 

környezetszennyezést 
2021. június 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, Kárpátalja 

Magyarország számára is jó hír, hogy Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi és 

erdészeti minisztere komoly eredményeket ért el, amióta átvette a tárca vezetését – mutatott 

rá Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter erről csütörtökön, Facebook-

oldalán számolt be, miután hivatalában fogadta Tánczos Barnát. Szijjártó Péter bejegyzése 

szerint a környezet szennyezése nem áll meg az államhatárokon, ezért minél eredményesebb 

Románia a környezetvédelem területén, annál jobb Magyarországnak is. Évente visszatérő 

problémát jelent a Tisza szennyezése, amelyet legnagyobb részben a műanyagpalackok 

okoznak – írta, kiemelve: jó hír, hogy a román minisztérium elkészítette azt a törvényt, amely 

a PET-palackok visszaváltását ösztönzi, mert így kevesebb műanyag jut majd a folyókba és az 

árterekbe. A miniszter szintén jó hírnek nevezte, hogy Romániában növelik a bányákból 

eredő vízfolyások tisztításához szükséges kapacitásokat, mert ez ugyancsak fontos előrelépés 

a közös környezetvédelmi erőfeszítésekben. 

 

Szijjártó: péntektől szabadon utazhatnak a már beoltott ukrán és magyar 

állampolgárok a két ország között 
2021. június 10. – MTI, Híradó, Demokrata, 168, HVG, Index, Origo, Magyar Hang, 

KárpátHír, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Péntektől szabadon, teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a koronavírus ellen 

már beoltott ukrán és magyar állampolgárok a két ország között, függetlenül attól, hogy 

milyen oltóanyagot kaptak - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/10/semjen-mara-batoritast-es-lehetoseget-kapott-a-hataron-tuli-magyarsag-trianon-sebe-utan
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/06/10/semjen-mara-batoritast-es-lehetoseget-kapott-a-hataron-tuli-magyarsag-trianon-sebe-utan
https://kronikaonline.ro/kulfold/szijjarto-szerint-magyarorszagnak-is-fontosak-romania-kornyezetvedelmi-sikerei
https://kronikaonline.ro/kulfold/szijjarto-szerint-magyarorszagnak-is-fontosak-romania-kornyezetvedelmi-sikerei
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/06/10/ukrajnaval-is-megvan-a-megallapodas-pentektol-szabad-az-ut-a-beoltott-magyar-allampolgaroknak
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/06/10/ukrajnaval-is-megvan-a-megallapodas-pentektol-szabad-az-ut-a-beoltott-magyar-allampolgaroknak
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közmédiának. Szijjártó Péter azt mondta: lezárultak az Ukrajnával folytatott tárgyalások, a 

két ország a megállapodás értelmében elismeri egymás védettségi igazolványait. A miniszter 

emlékeztetett: a kormány hetek óta tárgyalásokat folytat több országgal arról, hogy tegyék 

lehetővé a beoltott állampolgároknak az utazást. 

 

Potápi: a nemzet megmaradásához elengedhetetlen a külhoni gyerekek 

magyartanulása 
2021. június 10. – MTI, Demokrata, kulhonimagyarok.hu, Felvidék Ma, Ma7.sk, Magyar Szó, 

Vajdaság Ma 

A nemzet megmaradásához elengedhetetlen, hogy a határon túl élő magyarok gyerekei 

magyarul tanulhassanak, ehhez járulnak hozzá a különböző anyaországi támogatási 

programok – mondta el a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 

aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. Potápi Árpád János azzal kapcsolatban 

beszélt erről, hogy megjelentek a Szülőföldön magyarul program oktatási-nevelési 

támogatásainak idei felhívásai. Kiemelte, hogy a program idei újdonságaként a 

felsőoktatásban tanulóknak járó 2800 forint értékű hallgatói támogatás évi 22 400 forintra 

emelkedik. 

 

Potápi: a sportnak is köszönhetően erős magyar közösségek jönnek létre 
2021. június 10. – MTI, Webrádió, Vajdaság Ma, Szabad Magyar Szó 

A magyar nemzetpolitika egyik kiemelt területe a sport, hiszen a sportnak is köszönhetően 

erős magyar közösségek jönnek létre - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára az MTI-nek csütörtökön azt követően, hogy Tóthfaluban 

időkapszulát bocsátottak az épülő tornaterem alapjába. Az államtitkár kiemelte, hogy a 

település egy 2019-es kormánydöntéssel kapta meg a sportberuházás lehetőségét. A 350 

millió forintból a tornaterem megépítése mellett egy buszt is tudtak vásárolni a közösség 

számára.  A magyar nemzetpolitika egyik kiemelt területévé vált a sport az elmúlt években 

Kárpát-medence-szerte, ez látszik a nagy beruházásokból, az épülő sportakadémiákból is - 

tette hozzá. Potápi Árpád János szerint ezzel egyrészt egészséges életmódra neveljük a 

fiatalokat, másrészt pedig erős közösségeket hozunk létre. "Amikor pedig a sportolók 

sikereket érnek el, azt nemcsak önmaguknak, a közösségüknek, hanem az egész magyar 

nemzetnek a javára érik el" - húzta alá, majd úgy folytatta: "nemcsak sikeres sportolók, 

sikeres tanulók, hanem büszke magyar emberek nőnek így fel". 

 

Szabadon bocsáthatják a terrorizmussal vádolt Bekééket, döntött alapfokon a 

Brassói Bíróság 
2021. június 10. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátásáról 

döntött a Brassói Bíróság. A szerdán, illetve csütörtökön kimondott elsőfokú ítélet kivonatát a 

romániai bíróságok portálján tették közzé. Az ítéletek nem jogerősek, a hivatalos közlés utáni 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://demokrata.hu/magyarorszag/idokapszulat-helyeztek-el-tothfaluban-392547/
https://demokrata.hu/magyarorszag/idokapszulat-helyeztek-el-tothfaluban-392547/
https://webradio.hu/hirek/kulfold/potapi-a-sportnak-is-koszonhetoen-eros-magyar-kozossegek-jonnek-letre
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szabadon-bocsathatjak-a-terrorizmussal-vadolt-bekeeket-dontott-a-brassoi-birosag
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szabadon-bocsathatjak-a-terrorizmussal-vadolt-bekeeket-dontott-a-brassoi-birosag
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három napban az ügyészség fellebbezést nyújthat be ellenük. Beke István és Szőcs Zoltán 

2020 májusa óta kérhették a feltételes szabadlábra helyezésüket. Azóta négy, erre vonatkozó 

kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó magaviseletük alapján valamennyi 

esetben ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke István eddigi kéréseit rendre elutasították a 

bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két korábbi alkalommal is elrendelte a 

Brassói Bíróság, az ügyészség fellebbezése után azonban a Brassó Megyei Törvényszék 

megváltoztatta az ítéletet. A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak bő hét hónap 

múlva lejár a büntetésük. 

 

Százmillió lejes támogatás nyolc erdélyi településen tömbházszigetelésre, 

kultúrára, oktatásra 
2021. június 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium a Regionális Operatív 

Programon keresztül nyolc erdélyi település kulturális és oktatásügyi befektetéseire, 

tömbházakat hőszigetelésére és a közvilágítás felújítására hagyott jóvá 100 millió lejes 

támogatást – közölte az RMDSZ. Cseke Attila elmondta: Medgyesen egy szociális és orvosi 

szolgáltatásokat nyújtó központot hoznak létre az egykori katonai repülőiskolánál (Școala de 

Aviație), Fogarason pedig 23 millió lejt költhetnek kulturális és oktatásügyi befektetésekre. 

Abrudbányán pedig közösségi központot létesítenek és utakat újítanak. A csütörtökön 

odaítélt támogatásból Csíkszeredában újabb kilenc tömbházat szigetelnek, 

Gyergyószentmiklóson hat virágnegyedi és négy Bucsin negyedi tömbház hőszigetelését 

finanszírozzák, Sepsiszentgyörgy önkormányzata pedig egymillió lejt kap szintén 

tömbházszigetelésre. Temes megyében, Dettán a közvilágítási rendszert korszerűsítik, 

Resicabányán pedig hárommillió lejes finanszírozás jut az utak javítására. 

 

A nemrég elhunyt Lőrincz József munkásságáról tartanak minikonferenciát 

szombaton 
2021. június 10. – transindex.ro 

Anemrég elhunyt Lőrincz József tudományos munkásságáról, szerepéről tartanak online 

konferenciát június 12-én szombaton 17:00 órától. A konferencia kezdeményezője a 

kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (Kolozsvár) és a budapesti 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet. 

 

Digitális jólét Székelyföldön is 
2021. június 10. – szekelyhon.ro 

A Magyarországon 2015 óta működő Digitális Jólét Program Erdélybe, azon belül 

Székelyföldre is kiterjeszti a Digitális Falu Programot, annak első intézkedését, a 

Településszondát. A Maros, Hargita és Kovászna megyékben induló projekt regionális irodája 

Marosvásárhelyen működik. 
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https://maszol.ro/belfold/Szazmillio-lejes-tamogatas-nyolc-erdelyi-telepulesen-tombhazszigetelesre-kulturara-oktatasra
https://maszol.ro/belfold/Szazmillio-lejes-tamogatas-nyolc-erdelyi-telepulesen-tombhazszigetelesre-kulturara-oktatasra
https://itthon.transindex.ro/?hir=64421
https://itthon.transindex.ro/?hir=64421
https://szekelyhon.ro/aktualis/digitalis-jolet-szekelyfoldon-is
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Műfüves labdarúgópályát adtak át Gyergyószentmiklóson 
2021. június 10. – szekelyhon.ro 

Újabb műfüves labdarúgópályát adott át csütörtökön a sportolóknak a Székelyföld Labdarúgó 

Akadémia. A magyar kormány támogatásával felépült létesítmény a gyergyószentmiklósi 

focinak biztosít jobb körülményeket és a fejlődés lehetőségét. A Székelyföld Labdarúgó 

Akadémia (SZLA) a múlt évben kezdte el az építkezést az önkormányzat által erre felajánlott 

telken, a régi labdarúgópálya és a jégpálya között, és a 350 ezer euróból megvalósult 

létesítmény gazdája a Jövő FC lesz. 

 

Idegen a nemzetpolitika: Gyurcsány riogat, a Momentum ellenkampányol, a 

Jobbik hozzásimult a baloldalhoz 

2021. június 10. – Krónika 

Biztosra vehető, hogy a jövő évi magyarországi választási kampánynak része lesz a határon 

túli magyarokat érintő tematika. Mire számíthatnak a külhoniak az ellenzéki pártoktól? A 

budapesti Századvég Alapítvány elemzése szerint a magyarországi baloldal pártjainak 

megnyilvánulásai alapján jól kirajzolódik, hogy nem rendelkeznek világos és következetes, 

külhoniakra vonatkozó támogató politikával. 

 

Idén sem hagyták ki az ünneplést az úzvölgyi katonatemetőben a nacionalista 

románok 
2021. június 10. – szekelyhon.ro 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az úzvölgyi katonatemetőbe vonultak a románok a 

Hősök Napja alkalmából. A csütörtöki ünnepségre több száz résztvevő érkezett az ország 

különböző pontjairól, sokan népviseletbe öltözve, román zászlókkal a kezükben. Ahogy a 

korábbi ünnepségek alkalmával, ezúttal is Mihai Tîrnoveanu, az úzvölgyi katonatemetőbe 

már több román nacionalista megmozdulást szervező Calea Neamului Egyesület elnöke volt a 

kezdeményező, aki az elmúlt napokban többször is megosztotta Facebook-oldalán az esemény 

hírét, arra kérve az ország összes román lakosát, hogy csatlakozzanak az ünnepséghez. 

 
Magyarok szlovákul – konferencia a kétnyelvűségről 
2021. június 10. – Felvidék Ma 

Magyarok szlovákul címmel szervezi meg július 5-én, hétfőn a Nagyölvedi Önnkormányzat a 

kétnyelvűségről szóló konferenciát.  A szakmai találkozó központi témája a nyelvhasználat, 

mint a kiközösítés vagy a befogadás eszköze. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/mufuves-labdarugopalyat-adtak-at-gyergyoszentmikloson
https://kronikaonline.ro/kulfold/idegen-a-nemzetpolitika-gyurcsany-riogat-a-momentum-ellenkampanyol-a-jobbik-hozzasimult-a-baloldalhoz
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https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-sem-hagytak-ki-az-unneplest-az-uzvolgyi-katonatemetoben-a-nacionalista-romanok
https://szekelyhon.ro/aktualis/iden-sem-hagytak-ki-az-unneplest-az-uzvolgyi-katonatemetoben-a-nacionalista-romanok
https://felvidek.ma/2021/06/magyarok-szlovakul-konferencia-a-ketnyelvusegrol/
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XXI. NYÁRI IFJÚSÁGI KÉZMŰVES TÁBOR Ipolyszalkán 
2021. június 10. – Ma7.sk 

Kevés élőbb tájház található a Kárpát-medencében, mint az ipolyszalkai, amely egyfolytában 

lüktet, végzik az évszakok szerinti idénymunkákat, gyerekek, felnőttek töltik meg a tájház 

szobáit, udvarát, és évente többször is szerveznek kézműves táborokat. 

 
Új sportcsarnok épül Tóthfaluban 
2021. június 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Egy új, kisebb méretű sportcsarnok épül Tótfaluban, valamint a helyi kollégium is megújul. 

Mindez a magyar kormány támogatásának köszönhetően. Alkalmi műsorral egybekötve 

áldotta meg az épülőfélben lévő tóthalusi sportcsarnok alapkövét Slavko Večerin szabadkai 

megyéspüspök, valamint egy időkapszulát is elhelyeztek. A sportcsarnok kiépítését és a 

kollégium felújítását a magyar kormány támogatta. Az erőfeszítéseknek és az elmúlt években 

történt beruházásoknak köszönhetően Tóthfalu bekerült a vajdasági magyar közéletbe - 

mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az eseményen jelen volt Potápi 

Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára is, aki elmondta, hogy a 

közösségépítés egyik legfontosabb területe ma már a sport, az, hogy a fiatalokat a sportra 

neveljük, és Tóthfalu ezen az úton halad. 

 

Átadták a Vajdasági Gazdasági Kamara idegenforgalmi díjait 
2021. június 10. – Vajdaság Ma 

Huszonkilencedik alkalommal díjazták azokat az idegenforgalmi vállalatokat, amelyek tavaly 

a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtották az adott kategóriában. A Siker kapuja 

kitüntetést öten kapták meg, újabb nyolc szolgáltatás elismerésben részesült, de azok 

munkáját is méltatták, akik egyénileg sokat tettek a turizmusért. A temerini Tájház és a 

Szabadkai-homokpusztán lévő Maurer Borászat is a kitüntetettek egyike. 

 

Fremond: Bácskossuthfalva maradjon a bácskossuthfalviaké 
2021. június 10. – Pannon RTV 

A következő négy év fejlődéséről és fejlesztéseiről szólnak a most vasárnapi bácskossuthfalvi 

helyi közösségi választások – mondta sajtótájékoztatóján Fremond Árpád. A Vajdasági 

Magyar Szövetség tisztségviselői, akik az elmúlt időszakban tevékenykedtek, kiváló munkát 

végeztek – értékelt a VMSZ topolyai községi szervezetének elnöke. A sajtótájékoztatóra azért 

került sor a Rekreációs Központban, mert az épp a bácskossuthfalvi helyi közösség 

vezetőségének köszönhetően lett mostanra ilyen, rendezett – tette hozzá Fremond. Ez a 

medencekomplexum a bizonyítéka annak, hogy mit tud a Vajdasági Magyar Szövetség 

csinálni – szögezte le. 
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https://ma7.sk/tajaink/xxi-nyari-ifjusagi-kezmuves-tabor-ipolyszalkan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26635/Uj-sportcsarnok-epul-Tothfaluban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26633/Atadtak-a-Vajdasagi-Gazdasagi-Kamara-idegenforgalmi-dijait.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fremond-bacskossuthfalva-maradjon-bacskossuthfalviake
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Az ukrajnai magyarok őshonosként való elismerését kéri az ukrán elnöktől a 
KMKSZ 
2021. június 10. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Brenzovics László elnök a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nevében 

levélben kérte csütörtökön az ukrán államfőt, hogy az Ukrajnában élő magyarokat sorolják az 

őshonos népek közé. A levél szerzője rámutat, hogy az ENSZ dokumentumai szerint az 

őshonos népek "független országokban élő népek", mivel ők azok leszármazottai, akik abban 

az országban vagy földrajzi területen éltek, amely a jelenlegi ország részét képezi, az 

országrész meghódításakor vagy gyarmatosításakor, illetve a meglévő államhatárok 

megállapításakor, jogi státuszuktól függetlenül megőrizték társadalmi, gazdasági, kulturális 

és politikai intézményeik egy részét vagy egészét.     Magyarország a területén legalább 100 

éve élő nemzetiségeket, így az ukránokat is "történelmi nemzetiségként tartja számon" - 

fogalmaz a levél.  

 

A kárpátaljai tehetségek szolgálatában a Genius Jótékonysági Alapítvány 

2021. június 10. – karpat.in.ua 

Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte 10. születésnapját a Genius Jótékonysági Alapítvány, 

amelyet 2011 januárjában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség hozott létre. Megalakulása óta programjaival közel 30 000 

gyermeket, tanulót szólított meg. A jubileumi Tehetségnapon Váradi Natália, a Genius 

irodaigazgatója elmondta: ez alkalommal a KMPSZ tantárgyi vetélkedői nyerteseinek díjazása 

és a különböző ösztöndíjak átadása mellett, az alapítvány tevékenységét támogató 

szakembereket is kitüntették. 

 
Ülésezett az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat 
2021. június 10. – Képes Újság 

Kedden került sor az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat soros ülésére. 

A tanácskozáson a közösséget érintő aktualitásokról volt szó. A megyei magyar kisebbségi 

önkormányzatok közül az Eszék-Baranya megyei testület bír a legnagyobb súllyal, hiszen itt él 

a horvátországi magyarság túlnyomó többsége. Hosszú kényszerszünet után a HMDK által 

vezetett tanács múlt kedden ismét összeült, hogy megvitassa az aktualitásokat. 

 

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet is állított virágkápolnát 
2021. június 10. – Képes Újság 

A Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tagjai is részt vettek a pélmonostori Szent Márton 

Plébánia által szervezett úrnapi körmeneten, múlt csütörtökön. Az úrnapján, vagyis Az Úr 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=25327&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=25327&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=59734&lang=hu
https://kepesujsag.com/ulesezett-az-eszek-baranya-megyei-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-2/
https://kepesujsag.com/a-baranyai-magyar-katolikus-noegylet-is-allitott-viragkapolnat/
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Testének és Vérének ünnepén az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Piros betűs ünneppé IV. 

Orbán pápa tette 1264-ben. Számos országban, így Horvátországban is munkaszüneti nap. 

 

Palotabozsokon járt a HMDK Gazdaköre 
2021. június 10. – Képes Újság 

A Somberek és Környéke Gazdakör által szervezett családi nap elsősorban a kapcsolat 

erősítésére szolgált a magyarországi és a horvátországi magyar gazdák között. A HMDK 

Gazdaköre tavaly tavasszal járt a magyarországi Sombereken, a látogatás szakmai 

ismeretszerzésen túl kapcsolatteremtésre is alkalmat adott, szervezetünk képviselői 

megismerkedtek néhány ottani gazdával. A sombereki gazdakör ezúttal családi napot 

szervezett Palotabozsokon, melyen gazdaszervezetünk vezetői és néhány tagja is képviselte 

magát. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 10. – Kossuth Rádió 

 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár egy évvel ezelőtt járt utoljára a 

Muravidéken. A muravidéki magyar önkormányzat képviselőivel folytatott tárgyalás után 

megállapította, hogy a magyar közösség az elmúlt egy évben erősödött, a magyarországi 

támogatásokat pedig célszerűen használták fel, hiszen a beruházások révén a fejlődést 

segítették elő -- nyilatkozta az államtitkár Gyertyánosban, az iskola udvarán tartott röpke 

sajtótájékoztatóján.  

 

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke május 18-án, a krími tatár nép 1944-es deportálásának 

emléknapján, a parlament elé terjesztette az őslakos népekről szóló törvénytervezetet. Három 

őshonos etnikai közösséget nevez meg a tervezet; a krimi tatárokat, a krimcsákokat és a 

karaimokat.  Vagyis, sem a magyarokat, sem a románokat, szlovákokat, oroszokat, és a 

lengyeleket sem tekinti Kijev őshonos népeknek.  

 

A Kárpátaljai fiatalok, akik a mátészalkai Szakképzési Centrum 2 éves képzési programjában 

tanultak szakmát, és sikeresen vizsgáztak, szerdán vették át bizonyítványukat. Az esemény 

díszvendége Szili Katalin miniszterelnöki megbízott volt, aki szerint feltétlenül folytatni kell a 

képzést, hiszen a magyar ifjúságnak sem a Szovjetunióban, sem Ukrajnában nem volt 

lehetősége magyar nyelvű szakképzésre az elmúlt 100 év alatt.  
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https://kepesujsag.com/palotabozsokon-jart-a-hmdk-gazdakore/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-10_18-02-00&enddate=2021-06-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-10_18-02-00&enddate=2021-06-10_18-40-00&ch=mr1
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Nemrégiben pótválasztást tartottak a Szenci járásban fekvő Éberhardon, miután a korábbi 

polgármester lemondott. Négyen indultak a választáson, amelyet nagy fölénnyel nyert meg 

Valacsai Edit. A mintegy 1300 érvényes szavazatból 871-et szerzett meg. Büszke rá a falu 

magyar lakossága és a Csemadok is.  

 

Tizenkét tematikus út került be az országos helyreállítási tervbe, valamint számos székelyföldi 

kastély támogatását ígérik - hangzott el a három székelyföldi megyét összefogó Székelyföldi 

Turisztikai Desztináció Menedzsment klaszter múlt heti vezető tanácsi ülésén. Az 

értekezésnek helyet adó zabolai Mikes kastély grófnője volt a házigazda. Munkatársunk a 

gyergyószentmiklósi Horváth Alpárral, a Székelyföldi TDM vezetőtanács-tagjával, egyetemi 

oktatóval beszélgetett. 

 

A Kolozs Megyei Magyar Gazdák Egyesülete Facebook oldalán bárki megismerheti a 

szomszéd gazdát, sőt, a termékeit is. A megye gazdáit és a termékeiket népszerűsítő sorozatot 

a gazdaegyesület kezdeményezte, és most a keresletet próbálják összehangolni a kínálattal.  

 

A XXV. Bánsági Magyar Napok rendezvénysorozata szerdai programján Bodó Barna: 

Jelenségek szélzúgásban című - oktatási kérdésekkel foglalkozó tanulmánykötetét mutatták 

be. Az Új Ezredév központban megtartott könyvbemutató után kérte mikrofon elé a szerzőt 

munkatársunk. 


