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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Egyházművészeti kiállítással nyitotta meg kapuit a közönség előtt a nagyváradi 
püspöki palota 
2021. június 12. – MTI, Demokrata, Krónika, Magyar Hírlap, Vasárnap.hu, Maszol, 

Transindex  

Egyházművészeti kiállítással nyitotta meg kapuit a közönség előtt az egyház által csaknem 

három éve birtokba vett, és még felújítás alatt álló nagyváradi római katolikus püspöki palota 

szombaton. A Délkelet-Európa és Románia legjelentősebb, legösszetettebb barokk 

műemlékeként számon tartott palota tulajdonjogát nyolc év pereskedés után, 2004-ben kapta 

vissza az egyház, ám további 15 évet kellett várnia, míg ténylegesen birtokba vehette az 

épületet. A püspökség a magyar állam támogatásával látott neki az épület felújításának, 

miután úgy alakították a romániai feltételeket, hogy EU-támogatásra nem pályázhatott. Az 

egyházművészeti kiállítást az épület már felújított részében rendezték be.  Ünnepi beszédében 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára megemlítette: 

az elmúlt évszázad viharainak a túlélését, és az elmúlt évtizedben történt megerősödést 

mutatja, hogy a püspöki palota egyik épületrésze visszakapta régi fényét és rendeltetését. 

 
Székelyhídon és Nagyváradon adtak át óvodát a magyar állam támogatásával 
2021. június 11. – Krónika, maszol.ro 

A magyar állam támogatásával felépített óvodát adtak át pénteken Székelyhídon és 

Nagyváradon; mindkét oktatási intézmény felépítésében a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) volt a magyar állam partnere. A székelyhídi új oktatási intézmény két 

óvodai és egy bölcsődei csoportnak, mintegy 70 gyermeknek biztosít európai színvonalú 

elhelyezési és oktatási lehetőséget. Az intézmény a végéhez közeledő tanévben egyelőre 44 

óvodás gyerekkel nyitotta meg kapuit. A következő tanévtől nyújt hosszú programos óvodai 

foglalkozást, és várhatóan ekkortól indulhat el falai közt a bölcsődei csoport is. A 690 

négyzetméteres hasznos területű új épület értéke 160 millió forint (2,2 millió lej). A 

Nagyvárad-Szőlős egyházközség által felújított 940 négyzetméteres emeletes óvodaépület 

három óvodai és egy bölcsődei csoport befogadására alkalmas. A 110 millió forintból (1,5 

millió lej) felújított épület 80-100 magyar gyermeknek biztosít korszerű oktatási és ellátási 

lehetőséget. Grezsa István miniszteri biztos, a két óvodaavató között az MTI-nek adott 

nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a Trianon óta eltelt 101 évből az utolsó évtized volt a 

legsikeresebb a magyarság számára. Úgy vélte: az óvodaavatók arra nyújtanak példát, hogy ha 

egy kicsit szabadabban tudnak mozogni, a magyarok mindjárt építkezni kezdenek. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/egyhazmuveszeti-kiallitassal-nyitotta-meg-kapuit-a-nagyvaradi-puspoki-palota-393335/
https://demokrata.hu/magyarorszag/egyhazmuveszeti-kiallitassal-nyitotta-meg-kapuit-a-nagyvaradi-puspoki-palota-393335/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyhidon-es-nagyvaradon-adtak-at-ovodat-a-magyar-allam-tamogatasaval
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Önkormányzatok hétvégéje a Rákóczi Szövetség táborában 
2021. június 12. – MTI, Webrádió, gondola 

A Rákóczi Szövetség hagyományteremtő jelleggel szervezte meg az önkormányzatok 

hétvégéjét Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban, a szombati találkozóra félszáz 

magyarországi településvezető érkezett, akik támogatják a külhoni megmaradást szolgáló 

Magyar Iskolaválasztási Programot. Az egész napos rendezvényen elhangzott: az esemény 

célja a személyes találkozáson és kapcsolatépítésen túl, hogy olyan közös gondolkodás 

induljon el, amely a magyar-magyar kapcsolatok további mélyítését segíti elő a Kárpát-

medencében. Ezért is adták az "Önkormányzatok a nemzeti megmaradásért" címet a 

rendezvénynek. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára az eseményen arról beszélt, hogy az önkormányzatok sokat tettek a nemzeti 

eszme és gondolat fenntartásáért a kétezres évek második felében.  Szili Katalin, a határon 

túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott azt mondta: több mint félezer 

önkormányzat támogatja a Rákóczi Szövetség céljait, egyebek mellett a beiskolázási 

támogatást, amelyet határon túli fiatalok kapnak ahhoz, hogy magyar iskolákban kezdjék meg 

tanulmányaikat. 

 

Bukarestben kiállításon mutatják be a budapesti Puskás Arénát 
2021. június 11. – MTI, Krónika 

A Budapesthez hasonlóan a labdarúgó Európa-bajnokság társházigazdájának számító 

Bukarestben kiállítás keretében mutatják be a Puskás Arénát – közölte pénteken a tárlatot 

szervező bukaresti Magyar Kulturális Intézet. A Hajrá, magyarok! – A Népstadiontól a Puskás 

Arénáig című tárlatot kedden, a magyar válogatott első csoportmérkőzése előtti percekben 

nyitják meg az intézet székhelyén, a román fővárosban. A kiállítás Magyarország legnagyobb 

stadionjának történetét és egyedülálló építészetét mutatja be látványos fotókkal és 

tervrajzokkal, illetve a hozzájuk kapcsolódó történetekkel a Népstadion építésének 1948-as 

kezdetétől egészen a 2019-ben megnyílt Puskás Arénáig. Kósa András László, a bukaresti 

Magyar Kulturális Intézet igazgatója az MTI-nek elmondta, hogy az Eb ideje alatt a magyar 

válogatott mérkőzéseit figyelemmel lehet követni az intézet udvarán. 

 

Tîrnoveanu szerint buldózerek fenyegetik a románok keresztjeit az úzvölgyi 
temetőben 
2021. június 11. – Krónika, maszol.ro 

A Nemzet Útja (Calea Neamului) elnevezésű szervezet vezetője szerint nekik nem a 

magyarokkal, hanem a politikusokkal „van bajuk”. A Mihai Tîrnoveanu vezette román 

nacionalista egyesület hívására több százan emlékeztek meg csütörtök este a Hargita megyei 

úzvölgyi katonatemetőben a – véleményük szerint – ott eltemetett román hősökről. 
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https://gondola.hu/hirek/274274-Onkormanyzatok_hetvegeje_a_Rakoczi_Szovetseg_taboraban.html
https://kronikaonline.ro/kultura/bukarestben-kiallitason-mutatjak-be-a-budapesti-puskas-arenat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-tobb-szazan-emlekeztek-meg-a-sirkertben-a-roman-hosokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-n-tobb-szazan-emlekeztek-meg-a-sirkertben-a-roman-hosokrol
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A Miért szerint hibázott az ittasan vezető Olteán Csongor, de nem kell 
lemondania 
2021. június 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) vezetősége szerint a szervezet elnöke, Olteán Csongor 

hibát követett el, amikor ittasan ült volán mögé, ennek ellenére a grémium úgy véli: a 

politikusnak nem kell lemondania a Miért éléről. Olteán Csongor június 4-én lemondott a 

bukaresti ifjúsági és sportminisztériumban betöltött államtitkári tisztségéről, miután aznap 

hajnalban ittas vezetésen érte tetten a rendőrség Sepsiszentgyörgyön. Az incidensről elsőként 

Kelemen Hunor kormányfőhelyettes, az RMDSZ elnöke adott hírt be közösségi oldalán, 

elfogadhatatlannak nevezve a 32 éves politikus tettét. A Krónika megtudta, hogy a politikus 

szervezetében 0,43 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt mértek a közúti ellenőrzéskor. 

 

Vincze Loránt: ismertetni kell otthon a Brüsszelben megszerzett lehetőségeket 
2021. június 11. – maszol.ro 

Startoljunk rá! címmel ismertető kiadványt jelentetett meg és tájékoztató körutat szervezett 

Erdély-szerte Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő. A Hargita megyében 

kezdődött, de több régiót érintő turné során az Európai Uniótól a következő hétéves 

időszakban érkező támogatási formákról, pályázati lehetőségekről, felhasználási irányelvekről 

tájékoztatják az érdeklődőket a politikus által meghívott szakemberek. A körútról és brüsszeli 

mandátumának második évéről beszélgettek Vincze Loránttal, aki az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is egyben. 

 

Június 24-én dönt a bíróság az Erdélyi Magyar Szövetség pártként való 
bejegyzéséről 
2021. június 11. – maszol.ro 

Kétszeri halasztás után június 24-re tűzte ki a Bukaresti Bíróság illetékes osztálya az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) pártként való bejegyzésének tárgyalását – közölte a Maszol 

érdeklődésére Mezei János, az EMSZ társelnöke, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Az 

MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúzióját tavaly januárban mondta ki a két 

alakulat küldöttgyűlése; a szeptemberi helyhatósági választásokon még pártszövetségként 

állítottak jelölteket (attól tartva, hogy a bürokrácia miatt nem jegyzik be időben az új pártot), 

de azt követően elindították a hivatalos bejegyzést. A decemberi parlamenti választásokra az 

EMSZ együttműködést kötött az RMDSZ-szel, és a megállapodásban többek között az 

szerepelt, hogy az RMDSZ képviselőházi jelöltlistáján két befutó helyet tartottak fenn az 

EMSZ által javasolt jelölteknek (Kulcsár-Terza Józsefnek és Zakariás Zoltánnak). Mezei 

elmondta, hogy az eddigi két halasztásnak formai okai voltak, senki nem próbálta meg 

akadályozni óvással az eljárást. Bár teljes dokumentációt adtak le, egy-egy okmány nem jutott 

el az irattárból a tárgyalóterembe, és hiánypótlást kértek – magyarázta, hozzátéve, hogy 

„most már nem látom akadályát a párt bejegyzésének”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-miert-szerint-hibazott-az-ittasan-vezeto-oltean-csongor-de-nem-kell-lemondania
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-miert-szerint-hibazott-az-ittasan-vezeto-oltean-csongor-de-nem-kell-lemondania
https://maszol.ro/belfold/Vincze-Lorant-ismertetni-kell-otthon-a-Brusszelben-megszerzett-lehetosegeket
https://maszol.ro/belfold/Junius-24-en-dont-a-birosag-az-Erdelyi-Magyar-Szovetseg-partkent-valo-bejegyzeserol
https://maszol.ro/belfold/Junius-24-en-dont-a-birosag-az-Erdelyi-Magyar-Szovetseg-partkent-valo-bejegyzeserol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 14. 

 

Fejlesztési trendekről és a turizmus kérdéseiről tanácskoztak a székelyföldi 
polgármesterek Borszéken 
2021. június 11. – maszol.ro 

Első alkalommal tartották Borszéken a székelyföldi magyar városok polgármestereinek 

találkozóját. A csütörtökön lezajlott eseményen 12 városvezető és két megyeelnök volt jelen. 

Szóba kerültek a követlező évek városfejlesztési trendjei és a turizmus égető kérdései is. A 

polgármesteri hivatal épületében megtartott eszmecserén Mik József, Borszék polgármestere 

köszöntötte a vendégeket, összefoglalva néhány mondatban a házigazda település elmúlt 

évtizedét, illetve a soron következő fejlesztéseket. A magyar kormány üzenetét Tóth László 

csíkszeredai magyar főkonzul tolmácsolta, kifejtve, hogy Magyarország számára fontos a 

székelyföldi térség fejlődése, a kormány, az általa gyakorlatba ültetett programokkal, ehhez 

szeretne hozzájárulni. 

 

Őrségváltás Brassóban: az új RMDSZ-vezetők szerint többet érdemelnek a 
barcasági magyarok 
2021. június 12. – Krónika 

Új megyei és városi RMDSZ-elnököt választottak Brassóban a tavaly elbukott önkormányzati 

voksolás után, amikor is egyik önkormányzatba sem jutott be tanácsos a tulipános listáról. 

Mindkét új vezető abban bízik, hogy jobbá tehetik a brassói, a barcasági magyarok életét. A 

hogyanokról faggatták Kirsch Gábor megyei és Toró Tamás városi RMDSZ-elnököt. 

 

Egy nagyívű elképzelés szerint gyorsforgalmi út szeli majd át Székelyföldet 
2021. június 12. – szekelyhon.ro 

Gyergyóditrót és a háromszéki Kököst köti össze majd az a gyorsforgalmi út, amelynek tervei 

most körvonalazódnak. A Székelyföldet észak-déli irányba átszelő út az elképzelések szerint 

megszabadítja a jelenlegi európai út mentén található településeket a tranzitforgalomtól. 

 

Tőkés László-díjat kapott Izsák Balázs 
2021. június 13. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke kapta meg a 2020-as Tőkés-díjat, az 

elismerést az ünnepi istentisztelettel egybekötött nyilvános kuratóriumi ülésen adták át 

vasárnap a kisvárdai református templomban. A Tőkés László Alapítvány által 1989-ben 

létrehozott rangos díjat még tavaly ítélte oda a szervezet kuratóriuma a politikusnak, azonban 

a koronavírus-járvány miatt az ünnepséget csak most lehetett megrendezni. Az eseményen 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a díjazott és az általa vezetett 

szervezet külhoni magyarság érdekében tett erőfeszítéseit felidézve laudációjában elmondta, 

Izsák Balázs vezetésével az SZNT a „székely politikai szubjektivitást” hozta létre nemcsak a 

Kárpát-medencében, hanem nemzetközi szintéren is. „Magyarországnak, a magyar 

külpolitikának és a magyar nemzetpolitikának a támogatása csak abban az esetben lehet 

eredményes és hatékony, ha világos határon túli, külhoni magyar politikai szubjektumok 
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https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-trendekrol-es-a-turizmus-kerdeseirol-tanacskoztak-a-szekelyfoldi-polgarmesterek-Borszeken
https://maszol.ro/belfold/Fejlesztesi-trendekrol-es-a-turizmus-kerdeseirol-tanacskoztak-a-szekelyfoldi-polgarmesterek-Borszeken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/orsegvaltas-brassoban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/orsegvaltas-brassoban
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-nagyivu-elkepzeles-szerint-gyorsforgalmi-ut-szeli-majd-at-szekelyfoldet
https://maszol.ro/belfold/Tokes-Laszlo-dijat-kapott-Izsak-Balazs
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jönnek létre, ennek az előfeltételeit teremtette meg a SZNT az elmúlt években” – fogalmazott 

a fideszes politikus. 

 

Versailles 100 év távlatából: előadás-sorozattal történelem- és nemzettudatunk 
erősítéséért 
2021. június 11. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A budapesti Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) Versailles 100 év 

távlatából címmel indított előadás-sorozatot június 10-én a komáromi Kossuth téri 

Csemadok-székházban. A Nemzeti Együttműködési Alap és a Felvidék.ma portál által 

támogatott rendezvénysorozatot Szalai Erika újságíró üdvözlő szavai után Gubík László, a 

SZAKC elnöke nyitotta meg. Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi sátoraljaújhelyi beszédéből 

idézett, miszerint véget ért a száz évnyi magányunk, s ideje, hogy a közép-európai 

ellenségeskedést a térségbeli országok hatékony együttműködése váltsa fel. 

 

A kétnyelvűségről Nagyölveden 
2021. június 11. – Ma7.sk 

Nagyölved önkormányzata 2021. július 5-ére szervezte meg a Magyarok szlovákul című 

konferenciáját. A kétnyelvűséget középpontba állító tanácskozás 9 órakor a helyi közösségi 

teremben veszi kezdetét. Új utakat és lehetőségeket keresünk, hogy a kor követelményeinek 

próbáljunk megfelelni. A jó példákból igyekszünk tanulni, ötleteket meríteni, elfogadóbbakká 

válni. Egy közösséget megtartani csak úgy tudunk, ha tanulunk, tanácsokat, ötleteket, 

tapasztalatokat gyűjtünk; ehhez pedig nyitottságra van szükségünk” – fogalmazta meg Cseri 

Zita polgármester asszony, akinek a köszöntője után számos neves szaktekintély tart majd 

előadást. 

 

Schrödinger pártja 
2021. június 11. – Ma7.sk 

Döcögősen halad a magyar pártegyesítés. Bár a téli előzmények fényében akár pozitívumként 

is értékelhetjük, hogy az érintett pártok képviselői egészen a közelmúltig nem 

sajtótájékoztatókon, hanem zárt körű tárgyalásokon vitatkoztak a megoldandó problémákról. 

 

A Mátyusföldön lassan kicsinek bizonyulnak a magyar óvodák 
2021. június 11. – Ma7.sk 

Lezárult a jövő tanévre való óvodai beíratás folyamata a Mátyusföldön is. A Galántai és 

Vágsellyei járásban több településen nem tudtak megfelelni minden kérvénynek, a magyar 

óvodák legtöbbje emelt létszámmal működik. Helyhiány miatt sok szlovák gyermeket is 

megpróbálnak magyar óvodákba íratni. 
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https://ma7.sk/tajaink/versailles-100-ev-tavlatabol-eloadas-sorozattal-tortenelem-es-nemzettudatunk-erositeseert
https://ma7.sk/tajaink/versailles-100-ev-tavlatabol-eloadas-sorozattal-tortenelem-es-nemzettudatunk-erositeseert
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https://ma7.sk/aktualis/schrodinger-partja
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A SZAKC mai tanácsülésén megválasztották a Pogány Erzsébet-díj kuratóriumi 
tagjait 
2021. június 11. – Felvidék Ma 

Június 11-én, pénteken a martosi rendezvényligetben tartotta a Szövetség a Közös Célokért 

(SZAKC) éves tanácsülését, melyen a társulás tagszervezeteinek vezetői mellett jelen voltak az 

elnökség tagjai (Gubík László elnök, Mézes Rudolf és Ladányi Lajos alelnökök), az 

igazgatótanács tagjai, az elnök mellett Hideghéthy Andrea ügyvezető igazgató, Losonszky 

Margit gazdasági igazgató, valamint Duray Miklós tiszteletbeli elnök is. 

 

Kompromisszum a megszűnő őrsújfalusi postafiók ügyében 
2021. június 11. – Új Szó 

Nem tervezi fenntartani az őrsújfalusi fiókot a Szlovák Posta, mivel az adataik alapján a napi 

pénzforgalom és ügyintézés alacsony intenzitása nem eredményez hatékony működést. 

Ugyanakkor biztosítani fogják az összes postai szolgáltatást a terepen dolgozó postásokon 

keresztül. 

 

Forró Krisztián: Nem hagyhatjuk, hogy a magyarság megosztására törekvő 
igyekezetek felülkerekedjenek 
2021. június 12. – Ma7.sk 

Forró Krisztián MKP-elnök szerint nyilvánvaló, hogy aki a Szövetségen kívül akar magyar 

ügyekkel foglalkozni, az igazán nem a kérdések megoldásában érdekelt, hanem csak beszél 

róluk. A Ma7.sk portálnak adott interjút Forró Krisztián. 

 

Vasárnap lezárul a népszámlálás 
2021. június 12. – bumm.sk, Új Szó 

Már csak ezen a hétvégén kapcsolódhatnak be a lakosok a népszámlálásba. Az adatgyűjtés 

vasárnap éjfélkor lezárul, figyelmeztetett Jasmína Stauder, a statisztikai hivatal 

népszámlálásért felelős szóvivője. 

 

„Jobb lenne, ha a személyes ellentétek helyett a valódi problémákról 
beszélnénk” 
2021. június 12. – Új Szó 

Hol tartanak a Szövetségen belüli tárgyalások? Mikorra válhat valóban egységessé a 

szlovákiai magyar érdekképviselet, és mennyire lassítják az egyeztetési folyamatokat a pártok 

közti személyes ellentétek? Egységes álláspontra juthatnak a pártelnökök Gyimesi György 

személyével vagy a magyar kormány tevékenységével kapcsolatban? A kérdésekre Mózes 

Szabolcs, az Összefogás elnöke válaszolt. 
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https://felvidek.ma/2021/06/a-szakc-mai-tanacsulesen-megvalasztottak-a-pogany-erzsebet-dij-kuratoriumi-tagjait/
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https://ujszo.com/kozelet/jobb-lenne-ha-a-szemelyes-ellentetek-helyett-a-valodi-problemakrol-beszelnenk
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Elismerésben részesült Czimbalmosné Molnár Éva 
2021. június 12. – Ma7.sk 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője Gulyás Gergely miniszterelnökséget 

vezető minisztertől vehetett át elismerő oklevelet. Czimbalmosné Molnár Éva a 

rendszerváltoztatás óta a nemzetpolitika területén dolgozik. Különböző posztokon tett a 

felvidéki magyarságért. A kilencvenes években a pozsonyi Magyar Kulturális Intézetet 

vezette, dolgozott a Határon Túli Magyarok Hivatalában. Később a kassai magyar 

főkonzulátust vezette, majd nagykövetként szolgált Pozsonyban. 

 

A szeretet a kulcs a vágfarkasdi Életke óvodában 
2021. június 13. – Ma7.sk 

Szeptemberben nyitja meg kapuit sok magyar óvodással a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program támogatásával felépült vágfarkasdi Életke óvoda. A református egyház gondjaira 

bízott intézményben a szeretet és a keresztyén nemzeti értékekbe vetett hit lesz a vezérfonal. 

 

Szövetség 5,7 % – Nyolcpárti parlamentet mért a Focus ügynökség 
2021. június 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó 

A FOCUS ügynökség legfrissebb közvélemény-kutatása szerint, júniusban a Hlas párt 21,6 %-

kal nyerte volna a parlamenti választást. A 8 párti parlamentben a Szövetség is helyet kapott 

volna (5,7 %) – derül ki a Focus ügynökség Markíza TV számára készített közvélemény-

kutatásából. 

 

Jövő szombaton a szlovák és a magyar államfő közösen adja át a megújult borsi 
Rákóczi-kastélyt 
2021. június 13. – Ma7.sk, bumm.sk, Körkép 

Zuzana Čaputová szlovák és Áder János magyar köztársasági elnök adja át június 19-én a 

borsi Rákóczi-kastélyt – tájékoztatta portálunkat a Teleki László Alapítvány. A hírt a TASR-

nek Martin Strižinec, a szlovák államfő szóvivője is megerősítette. 

 

Határon átívelő együttműködés a zselízi Esterházy-kastély és az esztergomi 
Balassa Bálint Múzeum újbóli megnyitásáért 
2021. június 13. – Felvidék Ma 

Ígéretes kilátások elé tekint a zselízi Esterházy-kastély, hiszen két nemzetközi pályázatból 

megkezdődhet a szebb napokat megélt kúria részleges felújítása. Az INTERREG Szlovákia–

Magyarország program keretén belül, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) koordinációjával 

kerül sor az SKHU/1902/1.1/035 számú „Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint 

Múzeum és a zselízi Esterházy-kastély újbóli megnyitásáért” CoME-in című projektre. 
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https://ma7.sk/hethatar/elismeresben-reszesult-czimbalmosne-molnar-eva
https://ma7.sk/tajaink/a-szeretet-a-kulcs-a-vagfarkasdi-eletke-ovodaban
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Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban 
2021. június 13. – MTI, Felvidék Ma 

Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság egykori vezető politikusának személyisége előtt 

hajtottak fejet szombaton a közép-morvaországi Mírovban csehországi és szlovákiai 

magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői. Az idén 24. alkalommal megtartott 

megemlékezést a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének (CSMMSZ) Rákóczi Anna 

által vezetett ostravai helyi egyesülete, valamint Mírov település önkormányzata közösen 

rendezték. 

 

Bácskossuthfalva: Közel 50 százalékos volt a részvétel a helyi közösségi 
választáson 
2021. június 14. – Vajdasag.ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A bácskossuthfalvi helyi közösségi választáson a 18 képviselői hely egyikére 35 személy 

pályázott. A faluban voltak olyan jelöltek, akik hangos kampányt folytattak, ami helyi 

közösségi választások esetében nem szokványos. Az első, egyelőre nem hivatalos eredmények 

szerint a tanács tagjai kivétel nélkül a VMSZ által is támogatott jelöltek közül kerülnek ki. A 

VMSZ által támogatott jelöltek jutottak be a tanácsba a bácskossuthfalvi helyi közösségi 

választáson. Mind a 18 képviselői helyet a magyar párt képviselői szerezték meg. Az első nem 

hivatalos eredmények ezt mutatják, hivatalos eredményhirdetésre kedden lehet számítani. 

 

Az MNT elfogadta új hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiáját 
2021. június 11. – Vajdasag.ma 

Egyhangúlag fogadta el a Magyar Nemzeti Tanács mai ülésén a 2021 és 2026 közötti 

időszakra vonatkozó hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiáját. A dokumentum kapcsán 

egyetértés alakult ki a tanácsban, hogy jók a megfogalmazott elképzelések, ezért azt 

támogatta az ellenzék is. Az új stratégia a korábbihoz képest más koncepcióra épül, mondta el 

az ülésen Hajnal Jenő, az MNT elnöke. 

 

Huszonhárom éves a VMSZ újvidéki szervezete 
2021. június 11. – Pannon RTV 

Fennállásának huszonharmadik évfordulóját ünnepelte tegnap a Vajdasági Magyar Szövetség 

újvidéki szervezete. A tagok értékelték az eddigi eredményeket, továbbá felvázolták az 

elkövetkező időszak feladatait. A Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki szervezete 

fennállásának huszonharmadik évfordulóját ünnepelte szombaton a Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Központban. A díszülésen okleveleket osztottak ki azoknak akik tíz, illetve húsz 

éve tagjai a szervezetnek. 

 

 

 

https://felvidek.ma/2021/06/esterhazy-janosra-emlekeztek-a-morvaorszagi-mirovban/
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Aláírták a szabadka-horgosi vasút felújításáról szóló szerződést 
2021. június 14. – Vajdasag.ma 

Tomislav Momirović építésügyi miniszter, Nebojša Šurlan, a Szerbiai Vasutak 

infrastruktúráért felelős vezérigazgatója, illetve Krsto Dubroja, a beruházás kivitelezéséért 

felelős Karin Komerc MD és az RZD International konzorciumának képviselője aláírták a 

Szabadka - Horgos vasút felújításáról szóló szerződést, tájékoztatott a minisztérium. 

 

A szórvány pedagógusai az iskolaév végén is képzik magukat 
2021. június 13. – Vajdasag.ma 

A nagybecskereki székhelyű Vajdasági Módszertani Központ egy újabb akkreditált 

továbbképzést szervezett a szórványban oktató pedagógusok részére, ebben az iskolaévben ez 

az utolsó előtti alkalom, amelynek a témája Együttműködés és kommunikáció - Az oktató-

nevelői munka eredményességének záloga. 

 

Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik három átkelő a szerb-magyar 
határon 
2021. június 13. – Vajdasag.ma 

Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik három átkelő a szerb-magyar határon - közölte 

honlapján a magyar rendőrség szombaton. Újra megindul az átléptetés a Tiszasziget-Gyála és 

a Bácsalmás-Bajmok közúti átkelőhelyen, valamint teljes nyitvatartással működik az 

Ásotthalom-Királyhalom közúti ellenőrzőpont is. Az átkelők 7 és 19 óra között működnek. 

 

Jól sikerült a doroszlói Agrofesztivál 
2021. június 14. – Magyar Szó 

Első alkalommal szervezték meg Doroszlón az Agrofesztivált. Június 12- én a Doroszló-

Szentkútra világszínvonalú mezőgazdasági kiállítók hozták el termékeiket, szakmai előadások 

zajlottak. Kísérőprogramként főzőverseny, kézműves vásár, gyermekprogramok, népzenei és 

táncos művelődési műsor, valamint este Zvonko Bogdan neves énekes, továbbá Kuti Róbert 

magyarországi prímás és zenekara vonzott több ezres tömeget a Bajkútnak is nevezett 

rendezvényközpontba. 

 

Kárpátalján elsőként tanulhattak szakmát magyarul 
2021. június 13. – Kárpátalja 

Június 11-én ünnepélyesen átvehették szakképesítést igazoló okirataikat az Egán Ede 

Szakképzési Centrum Nagydobronyi Képzési Központjának első, végzős hallgatói. 

Nyolcvanegy diák szerzett képesítést a következő szakokon: mezőgazdasági gépésztechnikus, 

autószerelő, hegesztő, villanyszerelő, fodrász, kozmetikus, szakács. Balogh János, a 

Nagydobronyi Képzési Központ igazgatója elmondta, bővíteni szeretnék a képzési 

kínálatukat, a jelenlegi szakok mellett a divatszabó, pincér, mezőgazdasági technikus, illetve a 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26650/Alairtak-a-szabadka-horgosi-vasut-felujitasarol-szolo-szerzodest.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26648/A-szorvany-pedagogusai-az-iskolaev-vegen-is-kepzik-magukat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26642/Hetfotol-ismet-teljes-nyitvatartassal-mukodik-harom-atkelo-a-szerb-magyar-hataron.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26642/Hetfotol-ismet-teljes-nyitvatartassal-mukodik-harom-atkelo-a-szerb-magyar-hataron.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4642/vajdasag/244466/J%C3%B3l-siker%C3%BClt-a-doroszl%C3%B3i-Agrofesztiv%C3%A1l-doroszl%C3%B3-agrofesztiv%C3%A1l.htm
https://karpataljalap.net/2021/06/12/karpataljan-elsokent-tanulhattak-szakmat-magyarul
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sportedző, sportszervező szakmákat hirdették meg, az utóbbit labdarúgás szakiránnyal. A 

jelentkezéseket július 1. és augusztus 13. között várják. 

 

Kellemest a hasznossal – ISZ RUN Half Marathont szerveznek 
2021. június 13. – Kárpátalja 

A futás hatására nemcsak edzettebbekké, ellenállóbbakká, kitartóbbakká válunk, hanem 

boldogabbak is leszünk. Tudományos vizsgálatok eredményei fényt derítettek a rendszeres 

futás testi elégedettséget fokozó hatására is. Sőt, mi több, most a futással nem csupán a saját 

testi és lelki épségünket erősíthetjük és óvhatjuk, hanem akár életet is menthetünk! 

Kárpátalja-szerte valószínűleg már mindenki ismeri a kétéves Szalcevics Annácska történetét, 

aki egy ritka és szörnyű betegséggel küzd, az SMA-val (spinális izomatrófia), annak is a 

legsúlyosabb formájával. Már jó ideje tart a gyűjtés, amelyhez rendkívül sokan hozzájárultak 

Kárpát-medence-szerte. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 

(KMKSZ ISZ) is szervezett már aukciót és gyűjtést egyaránt. Az ISZ RUN Half Marathon 

elnevezésű jótékonysági félmaraton is a nemes ügyet szeretné elősegíteni és az ott befolyt 

pénzösszeggel támogatni a gecsei kislány kezelését. 

 

Ukrajnába látogatott az EBESZ soros elnöke 
2021. június 14. – karpat.in.ua 

Június 13–15-én Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter meghívására munkalátogatásra 

érkezett Ukrajnába Ann Linde, az EBESZ elnöke, a Svéd Királyság külügyminisztere. A hírt a 

Belügyminisztérium közölte. A hivatal kihangsúlyozta, hogy Ann Linde második alkalommal 

érkezett országunkba az EBESZ svéd elnökségének kezdete óta, amely „megerősíti 

Svédország kiemelt figyelmét az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójának 

felszámolására”. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 11. – Kossuth Rádió 

 

Szabadon bocsátják végre a terrorizmus vádjával perbe fogott kézdivásárhelyi Beke Istvánt és 

Szücs Zoltánt? Igen, még mindig kérdőjellel, bár mindkettőjük esetében a feltételes 

szabadlábra helyezésről döntött a bíróság. Csakhogy az ítélet még mindig nem jogerős.  

 

A délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata ma elfogadta a 2021 és 2026 

közötti időszakra vonatkozó hivatalos nyelv- és íráshasználati stratégiáját. A szabadkai ülésen 
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egyetértés alakult ki a tanácsban, hogy jók az elképzelések, ezért azt támogatta az ellenzék is. 

Az új stratégia a korábbihoz képest más koncepcióra épül – mondta Hajnal Jenő az MNT 

elnöke.  

 

A hatékony oktatáshoz megfelelő tanmenetterv szükséges - hangsúlyozza Szilágyi Lajos, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Beregszászi Járási elnöke. Hatékonyabbá kell tenni 

az ukrán nyelv tanítását a magyar iskolákban, azonban ez nem mehet az anyanyelvű oktatás 

kárára, hangsúlyozza a szakember. 

 

A Székelyhídi Református Egyházközség új óvodáját és bölcsődéjét avatták ma.  44 óvodás 

gyerekkel nyitotta meg kapuit az intézmény, de van még hely összesen 70 kisgyermek 

számára.  Reményeik szerint a bölcsőde is beindulhat a következő tanévtől.  

 

Egy kisebb méretű sportcsarnok épül Tótfaluban és a helyi kollégium is megújul magyar 

állami támogatásból. Az épülő sportlétesítmény alapkövét tegnap helyezték el délvidéki 

magyar közéleti személyiségek Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára jelenlétében.   

 

Arad és Gyula szecessziós építészetével, Szántay Lajos néhai aradi műépítész munkásságával 

kapcsolatos vetélkedőt szerveztek a két testvértelepülés középiskolás diákjainak.  Idén a 

koronavírus-járvány miatt azonban most csak aradi diákok jelentkezését várták.  A diákoknak 

azonosítaniuk kellett, és fel kellett keresniük jellegzetes köz- és lakóépületeket, bérpalotákat, 

illetve egy fotópályázatra is fényképeket kellett készíteniük. A díjkiosztó ünnepséget a 

szecesszió világnapján, június 10-én tartották az aradi Kultúrpalotában.  

 

Orbán Balázs még Árpád-koriként emlegeti, ám a legújabb kutatások szerint valószínűbb, 

hogy a 15. században épült az a Jézus Szíve kápolna, amelynek felújítása négy évig tartott. 

Székelyudvarhely legkorábbi, ma álló építészeti műemléke európai uniós pályázatból, magyar 

állami támogatásból, valamint sokat jelentő helyi összefogás révén kapta vissza korabeli 

fényét. Ma, Jézus Szíve ünnepén búcsúmise keretében nyílik meg újra a látogatók előtt a 

kápolna és a gondnoki ház – ez utóbbi kiállításnak ad otthont. Derzsi Lászlóval, a projekt 

vezetőjével, és a kutatásokat végző Sófalvi András régésszel a helyszínen beszélgettünk. 
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Határok nélkül 

2021. június 12. – Kossuth Rádió 

 

Erdélyben hat hivatásos néptáncegyüttes működik. Mi a feladatuk? Hogyan változott meg a 

néptánc színpadi bemutatása? Hogyan vesznek részt az oktatásban és a műkedvelő 

együttesek tevékenységének irányításában?  Ezek voltak azok a kérdések, amelyekre választ 

kerestek a Csíkszeredában tartott 15. találkozójukon. Elsőként András Mihályt, a szervező 

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes művészeti igazgatóját kérdezte munkatársunk. 

 

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad 1992 őszén alakult, de a következő évben, 1993-

ban jegyezték be hivatalosan, civil szervezetként. Azóta is folyamatosan működik. A 

közelmúltban új elnököt választottak Kovács Jolánka személyében. Vele beszélgetett 

munkatársunk a színpad jelenlegi helyzetéről és a közösség terveiről. 

 

2020-ban kitört a koronavírus-járvány és megszakított egy fél évezredes hagyományt. A 

határokat lezárták, az emberek százezrei otthon maradtak. A szigorítások ellenére azonban 

akadtak, akik a pandémia idején is útra keltek a Gyimesekből Máriához, Csíksomlyóra. A 

gyimesközéploki 27 éves Renáta egyike az elszántaknak, aki nemcsak a zarándokutat akarja 

bejárni, hanem közben válaszokat keres saját kérdéseire is.  

A napjainkban Budapesten élő fiatal lány miért érzi úgy, hogy a fővárosban magyarázkodnia 

kell csángó tájszólása és vallásossága miatt? Vajon elszakadhat-e végleg a Gyimesektől? 

Megtalálhatja-e a helyét Budapesten? Élhető-e a kétlakiság? Renátával együtt ezekre a 

kérdésekre is keresi a választ az Otthon, otthon című dokumentumfilm két rendezője Nagy 

Anikó Mária és Szabó Attila. Az alkotókkal és a főszereplővel a budapesti filmbemutató után 

beszélgethettem. 

 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 

Trianon 100. évfordulója alkalmából adta ki Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című munkáját, 

amely segít eligazodni az 1920-hoz vezető történelmi események és a hatásukra kialakult 

jelenségek útvesztőjében. A 101. évfordulóra elkészült a Trianon–kislexikon diákoknak című 

kötet, amelyet a Nemzeti Összetartozás Napján mutattunk be Budapesten, a Duna Palotában. 

Vajon mit tanulhatnak meg a diákok a gimnáziumokban Trianonról? A családi gyökereknek 

milyen szerepük van a fiatalok történelemszemléletének alakulásában? A bővített kiadás 

mennyiben más, mint a kislexikon első kiadása? Ezekre a kérdésekre együtt kerestük a 

választ a kislexikon szerzőjével, Molnár Zsolttal, aki a Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium 

történelemtanára, és egyik végzős tanítványával, Sélley Annával. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-12_18-01-00&enddate=2021-06-12_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. június 13. – M1 

 

Pásztorképzést indít Böjte Csaba   

Mi is lehetne annál fontosabb egy pásztorképzésen, mint felébreszteni a gyerekek 

kíváncsiságát a pásztorélet szépségei, a hegyi legelők adta szabadság, és az állatok iránt. Böjte 

Csaba ferences rendi szerzetes pásztorképzést álmodott, és máris benépesülni látszik a 

szencsedi tanya, kicsik és nagyok hallgatják a juhász szavait. Böjte atya segítőtársa 

Magyarországról érkezett. Béres Sándor okleveles pásztor juhokkal, pásztorkutyákkal, lóval, 

egy Hargita megyei tanyára költözött, hogy a fiatalokat a gazdálkodó életforma értékeire 

tanítsa 

 

Nagyszabású szemétgyűjtés Háromszéken 

Az ezer éves határ közelében, Háromszék észak-keleti részén, a Nemere-hegységben járunk. 

Nem véletlenül, hiszen itt, a Nagy Sándor-csúcs alatt, a meredek hegyoldalból ered az a folyó, 

amely egy minden eddiginél nagyobb környezetvédelmi megmozdulást hívott életre. Ez már a 

lemhényi községháza udvara, ahol a kezdeményezők, a helyi ifjúsági szervezet önkéntesei 

gyülekeztek, de további tíz településről egyszerre indult a nagy szemétgyűjtés. A csatlakozó 

szervezetek és intézmények képviselői mellett a környezetvédelmi tárca vezetője és az 

RMDSZ néhány politikusa is részt vett az akcióban. 

 

Jurtaállítás és gyermeknap, Berzéte 

A járványhelyzet enyhülése után a felvidéki Berzétén végre felállíthatják azt a jurtát, amely a 

helyi és környékbeli magyarság számára közösségi térként szolgál majd. A jurtára anyaországi 

támogatással, a Bethlen Gábor Alap segítségével tett szert a közösség. A magyar öntudatra 

nevelést egészen apró korban elkezdik Berzétén, így ez a nap a gyerekeké is, akik elsőként 

vehetik birtokba a jurtát. Amíg elkészül, rengeteg program várja az apróságokat, például - a 

közeli Gombaszögről érkezett lovasoknak köszönhetően – lovagolhatnak is. 

 

Torboszlói csűrmúzeum   

A Felső-Nyárádmente egyik völgykatlanában, a Bekecs lábánál terül el a 120 lelket számláló 

Torboszló. A különös nevű falunak – akárcsak Székelyföld eme kisrégiójának - a gazdagon 

faragott tornácok, csűrök, gyalogkapuk a védjegyei. Egy marosvásárhelyi orvos házaspár, 

miután telket vásárolt a faluban, megpróbál jó példával elől járni a hagyományos építészet 

megmentésében. Madaras Sándor zsenge ifjúkorától szenvedélyes gyűjtő, a csűrmúzeum 

berendezése több évtizedes „vadászat” gyümölcse. Van olyan muzeális értékű tárgyat, amelyet 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-06-13-i-adas-3/
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a végpusztulástól sikerült megmenteni: mint például az 1700-as évekből származó festett 

szász ládát, vagy az 1800-as évek elejéről a küküllő-melléki székely hozományládát 


