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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Újra beterjesztik Székelyföld autonómiatervezetét a román parlamentben az 
EMSZ képviselői 
2021. június 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Ismételten a bukaresti törvényhozás elé viszi Székelyföld autonómiatervezetét Kulcsár-Terza 

József, társkezdeményezőként pedig – aláírásával is – támogatja azt képviselőtársa, Zakariás 

Zoltán – közölte hétfőn az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) alkotta pártszövetség (a fúzió bírósági bejegyzése 

még nem zárult le) két politikusa erről a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 

(KMKF) regionális önkormányzati munkacsoportja múlt heti ülésén tájékoztatták 

képviselőtársaikat Budapesten, a magyar Országgyűlésben. Az EMSZ politikusai 

emlékeztettek: a decemberben az RMDSZ részvételével megalakult kormány programjában 

szerepel a kisebbségi törvénytervezet benyújtása is, melyre várhatóan „szeptembert 

követően” kerülhet sor. Zakariás Zoltán hangsúlyozta: a törvény célja a kulturális autonómia 

intézményesítése kell legyen, a politikai pártoknak pedig a nyár folyamán azokkal a civil 

szervezetekkel közösen kell kidolgozniuk azt, amelyek eddig is behatóan foglalkoztak a 

témával. 

 

Szövetség, a nyugodt magyar erő - Forró Krisztián a TA3-ban 
2021. június 14. – ma7.sk 

Az MKP elnöke a TA3  hírtelevízió A nap témája című műsorában szerepelt. A TA3-nak is 

feltűnt, hogy a magyar pártok alkotta Szövetséget egy idő óta a parlamenti küszöb fölött 

mérik, amit már tendenciaként is felfoghatunk. Forró Krisztián az egyesülési folyamatról 

elmondta, hogy a közvélemény-kutatások eredményét a polgárok pozitív visszajelzéseként 

értékeli. Kiemelte, hogy a közösségünk tagjai az ország elmaradott részein élnek, és a 

Szövetség nemcsak a magyarokat, hanem a velünk élő szlovákokat is képviselni kívánja, így 

elérhetőek a magasabb preferenciák is, hasonlóképp, mint amikor az MKP egységesen 

képviselte az itt élők érdekeit. Az 5,7 százalékos, legutóbb mért eredmény arra inspirál, hogy 

az egységesülés minél szélesebb legyen - mondta a pártelnök. 

 

Újra Szent László Napok – egy év virtuális kitérő után ismét megszervezik a 
kulturális fesztivált 
2021. június 14. – Krónika, Bihari Napló 

A vasárnapi nulladik nappal el is rajtol a nagyváradi Szent László Napok, amelyet Itthon 

vagyunk jelszóval immár kilencedik alkalommal szerveznek meg június 21–27. között. A 

szervezők hétfőn sajtóbeszélgetésen számoltak be arról, hogy egy ilyen rendkívülinek 

mondható évben, amikor a koronavírus-járvány még mindig közöttünk van, milyen 

körülmények között és milyen eseményekkel valósul meg a partiumi térség egyik legnagyobb 
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kulturális fesztiválja. Zatykó Gyula főszervező emlékeztetett, a koronavírus-világjárvány miatt 

tavaly elmaradt a nagy találkozás, de hogy ne tűnjön el nyomtalanul a 2020-as év, „szívet 

melengető kisfilmeket” készítettek, amelyekkel az volt a cél, hogy megmutassák, száz évvel a 

trianoni békeszerződés után van magyar múlt, jelen, jövő a Körös-parti városban. Ezeket a 

filmeket egy Virtuális királyi hét keretében tettek közzé a Szent László Napok 

közösségimédia-felületein, ma is meg lehet tekinteni valamennyit.  „Idén a járványhelyzet és 

a lakosság átoltottságának alakulása lehetővé teszi, hogy ismét közönséggel tartsuk meg 

fesztiválunkat” – jelentette be örömmel a főszervező.  

 

Dévára is eljutott az Aradi Kamaraszínház szórványkaravánja 
2021. június 14. – Krónika 

Többek között Déván, a Szent Ferenc Alapítvány otthonában, a Böjte Csaba által vezetett 

gyermekotthon lakóinak is bemutatta a Vitéz László és az elátkozott malom című 

előszereplős vásári bábjátékot az Aradi Kamaraszínház a hétvégén. A társulat a Szegedi 

Pinceszínházzal közös produkcióját vitte el Kulturális Szórványkaravánja keretében Arad, 

Temes és Hunyad megyei szórványtelepülésekre, így azok is színházi élményhez juthattak, 

akik egyébként nem, vagy csak ritkán láthatnak hasonló produkciókat. A turné során a két 

színház két új koprodukcióját láthatta a közönség összesen hét településen a magyar kormány 

támogatásával. 

 

Megvan az RMDSZ jelöltje az ittas vezetés miatt lemondott Olteán Csongor 
helyére 
2021. június 14. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa (SZÁT) hétfői ülésén Kacsó-Doboly Izabella Máriát 

nevesítette ifjúsági államtitkárnak – adat hírül közleményében a szövetség. Kacsó-Doboly 

Izabella Mária, 37 éves jogász, Vajdahunyadon született. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

Jogi Karán, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári 

Természettudományi és Művészeti karának Nemzetközi Kapcsolatok és Európai 

Tanulmányok Szakán szerzett diplomát, mesteri tanulmányait Kolozsváron és Petrozsényben, 

posztgraduális képzéseket Temesváron végzett.  

 

Dan Barna a kétfordulós polgármester-választás bevezetését sürgeti 
2021. június 14. – maszol.ro, transindex.ro 

Elégedetlenségének adott hangot Dan Barna miniszterelnök-helyettes, az USR–PLUS 

társelnöke amiatt, hogy a június 27-re kitűzött időközi helyhatósági választások 

egyfordulósak lesznek. Barna szerint a kormánykoalícióban résztvevő USR–PLUS országos 

vezetőségének hétfői ülésén felmerült a választási törvénykönyv kérdése is. Mit mondta, a 

pártszövetség által sürgetett, és a kormányprogramban megígért kétfordulós polgármester-

választás bevezetése késlekedik, így a hónap végére kiírt időközi helyhatósági választások 

egyfordulósak lesznek. 
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Bemutatták Hargita Megye Tanácsának új főjegyzőjét 
2021. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Online rendkívüli ülésen hozott döntéseket Hargita Megye Tanácsa a Gyergyószentmiklósra, 

Székelykeresztúrra és Balánbányára tervezett vállalkozói inkubátorházak létrehozásának 

pályázatához. A tanácsülés elején bemutatkozott Balogh Krisztina, a megyei tanács új 

főjegyzője. A törvény által előírt és meghatározott eszközökkel szeretné biztosítani Hargita 

Megye Tanácsának munkáját Balogh Krisztina, új megyei főjegyző. Mint elmondta: célja nem 

lehet más, mint, hogy a döntések minden esetben megfeleljenek a törvényes előírásoknak. 

 

Elhelyezték a Bartók Béla Kulturális Központ alapkövét 
2021. június 14. – Nyugati Jelen 

Bartók Béla születésének 140. évfordulója tiszteletére, 2021. június 12-én történelmi esemény 

színhelye volt a világhírű zeneszerző szülővárosa, Nagyszentmiklós: a Gh. Șincai utca 11. szám 

alatt, az evangélikus-lutheránus templom telkén elhelyezték a Bartók Béla Kulturális Központ 

alapkövét. Az ünnepélyes alapkő-letételre a helyi Pro Bartók Társaság szervezésében, a XXV. 

Bánsági Magyar Napok keretében került sor, jeles meghívottak és szépszámú közönség 

jelenlétében, fellépett a nemzetközi hírű Muzsikás együttes. 

 

Ezúttal négy tanút hallgattak meg a Borboly-perben, a tárgyalás ősszel 
folytatódik 
2021. június 14. – Krónika 

Négy tanú meghallgatásával folytatódott a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 

2013-ban indult büntetőper: a megszokottnál hosszabb hétfői tárgyaláson többek között a 

tervező és a tervellenőr tanúvallomását hallgatták meg a Maros Megyei Törvényszéken. A 

tárgyalás a nyári szünet után, szeptemberben folytatódik. 

 

Nyitra megye vendége volt Andrej Doležal közlekedési miniszter 
2021. június 14. – ma7.sk, felvidek.ma  

Nyitra megyében mintegy fél éve intenzíven foglalkozunk a magasabb rendű közlekedési 

infrastruktúra, a megyét átszelő állami ill. nemzetközi közúti és vasúti folyosók állapotával. A 

Szlovákia létrejötte óta eltelt 28 év mérlege korántsem kedvező.  

 

A Csallóköz és a Szigetköz legjava 
2021. június 14. – Új Szó  

Mit kínálnak a turistának a Csallóközben és a Szigetközben? Erre a kérdésre kaphatott választ 

az a több mint egy tucat újságíró és blogger, akik a múlt héten bebarangolták a két 

szomszédos tájegység látnivalóit 
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Kiderült, ki a negyedik jelölt a KKA élére 
2021. június 14. – Új Szó  

A kulturális minisztérium a honlapján közölte annak a négy jelöltnek a nevét, akik a 

Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) igazgatói tisztségéért szállnak versenybe. Az eddig ismert 

három jelölt, Alena Kotvanová, Petrus Gyula, és Petőcz Kálmán mellett a tárca közlése szerint 

Eduard Čonka is indul a tisztségért. 

 

Haladó siker az újvidéki helyi közösségi választásokon, három helyen önálló 
jelöltek vették át az irányítást 
2021. június 14. – Pannon RTV 

Újvidéken is megtartották a helyi közösségi választásokat vasárnap. A 436 helyből 411-et a 

Szerb Haladó Párt által támogatott jelöltek szereztek meg. 

Egyébként Újvidék mellett még hét községben tartottak tegnap választásokat Vajdaságban: 

Zomborban, Topolyán, Óbecsén, Begaszentgyörgyön, Kúlán, Inđiján és Ürögön. 89 helyi 

közösség tanácsa közül 83-ban győztek az SZHP által támogatott jelöltek, közölte Miloš 

Vučević, Újvidék polgármestere és a haladó párt alelnöke. 

 

Helyi közösségi választás: Jól szerepeltek a VMSZ jelöltjei Begaszentgyörgy 
községben 
2021. június 14. – Pannon RTV 

A szavazati joggal rendelkezők 38 százaléka járult tegnap az urnák elé a Begaszentgyörgy 

községben megtartott helyi közösségi választásokon. 

Tamásfalván, Tordán és Udvarnokon szavaztak a legtöbben. Ezeken a településeken 50 

százalékon felüli volt a részvételi arány, míg Magyarittabén a polgárok 28 százaléka voksolt. A 

Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek, Tamásfalva kivételével, mindenhol 

bejutottak a helyi közösségi tanácsba - tudtuk meg Dobai Jánostól, a VMSZ begaszentgyörgyi 

községi szervezetének elnökétől. 

 

Pecesoron is helyi közösségi választásokat tartottak 
2021. június 14. – Pannon RTV 

154 személy szerepel a választási névjegyzékben, közülük 111-en járultak az urnák elé. 

Vasárnap Pecesoron is helyi közösségi választásokat tartottak. 9 tanácstagot választottak a 

szavazásra jogosult polgárok. A 14 jelölt közül Varga Kristóf, Varga Sándor, Eller Valentin, 

Klebecskó Tamás, Szerda Norbert, Szerda Tibor, Csernyák Róbert, Sági Zoltán és Bozsóki 

Dénes került be a helyi közösség tanácsába. A Vajdasági Magyar Szövetség pártként ezen a 

választáson nem szerepelt, de hat jelölt élvezte a párt támogatását, közülük Bozsóki Dénes 

került be a tanácsba. 
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Topolya: Fogadták az önkéntes véradókat 
2021. június 14. – Vajdasag.ma 

Fogadták az önkéntes véradókat a topolyai községi képviselő-testület nagytermében. Több 

mint félezer aktív önkéntes véradó van a község területén és tavaly is 15 újat vettek 

nyilvántartásba. A véradók világnapja alkalmából megszervezett rendezvényen az 

önkénteseket Kospenda József, a Vöröskereszt topolyai községi szervezete közgyűlésének 

elnöke, Budimir Marić a Vöröskereszt községi szervezetének titkára, Szatmári Adrián, 

Topolya község polgármestere, dr. Pintér Kabai Andrea, a Szabadkai Közkórház 

vérátömlesztési részlegének a szakorvosa fogadta. 

 

GYEK-tanfolyam Beregszászban 
2021. június 14. – Kárpátalja 

A Gyermek-Evangelizációs Közösség (GYEK) a Child Evangelism Fellowship (CEF) 

nemzetközi és felekezetek közötti gyermekmissziónak több mint 180 országban működő 

kárpátaljai szervezete. Céljuk segíteni a helyi gyülekezeteket és a hívő embereket a gyermekek 

evangéliumi tanításában. 

 

Megköszönjük orvosaink munkáját 
2021. június 14. – karpat.in.ua 

Félig szuperhősök és félig hétköznapi emberek. Így látják orvosainkat a mai fiatalok. Az 

Ungvári Ifjúsági Tanács tagjai Megköszönjük orvosaink munkáját címmel információs 

kampányba kezdtek. A kezdeményezést az egészségügyi dolgozók napja alkalmából 

indították, amelyet június harmadik vasárnapján tartanak. 

 

Irodalmi Kilátó – folytatódott a kulturális programsorozat Beregszászon 
2021. június 14. – karpat.in.ua 

Mint arról már korábban beszámoltunk, Magyarország Beregszászi Konzulátusa volt az egyik 

helyszíne a Rimay János Alapítvány által szervezett Nemzetközi Költészeti Fesztiválnak. A 

beregszászi külképviselet Munkácsy kiállítótermében az Irodalmi Kilátó programsorozat 

keretében szervezték meg az eseményt. A lírai művek felolvasását követően többek között az 

alkotások más nyelvekre való átültetésének problematikájáról, valamint a költészet mai 

létjogosultságáról beszélgettek a jelenlévők. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 14. – Kossuth Rádió 

 

A 2019 június 6-iki úzvölgyi temetőgyalázás beírta magát a történelembe. Bár azóta 

dokumentumok sora jelent meg, és mondta ki román hivatalos intézmény, hogy nincsenek ott 

ismeretlen román katonák eltemetve - a román nacionalisták ott emlékeznek hőseikre június 

6-án. Ebben az évben sem volt másként. Hogy mi is az igazság Úz-völgyével kapcsolatban, 

arról éppen a napokban mutattak be egy történelmi dokumentumfilmet Csíkszentmártonban. 

Oláh-Gál Elvira beszámolója. 

 

Az RMDSZ Temes megyei szervezete szombaton tartotta tisztújító küldöttgyűlését, amelyen 

az egyetlen elnökjelölt – Molnár András eddigi ideiglenes elnök - teljes mértékben élvezte a 

résztvevők támogatását. A küldöttgyűlés utolsó mozzanata volt a megyében több, mint két 

hónapja tartó megújulási folyamatnak – mondta el Lehőcz Lászlónak Molnár András, aki 

elnöki mandátuma első időszakának legfontosabb feladatairól is beszélt. 

 

A bácsfeketehegyi – feketicsi meggy sötétbordó színű, íze jellegzetesen aromás, húsa és leve 

sötétvörös, ami a feldolgozás során nem barnul meg. Frissen is kiváló, de készül belőle befőtt, 

lekvár, dzsem, likőr, ivólé, szörp, bor és nem utolsó sorban pálinka. A hétvégén 

Meggynapokat és falunapot tartottak a vajdasági Bácsfeketehegyen, azaz Feketicsen. A 

járványhelyzet kedvező alakulásának köszönhetően a rendezvényen idén már a 

testvérvárosok küldöttségei is ott lehettek. A sokadalomban készült Ternovácz István riportja. 

 

Moszkvában kötelező munkaszüneti hét következik, mert Oroszországban ismét jelentősen 

erősödött a járvány.  Egy hónappal elhalaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában. 

Romániában nagyon alacsony az átoltottság, Székelyföldön is kevesen akarnak oltást kapni. 

Nemrég Bukarestben ingyen miccsel próbálták meggyőzni az embereket arról, hogy oltassák 

be magukat. László Attila RMDSZ-es szenátor, egészségügyi szakpolitikus szerint, nem kizárt, 

hogy ismét találkozni fogunk a koronavírussal Romániában is. Szilágyi Szabolcs összeállítása.  

 

Átadták a megújult nagyváradi római katolikus püspöki palota egy részét. Az épület 

renoválása négy évvel ezelőtt kezdődött, a magyar kormány 2 milliárd forinttal támogatta. Az 
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elkészült első emeleten egy állandó, egyházművészeti kiállítást rendeztek be. Ezt hétfőtől, 

előzetes bejelentkezés után, már bárki látogathatja. Ionescu Nikolett összeállítása. 

 

Hagyomány már, hogy a Több mint szomszéd - magyar kulturális hét Pozsonyban 

komolyzenei hangversennyel kezdődik. Nem volt ez másként az idei, immár hetedik 

kulturális rendezvénysorozat esetében sem. Vasárnap este a pozsonyi koronázó templomban 

mutatták be Szarka Tamás Missa Missio című művét. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

Várhatóan másfél hónap múlva elkészül Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózóakadémia 

épülete. Megtekintette ma a befejezés előtt álló objektumot Nemes Viktor világbajnok és Frisz 

Krisztián Európa-bajnok birkózó, hogy ezzel is népszerűsítsék az új létesítményt. Németh 

Ernő riportjában először őket hallják, majd Bálint Zoltánt, az akadémia ügyvezetőjét. 


