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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jövőt teremtő épületavató volt Székelyhídon 
2021. június 15 – erdon.ro 

Ünnepélyes keretek között került sor pénteken a székelyhídi református óvoda és napközi 

átadására. A létesítmény a magyar kormány támogatásával valósult meg a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében. Dr. Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásáért felelős miniszteri biztos nem első ízben járt Székelyhídon. Jelen volt 

a helyi roma közösség számára építendő óvoda alapkőletételénél is, aminek kivitelezését 

szintén a magyar kormány finanszírozza. A miniszteri biztos ezúttal elmondta, a trianoni 

tragédiát követően az elmúlt tíz év volt a leghatékonyabb a nemzetpolitika érvényesítése 

terén. Az öt éve startolt óvodafejlesztési program során Kárpát-medence szerte 179 új óvoda 

és napközi épült, 713-at pedig felújítottak. Szűkebb környezetünkben, illetve Erdélyben 103 

hasonló létesítmény került átadásra, 376 pedig új „köntöst” kapott. Célként a keresztény 

magyar nevelés érvényre juttatását nevesítette Grezsa, hogy 100 év múlva is legyen magyar 

szó a térségben. 

 

Megfellebbezte az ügyészség a Beke Istvánékat szabadlábra helyező ítéletet 
2021. június 15 – maszol.ro 

Fellebbezést nyújtott be az ügyészség a Brassói Bíróság múlt szerdai, illetve csütörtöki ítélete 

ellen, amellyel jóváhagyta a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon 

bocsátási kérelmét. Az ügyészi folyamodványról Kulcsár-Terza József, az Erdélyi Magyar 

Szövetség jelöltjeként, de az RMDSZ háromszéki jelöltlistáján parlamentbe jutott képviselő 

tájékoztatta a Maszolt. A politikus elmondta: beszélt a fogvatartottakkal, akik bíznak benne, 

hogy a Brassó Megyei Törvényszék elutasítja a fellebbezést, és helyben hagyja az elsőfokú 

ítéletet, vagyis a két székelyföldi elhagyhatják a börtönt. A büntetésük amúgy bő hét hónap 

múlva lejár. 

 

Alkotmányellenes lehet az RMDSZ által javasolt differenciált gyereknevelési 
támogatás 
2021. június 15 – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A család jövedelme függvényében differenciált gyermeknevelési támogatás bevezetését 

javasolta a bukaresti koalíciós pártok hétfői ülésén Kelemen Hunor. Az ülést követően az 

RMDSZ elnöke rámutatott, a gyermekpénz kapcsán egyetértés van a koalíciót alkotó pártok 

között abban, hogy – amint azt a szenátus által első házként már elfogadott tervezet is előírja 

– legközelebb jövő év elejétől nő a juttatás összege, 20 százalékkal. A szövetség ugyanakkor 

javaslatot tett arra, hogy a család jövedelmétől tegyék függővé a gyermekpénz összegét, illetve 
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hogy az legyen leírható a személyi jövedelemadóból. Alkotmányellenes a gyermeknevelési 

támogatást a család jövedelméhez kötni – így reagált kedden az RMDSZ egy nappal korábbi 

javaslatára Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke. 

Asztalos a G4Media.ro hírportál megkeresésére elmondta, a taláros testület több döntése is 

igazolja, hogy a köznyelvben csak gyerekpénzként emlegetett támogatás a gyermek joga, az 

állam csak kor vagy fogyatékosság esetében alkalmazhat megkülönböztetést. 

 

Múzeumban mutogatnák a román-magyar viszálykodást? 
2021. június 15 – Krónika 

Szászfenesen épülne meg az Erdélyi Identitások és Konfliktusok Múzeuma (Mutra), az 

intézmény ötletét a szakma és a közvélemény is elítéli, kifogásolva, hogy az erdélyi 

nemzetiségek évszázados együttélése helyett a viszályra összpontosít. A terv az országos 

helyreállítási tervben (PNRR) szerepel – eszerint 15 millió euróból valósulna meg, és 2026-ra 

készülne el. A terv leírása szerint a komplexum az erdélyi nemzetiségek történelmét, az ezek 

közötti interakciót, együttélést hivatott bemutatni. Az új múzeum anyagát a kolozsvári 

Erdélyi Történeti Múzeum gyűjteményére alapoznák, ezt konzerválnák, restaurálnák, 

digitalizálnák. A Ziua de Cluj beszámolója szerint az indoklás arra is kitér, hogy Romániában 

alig létezik a „közös kultúra” elve, ezen szeretnének változtatni. A hangzatos szavak ellenére 

nem ért mindenki egyet a tervvel, számos szaktekintély és a román közvélemény is úgy véli, 

hogy az erdélyi etnikumközi konfliktusok helyett inkább a békés együttélésnek kellene 

múzeumot szentelni. Attól is tartanak, hogy a tervezett intézmény a román nacionalizmus 

melegágya lesz.  

 

Szűk körben, de megtartják a 9. Szent László Napokat 
2021. június 15 – maszol.ro, erdon.ro 

„Itthon vagyunk” jelszóval szervezik meg június 21–27. között kilencedik alkalommal a 

nagyváradi Szent László Napokat, jelentették be hétfőn a szervezők. Varga Korpos Dalma, a 

kulturális fesztivált szervező Szent László Egyesület elnöke, Zatykó Gyula főszervező, Mihálka 

Melinda programszervező és Habinyák István járványügyi szabályok betartásáért felelős 

szervező hétfőn sajtóbeszélgetés keretében számoltak be arról, hogy idén milyen 

körülmények között és milyen eseményekkel valósul meg a rég várt rendezvénysorozat. A 

főszervező elmondta, az idei Szent László Napok semmiképp sem lesz olyan, mint a pandémia 

előtti időkben, jóval szűkebb körben, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése 

érdekében bevezetett óvintézkedések betartása mellett lehet újra ünnepelni. 

 

Krónika Live: az erdélyi magyar politikumnak is üzent az FK Csíkszereda elnöke 
2021. június 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Csíkszereda és Székelyudvarhely összefogásának sikereként is lehet jellemezni azt, hogy az FK 

Csíkszereda U19-es csapata megnyerte korosztálya bajnokságát, fogalmazott Szondy Zoltán 

klubelnök kedden este a Magyarország–Portugália Eb-összecsapás előtt a Krónika Live-ban. 

A székelyudvarhelyi és csíkszeredai labdarúgó szakemberek a politikusokkal ellentétben össze 

tudtak fogni, belátták, hogy az együttműködés gyümölcsözőbb lesz a rivalizálásnál, és kéz a 
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kézben tudnak dolgozni a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiáért. Ennek első jeles sikere volt ez 

az országos bajnoki cím a 19 évesek korosztályában, amit úgy értek el, hogy a játékoskeret 

gerince csíkszeredai vagy székelyudvarhelyi születésű, illetve a vezetőedző is 

Székelyudvarhely szülötte. Rajtuk kívül azonban az akadémia számos alközpontja is 

képviseltette magát a bajnokcsapat keretében, jól leképezte Erdélyt, azon belül a 

Székelyföldet. „Én elmondtam az edzőnek is, hogy kilencven percig ti voltatok az erdélyi 

magyarság” – fogalmazott Szondy Zoltán. 

 

Petícióban tiltakoznak az ortodox egyház iskolai térhódítása ellen a szatmáriak 
2021. június 16. – Krónika 

Több mint száz szatmárnémeti lakos írta alá kedd délutánig azt a petíciót, melyet az ortodox 

egyház iskolai térhódítása ellen indítottak. A Mihai Marcocean civil aktivista által 

kezdeményezett petíció kiváltó oka, hogy a Mihai Eminescu Főgimnáziumban „lelki és 

kulturális központ” néven ortodox imatermet hoztak létre. Ennek május végén tartott 

avatásán több ortodox lelkész, a máramarosi és szatmári ortodox püspökség képviselői is 

részt vettek. Az oktatási minisztériumnak és a tanfelügyelőségnek címzett petíció szerzői 

kérik, hogy biztosítsák az oktatási törvény betartását a szatmári iskolákban. 

 

Népszámlálás: Az ország összlakosságának 92,7%-a töltötte ki a népszámlálási 
ívet 
2021. június 15. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, korkep.sk  

Az elektronikus és az asszisztált népszámlálásba összesen 5,22 millióan kapcsolódtak be, 

Szlovákia becsült összlakosságának 92,7 százaléka. Erről a keddi sajtótájékoztatójukon 

számoltak be a Szlovák Statisztikai Hivatal képviselői. A március végéig tartó online 

népszámlálás keretében 4,84 millióan töltötték ki a kérdőíveket. A május 3. és június 13. 

között megvalósult asszisztált népszámlálásba 376 000 lakos kapcsolódott be. Ľudmila 

Ivančíková, a Szlovák Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának vezérigazgatója elmondta: 

a legtöbben (94,6 %) Zsolna megyében, majd pedig Besztercebánya és Eperjes megyében (94-

94 %) töltötték ki a népszámlálási íveket. 

 

Jövő héten tartják a KKA igazgatói tisztségére pályázó személyek 
meghallgatását 
2021. június 15. – bumm.sk  

Jövő hét hétfőn (6.21.), illetve kedden (6.22.) tartják a Kisebbségi Kulturális Alap igazgatói 

posztjára jelentkező személyek meghallgatását - tájékoztatott a TASR. Mint ahogy arról 

korábban beszámoltunk, a tisztségre egy nő és három férfi jelentkezett. Mivel az álláspályázat 

megadott határidejének lejártáig ötnél kevesebb jelentkező akadt, ezért a tárca előírásai 

alapján az összes jelentkező továbbjutott a harmadik pályázati körbe. 
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A szőgyéni cserkészek ünnepélyes keretek közt vették birtokba a felújított 
cserkészotthont 
2021. június 16. – felvidek.ma 

Hosszú idő után, újra találkoznak a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat tagjai, ezúttal a 

megújult cserkészotthonban. Az ünnepélyes átadásra és a megújult otthon megáldására 

június közepén került sor. 

 

Megújult a magyarkanizsai strand 
2021. június 15. – Vajdasag.ma 

Több újítás, beruházás is történt az idei szezonkezdet előtt a magyarkanizsai strandon. Ezeket 

mutatta be, illetve a további tervekről beszélt Újvári Zsombor, a magyarkanizsai Községi 

Tanács idegenforgalommal megbízott tagja a strandon megtartott kedd délelőtti 

sajtótájékoztatóján. Bővült a kemping infrastruktúrája, kiparcellázták és megjelölték a sátor-, 

illetve lakókocsi helyeket. Bővítették az elektromos csatlakozók számát, mert a múltban 

túlterheltek voltak ezek a csomópontok. A kamerarendszer is megújult, illetve továbbra is 

elérhető az ingyenes wifi, sorolta Újvári Zsombor. 

 

Zenta és a tartomány további együttműködéséről egyeztettek 
2021. június 15. – Pannon RTV 

Jelenleg a zentai önkormányzat a helyi önkormányzati titkárságnál 11 már megvalósított és 2 

folyamatban lévő pályázatban érdekelt. Zentára látogatott Aleksandar Sofić, a Tartományi 

Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság titkára, 

valamint Egeresi Sándor segédtitkár, akik Czegledi Rudolffal, Zenta község polgármesterével 

tárgyaltak a további együttműködésről. Jelenleg az önkormányzat a titkárságnál 11 már 

megvalósított és két folyamatban lévő pályázatban érdekelt, amelyek összértéke közel 870 

ezer euró. A titkárság vezetői Topolya, Magyarkanizsa és Zenta után is tovább járják a 

vajdasági önkormányzatokat. 

 

NATO-csúcs: Ukrajna nem kapott csatlakozási időpontot 
2021. június 25. – Kárpátalja 

Hétfőn Brüsszelben került sor a 30 tagállamot tömörítő Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetének (NATO) csúcstalálkozójára, és a Szövetség nem tehette meg, hogy nem 

foglalkozik Ukrajnával. Előzetesen Ukrajna hosszan és hangosan nehezményezte, hogy nem 

hívták meg az eseményre. Azt is az észak-atlanti szervezet szemére vetették Kijevben, hogy 

2008 óta egyre csak ígérgeti a teljes jogú tagság előszobáját jelentő tagsági cselekvési terv 

megadását Ukrajnának. A NATO-t láthatóan nem hatotta meg a kijevi diplomáciai offenzíva, 

előzetesen közölték, hogy az ukrán tagság nem szerepel az ülés napirendjén, és a tagság 

elnyerésének lehetséges dátumát sem kívánják megnevezni. 
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Tanévzáró ünnepség a Tulipán Tanoda tiszapéterfalvai részlegében 
2021. június 15. – Kárpátalja 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola tiszapéterfalvai részlegének ünnepélyes 

tanévzárójára és tanúsítványátadójára június 14-én a II. RF KMF Egán Ede Szakképzési 

Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában került sor. A tanévzáró ünnepség 

kezdetén elsőként Kokas Erzsébet népiének-tanár köszöntötte a megjelent vendégeket, 

szülőket és növendékeket, majd átadta a szót Kiss Juliannának, a Tulipán Tanoda Magyar 

Népművészeti Iskola igazgatójának, aki beszédében emlékeztetett: az olyan készségtárgyak 

elsajátítása, mint a hangszer és néptánc oktatása nagyon nehéz a járványügyi szabályozások 

okán bevezetett online tanórákon. Kiemelte, hogy a záróvizsgákon azonban bebizonyosodott, 

hogy a tanítványok a nehezített körülmények ellenére sikeresen teljesítették a félévet. 

 

Utolsó képzési hétvége a III. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőn 
2021. június 15. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) idén már harmadik évfolyamát indította el a 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzőjének (KKV) partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselővel. A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző III. évfolyama elérkezett utolsó 

képzési hétvégéjéhez. A negyedik szakmai hétvége az online térben május 28–30. között 

került megrendezésre. A résztvevők ezúttal is rengeteg új ismerettel gazdagodhattak, 

köszönhetően az interaktív és sokszínű programnak. 
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