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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Szijjártó: Magyarország június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a 
normális átjárást 
2021. június 16. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, hirado.hu, Index, Mafyar Narancs 

Amennyiben a koronavírus-világjárvány nem vesz új, váratlan fordulatot, Magyarország 

június 24-től visszaállítja belső schengeni határain a normális átjárást - jelentette be Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter Magyarország pozsonyi nagykövetségén szerdán. A 

magyar diplomácia vezetője a Szövetség néven egyesülni készülő három felvidéki párt - a 

Magyar Közösség Pártja (MKP), a Híd és az Összefogás - elnökeivel tartott sajtótájékoztatóján 

beszélt erről. "Ez azért jó, mert a Magyarország és Szlovákia közti 36 határátkelő közül 

jelenleg csak 19 működik, és ha sikerül végrehajtani ezt a döntést, akkor végre minden 

határkeresztező úton lehet majd közlekedni a két ország között" - fejtette ki Szijjártó Péter. 

Hozzátette: a világjárvány még inkább rámutatott az egymásrautaltságra, és ezért terveik közt 

szerepel az is, hogy már hamarosan lehetővé teszik, hogy a Magyarországgal határos 

megyékben, régiókban élők Magyarországon is felvehessék a koronavírus elleni oltást. 

 

Temesváron óvodát, Lugoson bölcsődét avattak a magyar kormány 
támogatásával 
2021. június 16. – MTI, Krónika 

A magyar állam támogatásával felépített temesvári óvoda és lugosi bölcsőde avatóját tartották 

szerdán. A temesvári oktatási intézmény öt óvodai csoportnak, mintegy 110 gyermeknek tud 

kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. Grezsa István, a kárpát-

medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az avatóünnepségek után az 

MTI-nek elmondta: minden kutatás azt mutatja, hogy a nagyvárosi szórvány élethelyzet 

hajlamosít leginkább az asszimilációra, és hogy a vegyes házasságban élő szülők gyermekeinél 

a többségi nemzethez tartozó fél felé mozdulnak el az identitások. Úgy vélte, a most felavatott 

intézmények a vegyes házasságban született gyermek számára is esélyt adnak a magyar nyelv 

és kultúra megélésére. 

 

Itthon tervezi jövőjét a legtöbb háromszéki fiatal, ha elhárítják ennek akadályait 
2021. június 16 – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A háromszéki fiatalok többsége egyetemet végez és tanulmányai befejezése után 80 

százalékuk itthon képzeli el jövőjét, ám hiányosnak tartják a képzettségüknek megfelelő 

munkalehetőségeket és lakhatási nehézségekkel szembesülnek, derült ki a Kovászna megyei 

önkormányzat által kezdeményezett Ifjúsági Konzultáció eredményeiből. Az áprilisban 

indított közvélemény-kutatás 24 kérdést tartalmazott, amelyekre 2224-en válaszoltak. A 
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https://www.origo.hu/nagyvilag/20210616-magyarorszag-junius-24-tol-visszaallitja-belso-schengeni-hatarain-a-normalis-atjarast.html
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https://maszol.ro/belfold/Itthon-tervezi-jovojet-a-legtobb-haromszeki-fiatal-ha-elharitjak-ennek-akadalyait
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kérdőívet kitöltők 83 százaléka magyar, 16 százaléka román fiatal volt, számolt be Jakab 

István Barna. A háromszéki önkormányzat alelnöke elmondta, az a feladat, hogy úgy segítsék 

a 80 százalékot, hogy ne csak tervezzék, hanem valóban itthon maradjanak, hiszen sokan 

megfelelő körülmények hiányában kényszerből elszivárognak. Másik megoldásra váró 

feladat, hogy hazacsalogassák azokat, akik már elmentek külföldre. A válaszokból továbbá az 

derült ki, hogy a Kovásza megyei fiatalok nagy százaléka magasan képzett, viszont nehezen 

találnak képzettségüknek megfelelő munkahelyeket, ezért a következőkben ösztönözni 

szeretnék a fiatal szakemberek által igényelt munkahelyek teremtését. 

 

Csíksomlyói tűzkárosultak: magyarországi példákat hívna segítségül a 
városvezetés 
2021. június 16 – maszol.ro 

Egyelőre nem történt jelentős előrelépés a csíkszeredai Erőss Zsolt Sportarénában elhelyezett 

csíksomlyói tűzkárosult roma családok helyzetének megoldásában. Néhány család ugyan 

elköltözött, ám továbbra is több mint százan élik mindennapjaikat a sportcsarnokban. 

Magyarországi példák nyomán is keresi a megoldást a város vezetése. A csíkszeredai 

városvezetés ideiglenes konténerlakások elhelyezésével, majd szociális rendszerben 

működtetett bérlakások építésével enyhítene a helyzeten, ám ez egy hosszú folyamat, amely 

számos bürokratikus buktatót rejt – tájékoztatta a Maszolt Sógor Enikő, Csíkszereda 

alpolgármestere. A tűzkárosultakkal mindeközben folytatódnak a különböző, felzárkózást 

elősegítő programok. A napokban a mélyszegénységet és a roma helyzet kezelését fókuszba 

helyező tapasztalatszerző látogatáson vett részt Magyarországon Sógor Enikő. A városvezető 

megismerkedett a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) tevékenységével, az 

anyaországban működő jó példákkal. 

 

A Brassó megyei Apáca címeréről döntött a kormány 
2021. június 16 – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ javaslatára hivatalosította a kormány a Brassó megyei Apáca címerét – jelentette 

be Cseke Attila közigazgatási miniszter. A szaktárcavezető rámutatott:  a település a 

tizenhatodik azok sorában, amelyről, az RMDSZ kormányzati szerepvállalása óta döntött a 

kormány.Apáca címerén három szimbólum található, a település nevét adó Apáczai Csere 

Jánosra emlékeztető könyv, az egykori vár, és a húsvéti hagyományra utaló kakas.  

 

„A mesevilágon keresztül, megőrizni a magyar anyanyelvet és a kultúrát” 
2021. június 16 – Nyugati Jelen, Krónika 

Két évvel az alapkő letétele után, felavatták Temesváron a Magyar Kormány támogatta, 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében megújult józsefvárosi 10-es Napközis 

Óvoda épületét, amely új épületszárnnyal egészült ki és új játszóteret is kapott. A Bartók Béla 

Elméleti Líceumhoz tartozó 10-es Napközis Óvoda fejlesztési projektjeit a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége valósította meg.„A kutatások szerint a nagyvárosi szórvány a 

legveszélyeztetettebb, ezért kiemelt figyelmet fordítunk a nagyvárosi magyar szórványok 

megmaradására. Az óvodaprogram segíteni kívánja az anyanyelv és a magyar kultúra 
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megőrzését. Abban reménykedünk, hogy akik ide járnak, a mesevilágon keresztül elkötelezik 

magukat a magyar kultúra és anyanyelv mellett” – mondta Grezsa István. 

 

Szijjártó: az Európai Uniót csak az erős tagállamok tehetik az új világrend 
nyertesévé 
2021. június 16. – MTI, Magyar Hírlap, ma7 bumm.sk, Új Szó, Felvidek.ma, Körkep.sk 

 Fontos biztosítani, hogy az Európai Unió a világgazdaságban és világpolitikában kezdődő új 

korszak nyertesei között legyen, ehhez pedig mindenekelőtt erős tagországokra van szükség - 

szögezte le szerdai felszólalásában a külgazdasági és külügyminiszter a Globsec 

biztonságpolitikai fórumon Pozsonyban. Szijjártó Péter a visegrádi államok (V4) 

külügyminisztereinek panelbeszélgetésén rámutatott, hogy a nemzetközi erőviszonyok sokat 

változtak az utóbbi időszakban, és látható, hogy a kialakulóban lévő új világrend egy, a jövőt 

meghatározó, nagyon kemény versennyel kezdődik. Kiemelte: biztosítani kell, hogy az EU a 

győztesek között lehessen a politikai és gazdasági dimenzióban is, a közösség 

megerősítéséhez azonban fontos magukat a tagállamokat megerősíteni. 

 

Rimaszombatban folytatódott a trianoni előadás-sorozat 
2021. június 16. – ma7.sk  

Komárom és Martos után a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban 

folytatódott a Versailles 100 év távlatából című előadás-sorozat, melynek során a trianoni 

békeszerződést, annak előzményeit és következményeit vették górcső alá az előadók. 

 

Lévai értékmentés a részvételi költségvetésből 
2021. június 16. – Új Szó 

Június derekán a lévai zsinagógában mutatják be korlátozott számú közönség, mintegy ötven 

vendég jelenlétében azokat a lakosoktól és szervezetektől beérkező pályamunkákat, melyekre 

a részvételi költségvetésből igényelnek támogatást. 

 

Kishegyes: Új műfüves pálya, valamint kereskedelmi- és szolgáltatóközpont 
épült 
2021. június 16. – Vajdasag.ma 

Bevásárlóközpont és új műfüves pálya épült Kishegyesen. Idén megkezdik a művelődési 

otthon, az egykori szövetkezeti otthon és annak környékének felújítását is. Az utóbbi 

évtizedek legjelentősebb beruházásai valósulnak meg a faluban.Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is részt vett Kishegyesen a műfüves  

segédpálya avató ünnepségen. A projekt a kishegyesi Egység Labdarúgó Klub és a topolyai 

TSC Labdarúgó Akadémia közti sikeres együttműködés keretében valósult meg. Az új pálya 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210616-az-europai-uniot-csak-az-eros-tagallamok-tehetik-az-uj-vilagrend-nyerteseve
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42x22 méteres, és a jövőben kizárólag az utánpótlás csapatok edzésére szolgál egész éven át. 

A kishegyesi pályaavatót megelőzően Óbecsén egy nagyobb műfüves pályát is átadtak. 

 

Várják az elsősöket a zentai középiskolák 
2022. június 16. – Vajdasag.ma 

A község négy középiskolájában a múlt héten zajlottal le az érettségi vizsgák. Jelenleg a 

ballagási előkészületek folynak. A következő tanévre pedig várják az új jelentkezőket, 300 

tanuló iratkozhat a zentai középfokú intézményekbe. A középiskolák vezetői Juhász Attila, 

oktatással megbízott községi tanácstag jelenlétében ma a városházán összegezték az elmúlt 

iskolaév eredményeit. A sajtótájékoztatót követően pedig Czegledi Rudolf polgármester 

fogadta az oktatási intézmények igazgatóit. A tájékoztató értékelőjében elhangzott, hogy a 

múlt héten bonyolították le az érettségi vizsgákat, beszámoltak az eredményekről, valamint 

kitértek a következő tanévre, az induló szakokra és a létszámokra. 

 

Felújítják a bajmoki katolikus templomot 
2021. június 16. – Pannon RTV 

Az erről szóló szerződést írták alá a Szabadkai Egyházmegye központi épületében. A Szent 

Péter és Pál-templom nyár végén kezdődő munkálatait a szabadkai önkormányzat és a 

magyar állam támogatja. Augusztusban kezdődik majd a bajmoki templom felújítása. A 

munkálatok három fázisban folynak. Az első szakaszban, amely várhatóan körülbelül egy és 

fél hónap múlva kezdődik majd, többek között az épület tetőszerkezetét és vízelvezetését 

fogják megcsinálni. 

 

Megújul az óbecsei evangélikus-református templom 
2021. június 16. – Pannon RTV 

Az óbecsei Zöldfás utca egyik építészeti gyöngyszeme a 125 éves fennállását ünneplő 

evangélikus-református templom. A jubileumot vasárnap ökumenikus istentisztelettel 

ünnepelték. A magyar kormány támogatásával a templomot hamarosan fel is újítják. 

 

A kárpátaljai Annácska megkapja Magyarországon az életmentő kezelést 
2021. június 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Újabb hat SMA-betegségben szenvedő gyerek Zolgensma-kezelését támogatja a magyar 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások 

minisztere szerdán Facebook-oldalán. A támogatott gyerekek között van a kárpátaljai 

Szalcevics Anna is, akinek betegségéről tavaly augusztusban adtunk hírt. Nagy utat járt be 

azóta a család: ausztriai és magyarországi kivizsgálások, költözés, Spinraza-kezelések. A 

kislányért összefogott Kárpátalja és az anyaország is. 
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Határokon átnyúló összefogással a tiszta Tiszáért címmel szervezett online 
konferenciát Bocskor Andrea  
2021. június 16. – karpat.in.ua 

Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője online konferenciát szervezett 

„Határokon átnyúló összefogással a tiszta Tiszáért” címmel június 16-án. A konferencia a 

Tiszára koncentrálva elsődlegesen uniós tisztviselők, kárpátaljai és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei helyi és regionális képviselők, közigazgatási és vízügyi szakemberek, civil szervezetek 

és aktivisták bevonásával környezettudatossági és fenntarthatósági kérdésekre 

összpontosított. Célul tűzték ki a tiszai szennyeződés problémájának feltárását, továbbá az 

érintett országok és európai uniós szakemberek bevonásával felmérni azt, milyen szintű 

beavatkozás lehetséges a részükről. 

 

Befektetés a jövőbe 
2021. június 16. – Népújság 

„A jövő nemzedék iránti felelősségünk által vezérelve és Magyarország Kormánya megtisztelő 

támogatásával korszerű tornaterem épül az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 

Gyertyánosi Tagiskolája és a Lendvai Óvoda Gyertyánosi Kétnyelvű Tagozata, valamint a 

helyi sportkedvelő csoportok számára. Az új tornaterem szolgálja a jövő nemzedékek testi és 

szellemi épülését!” – ez a szöveg került a Potápi Árpád János államtitkár, Horváth Ferenc 

közösségi elnök és Magyar János polgármester által elhelyezett időkapszulába. 

 

Emléktábla, Zrínyi Központ, Lupino-tárlat 
2021. június 16. – Népújság 

Lendva Község, a Lendvai Galéria-Múzeum és a Pomurje Horvát Kultúregyesület a múlt 

pénteken szervezett események által betekintést nyújtott Lendva kulturális múltjába és 

jelenébe: felavatták a Polgári Olvasó Egylet emléktábláját, megnyílt a Zrínyi Horvát 

Művelődési Központ, valamint Stephan Lupino fotó- és szobortárlata a várgalériában. 

 

Elballagtak a kilencedikesek 
2021. június 16. – Népújság 

Június 15-én elballagtak az általános iskolák végzős diákjai. A búcsúztatókat sajnos idén is a 

covid-szabályok korlátai között tartották meg, Lendván például a világhálón volt nézhető a 

műsor. Nem hagyományosan tartották meg tehát idén sem a végzősök nagy napját, de az 

iskolák igyekeztek ünnepélyes hangulatot varázsolni és emlékezetessé tenni ezt a fontos 

eseményt. 
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Pince–Hodos hatodszorra 
2021. június 16. – Népújság 

Pincétől Hodosig, a Muravidék magyarlakta településeinek egyik végéből a másikba a táv 47 

kilométer gyalog. Aki vállalkozik arra, hogy lejárja, annak felejthetetlen élményben lesz része. 

A kihívás embert próbáló, de legalább egyszer mindenképp érdemes megtapasztalni. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 19. – Kossuth Rádió 

Gyorssegélyt ígért a Hargita megyei kormánybiztos a Székelyudvarhelyt Oroszheggyel 

összekötő leszakadt útvonal javítására. Az özönvíz okozta gazdasági káron túl, ha az út 

állapota tovább romlik, megbénul a közlekedés, és félő, hogy négyezer ember elzáródik a 

külvilágtól. Egy haláleset is történt a tegnapi esőzések következtében Udvarhelyszéken: egy 17 

éves pásztorfiút sodort el az ár. Ma délelőtt a hatóság és szakemberek is kivonultak a 

helyszínekre felmérni a károkat. Geréb Krisztina Tibódban érte el a prefektust és Oroszhegy 

polgármesterét. 

Ma a Bánságban, Temesváron és Lugoson folytatódott a magyar kormány Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programjában felépült, vagy megújult óvodák átadása: a temesvári Bartók 

Béla Llíceumhoz tartozó óvodában új épületszárny és játszótér készült el, de teljesen megújult 

az óvoda régi épülete is, Lugoson pedig bölcsődét avattak. A temesvári ünnepi pillanatok után 

Lehőcz László először Grezsa Istvánt, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program miniszteri 

biztosát kérte mikrofon elé. 

Ukrajnában a kárpátaljai magyarok állnak ki a leghatározottabban és legkeményebben a 

nemzetiségi kisebbségek jogaiért, mondja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. 

A KMKSZ és az UMDSZ például közös javaslat csomagot terjesztett be a készülő jogszabállyal 

kapcsolatban, amelyekhez csatlakoztak az oroszok, a románok és a moldovánok képviselői is. 

Ukrajnában a magyarok rendelkeznek a legszervezettebb politikai érdekképviselettel, és a 

több mint 100 intézményből álló magyar oktatási hálózat is egyedülálló – mondta Barta 

József alelnök. 

Magyarkanizsán tartotta meg évi közgyűlését a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. 

Összegezték a járványidőszak alatti működés tapasztalatait, de a hangsúly természetesen az 

elkövetkező időszakon, a terveken volt. 

 

  

https://www.nepujsag.net/muravidek/10657-pince%E2%80%93hodos-hatodszorra.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-16_18-02-00&enddate=2021-06-16_18-40-00&ch=mr1
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Összefogtak a Báthoryak egykori szőlősgazdáinak az utódai, Szilágysomlyó környéki borászok 

új, közös termékkel lépnek a román a magyar és a nemzetközi piacra. Emellett a régió 

turizmusát is fejleszteni akarják. 

 

Ízelítő a magyar kultúra legjavából: koncertek, kiállítások, színház. Ez a Több mint szomszéd 

- magyar kulturális hét Pozsonyban, amely a tavalyi rendhagyó év után idén megpróbál 

visszatérni a hagyományokhoz. Vasárnap Szarka Tamás Missa Missió című miséjének 

felvidéki ősbemutatójával vette kezdetét a pozsonyi koronázó templomban és Palya Bea 

sétatéri koncertjével szombaton ér véget. A szervezővel, a pozsonyi Magyar Intézet 

igazgatójával, Venyercsan Pállal beszélgetett munkatársunk. 

 

Kilencedik alkalommal rendezik meg Nagyváradon a Szent László Napokat. A kulturális 

fesztiválon mintegy 50 programon vehetnek részt az érdeklődők. Az esemény megnyitója 

június 21-én lesz, a járványügyi szabályoknak megfelelően próbálnak a szervezők 

alkalmazkodni a kialakult helyzethez. 

 

  

 

 

 

 

 

 


