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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: a magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő 
nemzetrészek ereje adja össze 
2021. június 17. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, Magyar Nemzet, hirado.hu, Ma7 

A magyar nemzet erejét az anyaország és a határon túl élő nemzetrészek ereje adja össze, 

ezért kulcsfontosságú, hogy a határon túl élő magyar nemzeti közösségeket folyamatosan 

támogassák - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a 

szlovéniai Lendván, muravidéki látogatásán. A tárcavezető kiemelte: a muravidéki nemzeti 

közösség támogatása továbbra is a magyar külpolitika fókuszában van. Jelezte: összesen 651 

vállalkozásnak adtak gazdaságfejlesztési támogatást, amelyből 3,7 milliárd forintnyi 

beruházás valósult meg. Szijjártó Péter elmondta, hogy Lendvára és környékére kiemelten 

figyelnek. "A mai napon letettük az itteni labdarúgó akadémia alapkövét, az építkezés pedig 

gyors lesz" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az idei évben be is fejeződik. 

 

Szijjártó Pétert Lendva díszpolgárává választották 
2021. június 17. – MTI, PestiSrácok, M1, hirad.hu, Magyar Hírlap  

Lendva díszpolgári címével tüntették ki Szijártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, az 

elismerést Magyar János polgármester adta át csütörtökön a szlovéniai, muravidéki 

városban. A tárcavezető megköszönte Lendva városának és polgárainak a kitüntetést. "Egy 

város díszpolgári címét, ezzel pedig egy közösség elismerését elnyerni nagy megtiszteltetés, 

különös tekintettel arra, hogy Martonyi János után én vagyok Magyarország második 

külügyminisztere, aki ebben a megtiszteltetésben részesül" - mondta Szijjártó Péter. Mielőtt 

rátért volna a kitüntetésre, tolmácsolta Magyarország valamennyi polgárának jókívánságát 

abból az alakalomból, hogy Szlovénia harminc esztendővel ezelőtt vívta ki a függetlenségét. 

 

Pásztor István: megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között 
2021. június 18. – MTI, Pannon RTV, Szeged.ma, HVG, Blikk 

Megnyílik az összes határátkelő Szerbia és Magyarország között a jövő szerdán - közölte 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi médiában. A vajdasági 

magyar politikus tájékoztatása szerint június 23-án a koronavírus-járvány miatt lezárt szerb-

magyar határátkelők mindegyike újra megnyílik, és a megszokott rend szerint működik majd. 

Pásztor István egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a járvány ideje alatt nyitva tartó Horgos-

Röszke, valamint Kelebia-Tompa átkelők mellett június 15-től a Bajmok-Bácsalmás, a 

Királyhalom-Ásotthalom és a Gyála-Tiszasziget átkelő is megnyílik. A jövő héttől a Horgos-

Röszke közúti átkelő, valamint a Rábé-Kübekháza és a Haraszti-Bácsszentgyörgy átkelők is 

használhatók lesznek. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210617-a-magyar-nemzet-erejet-az-anyaorszag-es-a-hataron-tuli-nemzetreszek-ereje-adja-ossze
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https://pestisracok.hu/szijjarto-petert-lendva-diszpolgarava-valasztottak/DTG%20munka
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Operaünnep a nagyváradi Szent László Napokon 
2021. június 17. – Krónika 

Ismert operákból csendülnek fel részletek a június 21–27. között zajló nagyváradi Szent 

László Napok hétfői ünnepélyes megnyitóján a debreceni Csokonai Színház és a Kodály 

Filharmonikusok művészeinek közreműködésével. Az Operaünnep című esemény 19 órától 

kezdődik a Szigligeti Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint Vincenzo Bellini, Charles 

Gounod, Kodály Zoltán, Wolfgang Amadeus Mozart, Amilcare Ponchielli, Giacomo Puccini, 

Giuseppe Verdi örök szépségű áriáit és együtteseit hallgathatja majd ezen az estén a 

közönség. Közreműködik: Antóni Norbert, Dargó Gergely, Donkó Annamária, Donkó Imre,  

Grega Csaba, Janovicz Zsófia, Kuczmog Klaudia, Molnár Anna, Nagy Kíra, Rendes Ágnes, 

Szilágyi Szilvia, valamint a Kodály Filharmonikusok és a Csokonai Színház Énekkara. 

Karigazgató Gyülvészi Péter, az est karmestere pedig Ács János. 

 

Vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes kölcsön, bölcsődeépítés: 
családbarát rendszert dolgoz ki az RMDSZ 
2021. június 17. – MTI, Krónika, tranisndex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ új családtámogatási rendszert dolgoz ki és terjeszt legkésőbb az év végéig a 

kormánykoalíció elé. Ennek az új támogatási rendszernek a középpontjában a családok 

állnak, a cél az, hogy növelje a gyermekvállalási kedvet – jelentette ki csütörtökön Kelemen 

Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes. A közösségi oldalon közzétett videóban a 

kormányfőhelyettes kifejtette, hogy a jelenlegi családtámogatási rendszer elavult, és nem 

ösztönzi a családokat arra, hogy több gyereket vállaljanak.  

 

Amerikai kutatók ismerkedtek az erdélyi magyarság múltjával és jelenével  
2021. június 17. – Krónika, Nyugati Jelen 

A Hungary Foundation és a Mathias Corvinus Collégium (MCC) és által közösen szervezett 

Budapest Fellowship Program ösztöndíjasai Erdélybe látogattak 2021. június 13. és 17. között. 

Az amerikai kutatók az erdélyi magyarság múltjának és jelenének történelmi, politikai és 

kulturális vetületeit tanulmányozták. Az MCC közleménye szerint a washingtoni székhelyű 

Hungary Foundation és a Mathias Corvinus Collegium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel 

együttműködésben 2020-ban hívta életre a Budapest Fellowship Programot. A program 

egyedülálló lehetőséget nyújt amerikai kutatóknak és szakembereknek arra, hogy gyarapítsák 

történelmi és kulturális ismereteiket Magyarországról és Közép-Európáról egyaránt. 

 

Befejezték a kolozsvári evangélikus templom felújítási munkálatait: megújultak 
a falak, a lelkeknek is meg kell újulniuk 
2021. június 17. – Krónika 

Kívül-belül felújították a kincses város szívében található evangélikus templomot, a több mint 

két évig tartó munkálatok véget értek, így az elmúlt hét végén már az istenházában gyűlhettek 
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https://kronikaonline.ro/kultura/operaunnep-a-nagyvaradi-szent-laszlo-napokon
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össze a hívek. A felújításról, a kolozsvári evangélikus gyülekezeti életről Fehér Attila 

főtanácsos-esperes, a felújítási projekt egyházi koordinátora beszélt a Krónikának. 

 

Egy hét múlva már magyar lehet a Nép Ügyvédje  
2021. június 17. – transindex.ro 

A transindex.ro politikai forrása szerint már döntöttek a kormánykoalíció tagjai arról, hogy 

kit fognak kinevezni ombudsmannak. Ezek alapján pedig Fábián Gyulát, az RMDSZ jelöltjét 

fogja támogatni a PNL és az USR-PLUS is, azaz egy héten belül magyar lehet a Nép Ügyvédje 

Romániában.  

 

Jót tett Szilágybagosnak, hogy önálló község lett: fejlődik az infrastruktúra és a 
turizmus 
2021. június 17. – maszol.ro 

A múlt rendszerben fürdőjéről, gyógyhatású vizéről volt ismert Szilágybagos. Akkor az ország 

különböző megyéiből érkeztek turisták a szilágysági kisfalu termálfürdőjébe kezelésekre, 

pihenni és feltöltődni. A strand területén sorra épültek a kis faházak, szállodák, a fedett 

terápiás részleg télen is működött. A rendszerváltást követően a fürdő hírneve továbbra is 

fennmaradt, viszont a fejlődés előbb stagnálni, majd visszaesni látszott. Néhány éve 

felújították és átalakították a medencéket, de ma már a gyógykomplexum csak emléke régi 

önmagának. A fedett részt lebontották, ezért csak nyáron élvezhetik a vendégek a víz gyógyító 

hatását. 

 

A pályázati pénzek eredményes és hatékony lehívására készítették fel a 
háromszékieket 
2021. június 17. – maszol.ro 

Minden eddiginél nagyobb összeg, hozzávetőleg 80 milliárd euró áll Románia rendelkezésére 

a következő hét évben Európai Uniós alapokból. A következő hónapokban, években 

folyamatosan jelennek meg az önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek által 

megpályázható kiírások, amelyek a versenyképesség növeléséhez, a fejlődéshez járulnak 

hozzá, ezért élni kell a lehetőségekkel és már most el kell kezdeni ezekre felkészülni, hívta fel 

a figyelmet Vincze Loránt. 

 

Egységes gazdasági stratégia kell: összefogtak a székelyföldi vállalkozói 
szervezetek 
2021. június 17. – maszol.ro 

Marosszentgyörgyön találkoztak az elmúlt hétvégén Hargita, Kovászna és Maros megye 

vállalkozói szervezeteinek képviselői. A Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek II. Fórumán, a 

márciusi Székelyudvarhelyen megszervezett első fórum során megvitatott regionális 

célkitűzések folytatásaként egységes székelyföldi gazdasági stratégia kidolgozásának 

szükségességét fogalmazták meg állásfoglalásukban. A dokumentumban feltérképezik a régió 

vállalkozásait érintő problémákat, amelyek közül a legfontosabb: modern út- és vasúthálózat 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64498
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létrehozása az áruforgalom megkönnyítésére, energetikai kapacitás növelése, új és korszerű 

technológiák használatának ösztönzése, modern szakoktatás és felnőttképzés fejlesztése, 

befektetői kézikönyv összeállítása minden önkormányzat részéről, városonként minimum 

egy-egy inkubátorház és digitális-hub létrehozása, fiatal vállalkozók támogatása és 

gazdaságélénkítő programok indítása. „A Központi Régióban Székelyföld megyéi a 

sereghajtók és további lemaradásra vannak ítélve egy közösen kigondolt és gyakorlatba 

ültetett terv nélkül. A működőképes, integrált gazdasági stratégia elkészítésében azonban 

feltétlen szükség van az önkormányzatok és a vállalkozói szféra közös gondolkodására és 

szoros együttműködésére” – olvasható az állásfoglalásban. 

 

Kisbéri tenyészmén került Oltszemre magyarországi adományként 
2021. június 17. – szekelyhon.ro 

A Szemafor Széltoló névre hallgató kisbéri félvér mént Magyarország Agrárminisztériuma 

adományozta az oltszemi Mikó-kastély gazdaságának. A szilvásváradi állami ménesből 

Háromszékre szállított tenyészállat az utolsó fedező mének egyike abból a kisbéri 

vérvonalból, amelynek eredete Oltszemen gyökerezik. 

 

Biró Zsoltot nevezték ki a szovátai Teleki Oktatási Központ élére 
2021. június 17. – szekelyhon.ro 

Idén harmincéves a szovátai Teleki Oktatási Központ (TOK), ezért minden rendezvényt ennek 

jegyében szerveznek. Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnöke és Biró Zsolt, az oktatási központ új igazgatója a várható programokról tájékoztatta a 

sajtót.  

 

Újabb öt évre Andruskó Imre került a Selye János Gimnázium élére 
2021. június 17. – ma7.sk 

Az iskolatanács javaslata alapján, Milan Belica, Nyitra megye elnöke 2021 augusztus 1-től 

kezdődően, újabb öt évre a Selye János Gimnázium igazgatói posztját húsz éve betöltő 

Andruskó Imrét nevezte ki e fontos intézmény direktorává. „Igyekszünk a nagy elődök 

nevéhez és munkásságához méltó módon dolgozni, s ezúton is köszönjük a családok irántunk 

megnyilvánuló töretlen bizalmát, aminek a továbbiakban is szeretnénk megfelelni!“ – 

nyilatkozta végül Andruskó Imre, akinek az újabb kinevezéséhez olvasóink nevében is 

gratulálunk. 

 

Arányi Lajos Napok a pandémia árnyékában  
2021. június 17. – ma7.sk 

Megeshet, hogy a Komáromban június második hétvégéjén megrendezett VII. Arányi Lajos 

Napok a Kárpát-medencei magyarság első olyan orvos-szakmai tudományos konferenciája 

volt, amely a koronavírus pandémiával kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat foglalta 

össze. A tanácskozást a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET) rendezte, Keszegh 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kisberi-tenyeszmen-kerult-oltszemre-magyarorszagi-adomanykent
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Béla, komáromi polgármester hathatós támogatásával és jeles magyarországi és hazai 

szakemberek részvételével a Tiszti Pavilon dísztermében. 

 

A védettségi igazolvánnyal rendelkező szlovákiai látogatókat is várják a 
Múzeumok Éjszakáján 
2021. június 17. – bumm.sk  

Június 26-án 16, 18 vagy 20 órakor tekinthető meg a dél-komáromi Brigetio öröksége 

látogatóközpont. A Klapka György Múzeum ezzel a programmal csatlakozik a Múzeumok 

Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. A részvétel regisztrációhoz és védettségi 

igazolványhoz között. A dél-komáromi Klapka György Múzeum 2014 óta minden évben 

csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Eddig programjaikat 

mindig a múzeum Kelemen László utcában található főépületében tartották, idén azonban új 

helyszínen, a Brigetio öröksége látogatóközpontba várják az érdeklődőket. 

 

Közösen a Komáromi Kulturális Nyár sikeréért, a nézői hűség elnyeréséért 
2021. június 17. – bumm.sk, Új Szó  

A komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban sajtótájékoztatót tartottak. A 

létesítmény igazgatója, Lakatos Róbert az eseményre meghívta mindazokat, akik a komáromi 

nyári rendezvények megvalósításában és sikerében érdekeltek. A résztvevők egyértelműen 

állást foglaltak az együttműködés szükségessége mellett. Az Egressy Béni VMK felvállalná a 

jövőben azt, hogy a helyi szervezőkkel együttműködve rendszerezze a kulturális 

rendezvényeket. Ha a szervezők átruháznák a koordinációs szerepkört a VMK-ra, 

elkerülhetők lennének a bosszantó „egymásra szervezések“, nagyobb összhangban 

valósulnának meg azok a rendezvények, amelyek egy ilyen nehéz, COVID19-cel sújtott 

időszak után a nézők kegyeiért küzdenek. 

 

Híd: Gyimesi korlátozni akarja a KKA függetlenségét 
2021. június 17. – bumm.sk, Új Szó,  

A Híd szerint Gyimesi csökkenteni akarja a KKA függetlenségét és nem riad vissza attól, hogy 

besározza a kulturális személyiségeket. A párt állásfoglalásában cirkuszi előadásnak nevezte 

az OĽaNO képviselőinek vádjait, szerintük ha megalapozottak lennének, a hatóságokhoz 

fordultak volna a média helyett. Gyimesi csütörtöki sajtótájékoztatóján azzal vádolta meg a 

Hidat, hogy a pártnál visszaéltek a Kisebbségi Kulturális Alappal (KKA). Az OĽaNO 

képviselője azt állította, hogy a KKA-ból a pénzeket emberek egy kis csoportja osztotta szét 

egymás között, saját embereik, szervezeteik között, akik vagyonilag vagy más módon 

kapcsolatban álltak egymással - írta a Sme.  A piramis tetején szerinte Rigó Konrád volt 

kulturális államtitkár állt. Emellett azt állította, hogy az egyes bizottságok élére a Híd jelöltjei 

kerültek. Gyimesi azt állította többek között, hogy Beke Zsolt saját magának természetes 

személyként 7 400 eurós támogatást ítélt oda, valamint civil szervezetének két projektre 10 

ezer eurót, emellett további összegeket is említett. Németh Ilona kapcsán 40 ezer eurós 

támogatásról beszélt, emellett állítása szerint Ravasz testvérei is támogatásokhoz jutottak az 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/06/17/hid-gyimesi-korlatozni-akarja-a-kka-fuggetlenseget
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alapból. Megjegyezte, hogy az Új Szó az elmúlt két évben több mint 300 ezres támogatáshoz 

jutott - írta a lap.  

 

Krajniak: Szigorodhat az ellenőrzés a határokon 
2021. június 17. – bumm.sk, Új Szó  

A koronavírus indiai variánsának terjedése miatt szigorodhat az ellenőrzés a szlovákiai 

határátkelőkön. Ezt a központi válságstáb csütörtöki ülése előtt jelentette ki Milan Krajniak 

(Sme rodina) munkaügyi miniszter. Feltételezi, hogy az ülésen megvitatják a szigorúbb 

határrezsim bevezetéséről szóló javaslatot is. Krajniak támogatná a szigorúbb ellenőrzést. 

Szerinte úgy kellene módosítani az intézkedéseket, hogy tudjanak róla, ha az indiai variánst 

behurcolják Szlovákiába, és aztán ennek megfelelő intézkedéseket kellene foganatosítani. 

 

Borsiban elérkezett a várva várt pillanat 
2021. június 17. – felvidek.ma  

Június 19-én 11 órakor átadásra kerül a megújult borsi Rákóczi-kastély. A felújított épületet 

Zuzana Čaputová, Szlovákia köztársasági elnöke és Áder Ján 

os, Magyarország köztársasági elnöke adja át. Az ünnepi műsorok és beszédek után Szalonna 

és Bandája ad népzenei koncertet. Délután 14.30 órakor A „Kelet Erő” néptáncszövetség 

táncegyütteseinek műsora lesz megtekinthető a szabadtéri színpadon. 16.30 órakor Az Ewald 

rézfúvós quintettkoncertje következik a kastélyudvaron. 17.30 órakor pedig a Miskolci 

Szimfonikus Zenekar koncertje tekinthető meg a kastélyudvaron. 

 

Ipoly-völgyi önkormányzatok együttgondolkodása Kisölveden 
2021. június 17. – felvidek.ma  

Az önkormányzati együttműködésre fókuszál az pályázat, amelyben Kisölved, Zalaba és 

Ipolydamásd községek a partnerek. Az Önkormányzatok együttműködése az Ipoly völgyében 

című pályázat az Interreg V-A Szlovákia– Magyarország Együttműködési Program keretében 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.  

 

Szabadka: Tehetségeket köszöntöttek a IX. Vajdasági Tehetség Gálán 
2021. június 17. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

„A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.” Steven Gerrard 

angol labdarúgó mondatát választották az idén a Vajdaság Tehetség Gála mottójául, amit 

immár kilencedik alkalommal rendeztek meg a szabadkai városháza dísztermében. Idén is öt-

öt kategóriában – természettudományok, társadalomtudományok, sport és mozgáskultúra, 

képzőművészet és filmművészet, valamint zeneművészet - választották meg a két-két legjobb 

kistehetséget, illetve két-két ígéretes tehetséget. Kiosztották a Kiváló tehetség és Tehetséges 

fiatal címet is, amelyet egy-egy személy kaphatott meg, illetve két tehetség nagykövetet is 

választottak. 
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https://www.bumm.sk/percrol-percre/2021/06/17/krajniak-szigorodhat-az-ellenorzes-a-hatarokon
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A költségvetési eszközök átcsoportosításáról döntött a tartományi képviselőház 
2021. június 17. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

Csaknem 2,3 milliárd dinárral nő Vajdaság idei költségvetése, erről döntöttek a tartományi 

képviselőház mai ülésén. Az eszközök átcsoportosításával az idei büdzsé 77,5 milliárd dinárt 

tesz ki. Az ellenzék élesen bírálta a javaslatot. Az átütemezéssel több pénz jut az 

egészségügyre, hangzott el a parlamenti ülésen. Az ellenzék szerint a büdzsé nem szavatolja 

Vajdaság fejlődését. Đurađ Jakšić, a Szerb Radikális Párt frakcióvezetője szerint azok a 

projektumok, amelyekre a jövőben több pénz jut majd, nem járulnak hozzá a lakosság 

életszínvonalának javulásához. A költségvetési eszközök elosztása kapcsán kifejtette, a 

tavalyról fennmaradt többlet három területre fókuszál, elsősorban az egészségügyre és a 

nagyberuházásokra, de jelentős összeget csoportosítanak át a költségvetési tartalékba is, ami 

szerinte nem helyes döntés. 

 

Értékes könyvadomány az MNT jóvoltából a törökkanizsai könyvtárnak és az 
oktatási intézményeknek 
2021. június 17. – Vajdasag.ma 

Értékes könyvadomány került a Törökkanizsa községbeli oktatási intézményekhez és a helyi 

könyvtárhoz is Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

jóvoltából, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével. Egy jelentős 

könyvadomány érkezett ma a törökkanizsai Branislav Nušić Népkönyvtárba a 2021 a nemzeti 

újrakezdés éve jegyében a magyar kormány támogatásával. Romhányi Gabriella, az 

intézmény igazgatója elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárásával 

folyamatosan tudják bővíteni könyvállományukat. 

 

A külhoni magyarok oltásáról 
2021. június 17. – karpat.in.ua 

A külhoni magyar állampolgárok május eleje óta tudnak regisztrálni oltásra Magyarországon 

– áll Magyarország Beregszászi Konzulátusának közleményében. A már regisztrált külhoni 

magyarok még nem tudnak online időpontot foglalni. Jelenleg a regisztráció zajlik a 

www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Oltásuk részleteiről a https://vakcinainfo.gov.hu/hirek  

honlapra kerül fel a tájékoztatás napokon belül. Azok a személyek, akik rendelkeznek magyar 

állampolgársággal és érvényes magyar dokumentumokkal, és már regisztráltak az oltásra, 

valamint regisztrációjukat érvényesítették tudnak időpontot foglalni. Az alábbi oldalon 

ellenőrizhetik, hogy regisztrációjuk milyen státuszban van: 

https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26668/Ertekes-konyvadomany-az-MNT-jovoltabol-a-torokkanizsai-konyvtarnak-es-az-oktatasi-intezmenyeknek.html
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 18. 

 

Bach és Beethoven művei csendültek fel Beregszászban 
2021. június 17. - Kárpátalja 

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet szervezésében klasszikus zenei koncertre került 

sor Beregszászban június 15-én. Az eseményen Bach és Beethoven világklasszis zeneszerzők 

művei csendültek fel a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola diákjainak 

közreműködésével. Az esemény megnyitóján Orosz Ildikó, a Pro Cultura Subcarpathica civil 

szervezet elnöke köszöntőjében elmondta: „A zene többszörös örömöt okoz számunkra, 

hiszen, aki meg tudja szólaltatni a hangszert, az örül annak, hogy sikerült. Ha ezt 

tökéletesíteni tudja, akkor abban kiteljesedik a lelke, s ha a hangszeren való játékával csodát 

művel, annak az is örül, aki hallgatja, így többszörös örömben lehet részünk.” Az elnök 

hozzátette: sajnálatos módon az elmúlt év megfosztott bennünket a közösségi alkalmaktól, 

koncertektől, s most, hogy végre újra lehetőség nyílott ezekre, még jobban tudjuk élvezni. 

  

Anya-lánya programot szervezett a KMNE 
2021. június 17. - Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének anya-lánya programját komoly 

szervezés előzte meg. A gyönyörű Kárpátokon átutazva, „röpke 3 óra alatt” hamarosan 

Truszkavecre érkeztünk. Legelőször a terráriumba látogattunk el, ahol a gyerekek kicsit félve, 

mégis izgatottan nézték az óriáskígyókat, teknősöket, szurikátákat, halakat, kaméleonokat és 

a többi állatot. Az esőerdő hátterével szívesen fotózkodtunk mi, anyukák és a gyerekek 

egyaránt. Nem is álmodhattunk volna szebb és jobb kirándulásról. Egy anya és gyermeke 

között szoros kapcsolat úgy alakulhat ki, ha minőségi időt töltenek együtt. 

  

11 kilométeres imasétát szervezett a KRISZ 
2021. június 17. – karpat.in.ua 

Különleges gyalogtúrát szervezett a Tisza-Borzsa-Közi alapszervezetének tagjai számára a 

Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet. Az imasétával összekötött program dicsőítéssel és 

áhítattal vette kezdetét.  Majd a salánki és a tiszakeresztúri református templomok közötti 11 

kilométer hosszú táv várt a fiatalokra. 

 

Fegyveres katona lopott gépjárművet fényes nappal 
2021. június 17. – Kárpátalja 

Június 17-én fényes nappal egy személygépjárművet tulajdonított el erőszakosan egy határőr 

a Gecse és Csoma közötti útszakaszon. Az eset során a katona Badalóba szeretett volna 

eljutni, akit Mester András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség önkormányzati titkára 

jó szándékkal, szolgálati gépjárműjével felvett és elvitte volna a badalói határőrségre. Az út 

során Gecse és Csoma között az érintett saját gépfegyverével megfenyegetve a sofőrt 

kiszállíttatta, majd pedig elhajtott. Értesítve a körzeti megbízottat, a rendőrök rövidesen 

megtalálták a személygépjárművet Beregszászban a B. Hmelnickij úti OKKO benzinkúton. 
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Két új játszóteret adtak át Pélmonostoron 
2021. június 16. – Képes Újság 

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság óvodafejlesztési programja keretében játszótereket 

épít Kárpát-medence-szerte. A fejlesztési sorozat most Pélmonostoron folytatódik, ahol két 

helyszínen, a pélmonostori HMDK-alapszervezet székháza előtti Szent Márton téren, illetve a 

Mohács parkban építettek játszóteret. Az eseményen részt vett Pirityiné Szabó Judit asszony, 

a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, valamint Jankovics 

Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, akik Tomislav Rob polgármesterrel közösen 

adták át az új játszótereket. 

 

Jézus Szíve-ünnep a felújított darázsi templomban 
2021. június 16. – Képes Újság 

A darázsi magyarok pénteken ünnepelték a Jézus szíve-templom napját, m Az idei 

összejövetelre is érkeztek helyieken kívül más településekről – Kiskőszegről, Csúzáról, 

Pélmonostorról –, a szentmisét Andrási Gyula plébános celebrálta. Ott volt – többek között – 

Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke, Matijević Olivér, a HMDK 

ügyvezető elnöke, Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese és Kovács Ferenc 

is, a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektjének a vezetője. 

 

Az elesett magyar tengerészekre emlékeztek Pulán 
2021. június 16. – Képes Újság 

Június 10-e a magyar haditengerészet és a hősi halált halt magyar tengerészek emléknapja. 

Ebből az alkalomból Magyarország zágrábi nagykövetsége megemlékezést szervezett a pulai 

katonai temetőben az elesett magyar tengerészek tiszteletére állított emlékműnél, ahol együtt 

koszorúztak a pulai magyarok. 

 

Jankovics: Rendkívül sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött 
2021. június 16. – Képes Újság 

Múlt pénteken Bellyén ülésezett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

országos elnöksége. Az ülés fő témája a horvátországi magyarság aktuális helyzete, valamint a 

közösséget érintő jövőbeli kihívások voltak. 

 

Határtalanul a magyar fiatalokért Horvátországban is 
2021. június 16. – Képes Újság 

Az elmúlt hétvégén Horvátországba látogatott a Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület 

vezetősége azzal a céllal, hogy megismerje az itt élő magyar közösséget. Itt-tartózkodásuk 

során találkoztak a helyi magyarság vezetőivel, és több folyamatban lévő fejlesztést is 

megtekintettek. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 17. – Kossuth Rádió 

 

A Globsec biztonsági fórum vendégeként Pozsonyban tartózkodó magyar külgazdasági és 

külügyminiszter találkozott a három felvidéki magyar párt elnökével. Szijjártó Péter ezzel azt 

jelezte a pozsonyi magyar nagykövetség épületében megtartott sajtóértekezleten, hogy a 

Szövetség néven megalakuló egységes magyar pártot a magyar kormány stratégiai 

partnerének tekinti. 

 

Önkormányzatok a nemzeti megmaradásért. A Rákóczi Szövetség rendezésében 

önkormányzati fórumot tartottak a múlt héten Sátoraljaújhelyen.  A Rákóczi Szövetséget 

támogató önkormányzatok vezetőit hívták össze, hogy beszámoljanak nekik a nemzetpolitikai 

munkáról, és ebből az önkormányzatokra háruló feladatokról.  A fórumon részt vett és 

előadást tartott Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztériumi Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa. 

 

A korlátozó intézkedések feloldása után újraindult a turizmus Maros megyében is. A 

legnépszerűbb idegenforgalmi célpont Szováta szálláshelyei már átlagban 40-50 százalékos 

telítettséggel működnek,  ez a főidényben akár 80-90 százalékosra is növekedhet. Szőcs 

Leventével, a Visit Maros Turisztikai Egyesület igazgatójával beszélgettünk. 

 

Portugál-magyar vagy magyar-portugál. Nem, nem a foci Európa bajnokságról lesz szó, 

hanem arról, hogy sok más mellett idéntől ilyen szakra is lehet felvételizni a kolozsvári Bábes 

- Bolyai Tudományegyetemen. Jövő hónapban 12-e és 29-e között lesz a felvételi időszak. A 

tervek szerint az online helyett visszatér a jelenléti oktatás, a kollégiumokban is várják a 

diákokat, de ennek járványügyi feltételei vannak, szükséges az oltás. Szakokról, helyekről és 

egyéb részletekről kérdeztük Soós Anna rektor-helyettest.  

 

  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-17_18-02-00&enddate=2021-06-17_18-40-00&ch=mr1
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Nagyszentmiklóson, elhelyezték a Bartók Béla Kulturális Központ alapkövét. Az eseményre a 

Pro Bartók Társaság által megvásárolt evangélikus templom kertjében került sor, ahol az új 

központ felépítését tervezik. A felújítás alatt álló templomot a református gyülekezet is fogja 

használni, az új épületben pedig egy minden igényt kielégítő koncerttermet és emlékszobát 

alakítanak ki. Az ünnepi rendezvény alkalmával először Tamás Sándort, a Pro Bartók 

Társaság elnökét kértük mikrofon elé. 

 

75 éve annak, hogy a csehszlovák hatóságok Pozsonyban kiszolgáltatták a szlovákiai Magyar 

Párt pozsonyi vezetőit, köztük Esterházy Jánost a szovjet megszálló hatóságoknak. Esterházyt 

először egy évig a moszkvai Lubjanka börtönben tartották fogva, majd Moszkvában koholt 

vádak alapján 10 évre ítélték és Gulag táborba vitték. A szovjet hatóságok végül a súlyosan 

beteg Esterházyt 1949-ben kiadták Csehszlovákiának, ahol két évvel korában a Szlovák 

Nemzeti Bíróság, - távollétében - halálra ítélte őt. 

 

 

 

 

 

 


