
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 21. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder: a történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van 
2021. június 19. – MTI, Demokrata, M1, Origo, Index, Ma7, Felvidek.ma  

A történelmi örökséggel minden új nemzedéknek feladata van, ezért volt becsületbeli ügyünk 

helyreállítani II. Rákóczi Ferenc borsi várkastélyát - jelentette ki Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke a felvidéki Borsiban, ahol Zuzana Caputová szlovák államfővel közösen 

részt vett és beszédet mondott a magyar állami támogatással felújított Rákóczi-várkastély 

átadásán szombaton. Áder János ünnepi beszédében felidézte: a fejedelem gyermekként élte 

meg Magyarország felszabadulását a török elnyomás alól, de már fiatalként megtapasztalta, 

hogy Magyarország nem lett szabad, hiszen nem felszabadított országként, hanem 

leigázottként, alattvalóként tekintett rá a Habsburg Birodalom. A köztársasági elnök 

rámutatott: II. Rákóczi Ferenc okkal hiányolta a Kárpát-medence népeinek törvényes jogait, s 

hirdette, "nincs törvényes hatalom szabadság nélkül", s ezért - nem hatalomvágyból, hanem 

szabadságot akarva - indult harcba, mert tudta, hogy a szabadsághoz önrendelkezés és 

nemzeti önállóság kell. 

 

Potápi: Magyarságunkból, kultúránkból és anyanyelvünkből kell építkeznünk! 
2021. június 18. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Vasarnap.hu, Ma7, Felvidek.ma   

Fel kell hívni a figyelmet minden velünk történt igazságtalanságra, és abból kell építkeznünk, 

amit nem vehetnek el tőlünk: magyarságunkból, kultúránkból és anyanyelvünkből - jelentette 

ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a 

felvidéki Nagyszelmencen, ahol köszöntőt mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával ott megvalósított fejlesztések átadásán. A szlovák-ukrán határ által 

kettéosztott Szelmenc falu szlovák oldalra került részén, Nagyszelmencen a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság támogatásával egy szállót, egy Dobó István emlékszobát, egy 

konferenciatermet és egy interaktív tárlatot sikerült létrehozni. Potápi Árpád János az 

ünnepélyes átadón mondott beszédében felidézte a trianoni békediktátum által az 

anyaországból kiszakított, majd 1945 után kettészakított település történetét és lakóinak 

ebből adódó tragédiáját, rámutatva: a nagyhatalmak az igazságosság lózungjaiba rejtve 

hoztak döntéseket, de közben az ott élőkkel nem törődve áldoztak fel emberi sorsokat. 

 

Grezsa: az óvodaprogram a magyar közösségek erősítésén túl a közép-európai 
együttműködést is segíti 
2021. június 18., péntek (MTI) - Az óvodaprogram a magyar közösségek erősítésén túl a 

közép-európai együttműködést is segíti - jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Hanván, ahol átadta a helyi 

Református Egyházközségnek a program keretében felújított óvodáját pénteken. A miniszteri 

biztos elmondta: a nemzetrészek erősítésén kívül az óvodaprogramnak van egy másik nagyon 
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fontos üzenete is a magyarokkal együtt élő népek számára, ez az, hogy a gyanakváson 

túllépve, az egészséges öntudatú nemzetek tudnak együttműködni, ami a 21. század 

Európájában különösen fontos. Kifejtette: látni lehet, hogy a többségi nemzetek is tudomásul 

vették, hogy a program nekik sincs kárukra, sőt azáltal az ő közösségeik is gazdagodnak. 

 

A taj-szám nélküli külföldiek és külhoni magyarok is foglalhatnak időpontot 
oltásra 
2021. június 19. – koronavirus.gov.hu, MTI, Infostart 

Szombattól már az itt élő, taj-számmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és a taj-

számmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is megnyílik az EESZT 

időpontfoglaló rendszere - közölte a koronavírus.gov.hu. A kormányzati portálon azt írták, 

újabb szakaszához ér a magyar oltási program, miután a magyar lakosság 55 százaléka és a 

regisztráltak 92 százaléka már felvette a vakcinát, a kormány lehetővé teszi a Magyarországon 

élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok oltását is. 

 

A Nagyváradon tervezett átszervezések is terítékre kerültek a magyar és a 
román kormány kulturális államtitkárának találkozóján  
2021. június 19. – MTI, Krónika 

A Magyarország és Románia között megkötendő kulturális egyezményről, a nagyváradi 

Szigligeti Színház körül kialakult helyzetről, valamint Veszprém és Temesvár Európa 

kulturális fővárosa (EKF) címéről, a két város lehetséges együttműködéséről folytatott 

megbeszélést a magyar és a román kormány kulturális államtitkára, Fekete Péter és Demeter 

András szombaton Kisvárdán. 

 

Laposnya és Remete a Romsilva zsákutcájában: erdészeti és vadászati érdekek 
gáncsolják Maros és Hargita megye összekapcsolását 
2021. június 18. – Krónika 

Erdészeti és vadászati érdekeket sértene a Laposnyatelep és Gyergyóremete közötti út 

járhatóvá tétele – vélik azok, akik szinte két évtizede szorgalmazzák a Görgény völgyét és a 

Gyergyói-medencét összekötő út aszfaltozását. Pedig a két megye, Maros és Hargita 

összekapcsolását immár a környezetvédelmi minisztérium is támogatja. A legfőbb kerékkötő 

az állami erdészeti hivatal, amely leltárába vette a Maros megyei önkormányzat tulajdonában 

lévő út közel tíz kilométeres szakaszát. 

 

Élelmiszeripari beszállítói fórumon erősítették a magyar–román gazdasági 
kapcsolatokat  
2021. június 18. – Krónika 

Élelmiszeripari beszállítói fórumot szervezett Magyarország kolozsvári főkonzulátusa, 

valamint a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. kolozsvári irodája. 
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A kincses városi diplomáciai kirendeltség tájékoztatása szerint a rendezvényen részt vevő 12 

magyarországi vállalkozás a kolozsvári székhelyű, Erdély egyik legfontosabb 

élelmiszerforgalmazójaként számon tartott Safeway Csoportnak mutathatta be termékeit egy-

egy 25 perces üzleti tárgyalás keretében. Magyarország kolozsvári főkonzulátusa közölte, 

eddig is prioritásként kezelte a magyar–román gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzését, a 

koronavírusjárvány azonban még erőteljesebben rámutatott, hogy szükség van a szomszédos 

országokkal a gazdasági és kereskedelmi együttműködés megerősítésére. 

 

Elhivatottsággal pótolják a szülői szeretetet a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
kastélyban működő székelyhídi gyermekotthonában 
2021. június 19. – Krónika 

Gyermekotthonként és a nehéz sorban élő székelyhídi gyerekek napközis központjaként 

működik a dévai Szent Ferenc Alapítvány által 11 éve haszonbérleti szerződés keretében 

működtetett székelyhídi Stubenberg-kastély, amelynek megvásárlására készül a szervezet. Az 

otthont irányító, magyarországi származású Tóth Andrea és munkatársai számára a 

gyereknevelésen túlmenően az elhivatottság is lényeges, az az elvük, hogy a gyerekekkel sokat 

kell beszélgetni, ez a gyereknevelés alapja. 

 

Sok régi épület megújult, de van még mit megmenteni Nagykárolyban 
2021. június 19. – Krónika 

Az arra járók is észlelhetik, elhanyagolt Nagykároly épített öröksége, egyes épületek rossz, 

akár veszélyes állapotúak, ugyanakkor sok műemléket restauráltak az utóbbi időben. Enyedi 

Anna Regina művészettörténésszel járták körbe, milyen a műemlék épületek jelenlegi 

helyzete a városban, és a Szatmár megyei település RMDSZ-es polgármesterét is 

megszólaltatták a téma kapcsán.  

 

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterrel román-magyar viszonyról, 
Székelyföldről – de nemcsak 
2021. június 19. – szekelyhon.ro 

Minden döntése kétélű fegyver, hiszen amennyiben kedvez a marosvásárhelyi magyaroknak, 

rögtön felháborodást válthat ki a románság körében; és nyilván fordítva. Soós Zoltán 

polgármester ennek tudatában is állítja, etnikai konfliktuszóna helyett valódi sikertörténet 

helyszíne lehet Marosvásárhely. 

 

Turisztikai iskola nyílik a kézdivásárhelyi egykori minorita rendházban 
2021. június 19. – maszol.ro 

Nyílt napot és tanévzáró ünnepséget tartottak a kézdivásárhelyi megújuló kantai minorita 

rendházban szombaton. Az esemény délelőtt 11 órától szentmisével kezdődött a 

Kézdivásárhely-Kantai Szentháromság Római Katolikus templomban. Artur Prenkiewicz 

OFMConv lengyel származású minorita szerzetes főcelebrásával, Böjte Csaba ferences 

szerzetes és Farkas Alajos segédletével zajlott a szentmise, a szentbeszédet Böjte Csaba 
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mondta. A szentmise végén Böjte atya jelképesen átvette az épület kulcsát az építőtől, majd 

átadta a svájci Dirk Wallenburg-nak, aki az elkövetkezendőkben vendéglátó főiskolát alapít az 

épületben. A minorita rendházban rangos turisztikai iskola fog megtelepedni, ahol magas 

szintű szakképzéseket tartanak majd. 

 

Aláírásgyűjtés a színházért – kellenek még aláírások 
2021. június 20. – Bihari Napló 

Az ügy fontosságához viszonyítva nem halad kellő lendülettel az az aláírásgyűjtési akció, 

melyben arra kéri a polgárok támogatását az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), hogy a váradi 

román és magyar színházakat minősítsék nemzeti színházakká. Erről Csomortányi István, a 

párt elnöke beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy meghaladták az ezer 

összegyűjtött aláírást, „de nem vagyunk megelégedve ezzel. A közelgő szabadságolási időszak 

ellenére, aki fontosnak érzi ezt az ügyet, kérjük, segítsen” – fogalmazott a pártelnök. A 

politikus kifejtette, hogy amennyiben nemzeti színházzá nyilvánítják a két színházat, ez azt 

vonná maga után, hogy az intézmények bérköltségeit a kulturális minisztérium vállalná 

magára, ezzel egy nagy költségtehertől szabadulna meg a Bihar Megyei Tanács, amely ezek 

után már nem hivatkozhatna arra, hogy megtakarítási és költséghatékonysági szempontból 

kell összevonni a Bihar megyei kulturális intézményeket. 

 

Mától a nagyközönség is birtokba veheti a Borsi kastélyt 
2021. június 19. - ma7.sk, Új Szó, bumm.sk, korkep.sk  

Szombaton került sor a borsi Rákóczi-kastély ünnepélyes átadására Áder János magyar és 

Zuzana Čaputová szlovák államfő részvételével. A 11 órakor kezdődő műsor a történelmi 

egyházak képviselőinek áldásával és a felújított épület megszentelésével kezdődött. A szlovák 

államfő köszöntőjében elhangzott: fontos, hogy ez a kastély is azt jelképezze, hogy közös 

múltunk nem elválaszt, hanem az Európai Unió keretén belül /is/ összeköt bennünket. 

Szlovákia területe a Magyar Királyság részét képezte, együtt éltünk meg minden jót és rosszat, 

közösek történelmi nagyjaink. A közös múltunk olyan érték, amelyet országhatárok nem 

zárhatnak el egymástól. 

 

Potápi Árpád János az Ung-vidéken és a Bodrogközben 
2021. június 19 - ma7.sk, felvidek.ma, korkep.sk  

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 2021. június 

18-án az Ung-vidékre  illetve a Bodrogközbe látogatott. Három helyszínen: Nagyszelmencen, 

Kaposkelecsényben és Kisgéresben adta át azokat a beruházásokat, amelyek a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával jöttek létre. 
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Közgyűlést tartott az Összefogás 
2021. június 19. – ma7.sk, korkep.sk  

Az Összefogás Mozgalom mai komáromi Közgyűlésén bemutatták és megvitatták a 

hárompárti tárgyalások menetét és eddigi eredményeit. Az Összefogás közgyűlése továbbra is 

kitart a magyar egység mellett. Abban egyeztünk meg, hogy a felsőbb szervek elé 

jóváhagyásra a leegyezett dokumentumokat visszük. Az alapszabályról még nem szavaztunk, 

mivel erről még nem született teljes megállapodás a három párt között 

- mondta Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. Ezért az elnökség a korábban már 

részlegesen a sajtónak is bemutatott alapegyezséget vitte a Közgyűlés elé.  

 

Gyimesi a Most-Hidat bírálja a KKA pénzosztása miatt 
2021. június 18. - ma7.sk, Új Szó  

Súlyos anyagi visszaélések gyanúja merült fel a Kisebbségi Kulturális Alapnál (KKA - 

Kultminor) – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Gyimesi György, az OĽANO 

parlamenti képviselője. Gyimesi szerint az alap egyes bírálóbizottságaiban a Most-Híd 

jelöltjei ültek, és a párthoz kötődő szervezeteknek ítéltek meg támogatást. A Most-Híd 

visszautasította Gyimesi állításait és felszólította, hagyjon fel a szlovákiai magyar kulturális 

élet képviselőinek gyanúsítgatásával. A párt állásfoglalását Magdeme Klára szóvivő küldte el a 

TASR hírügynökségnek. Gyimesi azt állítja, nem az egyes projektek támogatását vagy a 

művészek tevékenységét akarja megkérdőjelezni, hanem arra akar rámutatni, hogy egy szűk 

csoport osztotta egymás között a pénzt az alapnál, és a Most-Hídhoz kötődő szervezeteket 

vagy személyeket is támogattak. 

 

Forró: A magyar közösség és Dél-Szlovákia a prioritás számunkra 
2021. június 20. – ma7.sk  

A TA3 vasárnapi politikai műsorának három parlamenten kívüli párt vezetője, Irena 

Bihariová (Progresszív Szlovákia), Tomáš Drucker (Dobrá voľba) és Forró Krisztián (MKP) 

volt a vendége. A PS-t és a Szövetséget már a parlamentbe mérik, ezzel kapcsolatban Forró a 

műsorvezető kérdésére elmondta, egy előrehozott választások esetén a magyar közösség 

érdekei és Dél-Szlovákia fejlődése számukra a prioritás, ezért nyitottak az együttműködésre 

minden olyan párttal, amely számára ugyanúgy fontos ez a régió. A Kotleba-párt és Robert 

Fico ideológiájával korábban sem értettek egyet, s velük biztosan nem tudnának 

együttműködni. 

 

Orbán Balázs: Nincs alternatíva 
2021. június 20. – ma7.sk  

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese egyike a magyar kormány 

legfontosabb stratégiaalkotóinak. Nem csak a „mit?”, hanem a „miért?” is foglalkoztatja, 

hiszen azt vallja, a következő évek egyik nagy feladata lesz a stratégiai együttgondolkodás, 

amely, jó következtetésekkel, a XXI. század magyar sikereinek ágyazhat meg. 
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Duray Miklós kapta a Pro Probitate – Helytállásért díjat 
2021.június 18. – felvidek.ma  

Komáromszentpéteren ma adták át a Pro Probitate – Helytállásért díjat. A felvidéki magyar 

nemzeti közösség érdekében kifejtett közéleti tevékenységéért és helytállásáért Duray Miklóst 

tüntették ki.A mai díjátadón Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártja elnöke köszöntötte 

Duray Miklóst és a rendezvény további résztvevőit. Duray életútját Berényi József, 

Nagyszombat megye alelnöke (MKP) méltatta, aki Duray életútjáról szólva kiemelte a díjazott 

tudományos, közösségi és jogvédő munkásságát. A méltatást személyes élmények 

felidézésével színesítette, visszaemlékezett első találkozásukra s arra, hogy már 

egyetemistaként megragadta őt a Duray Miklós által megfogalmazott krédó: intézményeket 

kell építeni! Esterházy János példájára építve alapította meg az Együttélést, mint önálló 

politikai pártot. 

 

Az MKP készen áll a közös párt megalakítására 
2021. június 20. – felvidek.ma, ma7.sk, Új Szó, bumm.sk  

Pozsonyban ülésezett az MKP Országos Tanácsa. A tanácskozás után Forró Krisztián 

pártelnök, Köpöncei Péter OT-elnök, valamint Berényi József, Cziprusz Zoltán és Farkas Iván 

alelnökök tartottak sajtótájékoztatót. Forró Krisztián visszatekintett a tavalyi 

szándéknyilatkozatra. 2020. augusztus 20-án-Komáromban a Magyar Közösség Pártja, az 

Összefogás és a Híd kinyilvánította, hogy a jövőben egységes párton belül kívánnak 

tevékenykedni. Az MKP készen áll erre – mondta az MKP-elnöke. 

 

Forró: Bízom benne, hogy megállapodunk 
2021.június 19. – Új Szó  

Forró Krisztiánnal, az MKP elnökével arról beszélgettünk, hol tart az MKP, a Híd és az 

Összefogás egyesítése, de az LMBTQ közösséget diszkrimináló magyarországi törvényről is 

kérdeztük. „Az MKP, a Híd és az Összefogás nem három olyan fél, amelyek egyformán 

gondolkodnának. Az árkok betemetése még folyamatban van, és még jó darabig eltart. Nem 

gondolom, hogy abban a pillanatban, ahogy létrejön a Szövetség, mindenki egyformán fog 

gondolkodni. Hiú ábránd ezt képzelni. Az elmúlt több mint tíz évnek a legnagyobb hibája, 

hogy azt gondoltuk, mi, felvidéki magyarok mindannyian egyformán fogunk gondolkodni, és 

ekkor létre lehet hozni az egységet. Azonban ahogy ön és én is másként látunk bizonyos 

dolgokat, úgy például a fiatalok másként gondolkodnak, mint az idősebbek.” 

 

Királyhalom lovasa nyerte meg a Vajdasági Vágtát 
2021. június 19. – MTI, Delmagyar, M1, Pannon RTV   

A Királyhalmot képviselő Gulyás Szabolcs nyerte meg szombaton a kilencedik alkalommal 

megrendezett Vajdasági Vágtát Déva Szándék nevű lovával Szabadkán. Második a 

bácsfeketehegyi Cékus Noémi lett Coprával, harmadikként pedig Rostás Zsolt ért célba 

Adorján színeiben London hátán. Ismét megszervezték a Kishuszár Vágtát is, amelyen a 10-16 
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éves gyerekek vettek részt kisebb növésű, maximum 138 centiméter magas lovakon. A 

futamot Erdei Anna Dorka nyerte meg Bohóc nevű lován Kishegyes lovasaként. A Nemzeti 

Vágta délvidéki előfutamára tizenöt felnőtt és hat kishuszár nevezett be. Ez volt az idei 

Nemzeti Vágta első előfutama. A továbbjutók október 2-án és 3-án állhatnak rajthoz 

Budapesten, a Hősök terén. 

 

Bóka Olivér a VaMaDiSz új elnöke 
2021. június 19. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

Új személyek töltik be a Vajdasági Magyar Diákszövetség tisztségeit, a cél viszont a régi. 

Támogatni a vajdasági magyar diákokat, egy összetartó közösséget kovácsolni, programokat 

szervezni. Bóka Olivér lett a szervezet új elnöke, adta hírül a Pannon RTV. Nemcsak új 

elnökséget választott a VaMaDiSz, hanem egy generációváltás történt a szervezetben. 

 

A Vackor szeptembertől várja majd a gyerekeket Szabadkán 
2021. június 18. – Vajdasag.ma 

Július végére befejeződik a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és 

Gyakorlóintézmény építése. Az épülő óvodában pénteken sajtótájékoztatón számoltak be a 

munkálatok menetéről, de végig is kalauzolták az újságírókat a leendő óvoda helyiségein az 

intézményt működtető alapítvány képviselői, továbbá Hajnal Jenő az MNT, és Pásztor István, 

a VMSZ elnöke. 

 

A zsidók 77 évvel ezelőtti deportálásáról emlékeztek meg Topolyán 
2021. június 18. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

Az eseményt a helyi zsidó temetőben tartották. A koronavírus-járvány miatt tavaly csak az 

online térben történhetett meg a megemlékezés. 2002 óta tartanak megemlékezéseket a 

holokausztról Topolyán. A 18. századtól kezdve a topolyai zsidók tudásukkal és tőkéjükkel 

nagyban hozzájárultak a város felvirágzásához – mondta Cservenák Pál helytörténész. 

 

„Kárpátaljai magyarnak lenni áldás és kihívás” 
2021. június 20. – Kárpátalja  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyolc éve három kategóriával bővítette a 

2005-ben a Szövetség alapító elnökéről elnevezett díjat. A Fodó Sándor-díjjal olyan aktív 

közéleti szereplőket díjaznak, akik elsődlegesnek tartják a kárpátaljai magyarság 

megmaradását. Az alábbi interjúban Barta Ferenccel, a lelkészek számára létrehozott 

kategória 2021. évi díjazottjával beszélgettünk. 
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A határokon átnyúló együttműködés lehetőségeiről tartottak nemzetközi 
fórumot Ungváron 
2021. június 20. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében tartották meg az Ukrajna a Kárpátok 

Eurorégióban a régiók és önkormányzatok közötti, határokon átnyúló együttműködésről 

szóló nemzetközi fórumát, június 14-én. Az eseményt hibrid formátumban rendezték meg – 

személyes részvétel, a karantén korlátozások betartásával, valamint online csatlakozással. A 

fórum előtt a résztvevőket az Kárpátaljai Népi Zenekar köszöntötte. A nemzetközi fórumon a 

helyi önkormányzatok, a szomszédos országok konzulátusainak és az ukrán és a külföldi 

társadalmai szervezetek képviselői vettek részt. 

 

Ballagási ünnepség a kaszonyi óvodában 
2021. június 20. – Kárpátalja  

Nyolc ballagó búcsúzott el a Mezőkaszonyi Aranykulcsocska Bölcsőde-Óvodától június 19-én. 

A koronavírus okozta karantén miatt tavaly elmaradt az intézmény hagyományos ballagási 

ünnepsége, melyet idén is csak korlátozott vendégszámmal, a szabadban rendeztek meg. – A 

gyerekek számára lezárul egy korszak, amely nem tűnik nagy lépésnek, mégis egy új kezdetet, 

az iskoláséveket hozza el a ballagó óvodásoknak – fogalmazott beszédében Nagy Natália, a 

Kaszonyi kistérség oktatási osztályának módszerésze. 

 

Lovas szekerezés és apák napja a KMNE-nél 
2021. június 20. - Kárpátalja 

Különleges programokon vehettek részt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének 

(KMNE) tagcsaládjai június 18–19-én. A KMNE szombaton a nagyszőlősi Szelíd 

Lovasközponttal közösen – rendhagyó módon első alkalommal – lovas szekerezést szervezett 

a tagcsaládok számára. A nomád életmódot felelevenítő túra gyülekező helye a salánki Mikes-

tó mellett fekvő Csizmár Horgásztanya pihenőhelye volt. Innen indultak busszal 

Nagyszőlősre, ahol a város határában 10 lovas szekér várta őket. A családok népviseletbe 

öltöztek, ami még inkább autentikusabbá formálta az eseményt. 

 

A Rákóczi-főiskola Szakgimnáziuma is várja a jelentkezőket! 
2021. június 20. – karpat.in.ua 

Kóré Dórát, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Felvételi 

Bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat azok számára, 

akik a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumába szeretnének felvételizni. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 18. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrajnai nemzeti kisebbségi törvénytervezetből az tűnik ki, hogy valójában több területen 

szűkíti, korlátozza a kisebbségek jogait, illetve sérti Ukrajna Alkotmányát és nem veszi át és 

nem alkalmazza Ukrajna kisebbségi jogokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásait 

sem.  Az optimista nézet szerint még lehet reménykedni abban, hogy a tervezet nem jelenlegi 

formájában kerül a Legfelsőbb Tanács elé, azonban a jelenlegi ukrán helyzetet figyelembe 

vevő álláspont erre nem sok esélyt láthat. Tóth Mihály alkotmányjogásszal Iváncsik Attila 

beszélgetett. 

 

A Duna Pozsony alatti ágrendszerében található, különleges történelmi kapcsolatban álló 

testvérfalvak, a csallóközi Vajka és a szigetközi Dunasziget sikeresen pályázott a határon 

átnyúló Interreg programban. Az évszázados kapcsolatrendszer szétzilálása a Duna 

szabályozásával kezdődött, majd Trianon és végül a bősi vízerőmű majdnem teljesen 

ellehetetlenítette. A régió lakossága azonban látja a kiutat, s ennek egyik első lépése az 

emberi, baráti, rokoni kapcsolatok megerősítése a csallóköziek és a szigetköziek között. Vajka 

polgármesterét, Álló Donátot kérdezte munkatársunk. 

 

Szabadkán csütörtökön rendezték meg a IX. Vajdasági Tehetség Gálát, amelyen a 

legsikeresebb délvidéki diákokat és egyetemistákat díjazták, és kiosztották a Tehetség 

nagykövet címeket is. Öt kategóriában – természettudományok, társadalomtudományok, 

sport és mozgáskultúra, képző- és filmművészet, valamint zeneművészet kategóriában idén is 

24 fiatal kapott elismerést. 

 

Bízunk az oltásban, az oltás által nyújtott tudományos és orvosi lehetőségekben - mondta 

Tonk Márton. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora az új tanév kapcsán 

beszélt erről, ugyanis a tervek szerint vége az online-nak, visszatérnek a járvány előtti nappali 

oktatáshoz. Részleteket várhatóan a jövő héten tesz közzé az egyetem, de már előzetesen is 

nyilatkozott a terveikről és a felvételiről Tonk Márton. 

   

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-06-20_18-02-00&enddate=2021-06-20_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 21. 

 

Romániában márciusban fél százalékkal kevesebb alkalmazott volt, mint egy évvel korábban, 

Erdélyben ennél kisebb volt a csökkenés, de nagy eltérések mutatkoznak Erdély régiói között  

– derül ki az Erdélystat legújabb elemzéséből. A foglalkoztatottságot illetően, a járványból 

való kilábalást jelezve, márciusban megfordult az eddigi csökkenő tendencia. 

 

Hogy valóban az élet vizét jelenti-e a jóféle pálinka, arra sok bizonyíték születik mostanában 

Csíkszeredában, ahol a bírálóknak 1000 féle "ákovitából" azaz "aqua vitae"-ből  kell 

kiválasztaniuk a győztes pálinkát. A nemzetközi pálinkaverseny megnyitóján készült  

beszélgetés. 

 

Volt községi elnök, több mandátumban a képviselő-testület elnöke és községi képviselő. A 

VMSZ alapító tagja, egyik legismertebb és legrégebbi politikusa. Éveken át a VMSZ 

alelnökeként tevékenykedett. 40 év aktív közéleti tevékenység után Pál Károly pár éve 

nyugalomba vonult, de most is aktív életet él – erről is beszél munkatársunknak. 

 

Határok nélkül 

2021. június 19. – Kossuth Rádió 

A  nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház Keresztúton című előadás a bukovinai székelyek 

kálváriáját jeleníti meg a tánc és a zene nyelvén, a jövőbe vetett reménységgel. 

A bukovinai székelység története a megmaradás, a hit erejének üzenetét hordozza: az 

összekapaszkodás, az emberekbe és az isteni gondviselésbe vetett bizalom az, ami a 

közösséget megtarthatja, ami erőt, reményt adhat a megpróbáltatások idején. Nem véletlen, 

hogy a bemutatót június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján tartották. Azóta járják 

Székelyföldet a darabbal, legközelebb hétfőn Csíkszeredában lépnek fel. Erdei Edit-

Zsuzsánna összeállításában elsőként Benő Barna-Zsoltot, a Bekecs Néptáncszínház 

igazgatóját kérdezte. 

 

Bemutatták az 1919-ben ledöntött lőcsei honvédszobor újraöntött mását Gombaszögön. 

Felvidék első, 1876-ben emelt köztéri szabadságharcos emlékműve a Guyon Richárd vezette 

honvédekből álló hadosztály Branyiszkói-hágónál aratott győzelmét hirdette. 2017-ben a 

magyar értékeket mentő csapat, a gombaszögi nyári táborok szervezője, a Sine Metu Polgári 

Társulás tagjai találtak rá a mű darabjaira a Szepesi Múzeum raktárában. A szobrot a tervek 

szerint jövőre Lőcsén állítják fel, addig a gombaszögi Bebek rezidencia területén látható.  

 

„Sírjuk felett száz virág” címmel történelmi dokumentumfilm készült az Úz völgyéről, amely 

40 kilométeres hosszával valóságos temetője a világháborúknak. A bemutatót 

Csíkszentmártonban tartották.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-19_18-30-00&enddate=2021-06-19_19-10-00&ch=mr1
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Tudják-e, mi volt a lányok szerepe a verbunkban? Kiderült ez is Székelyudvarhelyen egy hete 

szombaton, amikor udvarhelyszéki, marossárpataki, sóvidéki, felcsíki, gyímesi verbunkokat 

mutattak be néptáncrajongóknak. A Hagyományok Háza első alkalommal rendezte meg a 

Verbunk Napját a Kárpát-medencében: Kapuvártól Székelyudvarhelyig, Felvidéktől Sárközig 

egymás után táncolta több száz táncos a különböző tájegységek verbunk táncait. Az erdélyi 

helyszínt Székelyudvarhely biztosította. 

 

 

Határok nélkül 

2021. június 20. – Kossuth Rádió 

 

2021. június 19-én , szombaton volt 30 éve, hogy a szovjet csapatok elhagyták 

Magyarországot, s ettől a naptól kezdve váltunk ténylegesen is független országgá, miután 

1989–1990 között leszámoltunk a kommunista diktatúrával. Június 19. a független 

Magyarország napja, nemzeti emléknap. Köszöntöm önöket határokon innen és túl.   

 

30 éve adták át először a Tőkés László díjat. A Tőkés László Alapítványt még 1989-ben 

kezdeményezte és hozta létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán nemzeti érzelmű 

értelmiségiek helyi csoportja, a határon túli magyarok megsegítése és támogatása céljával. Az 

alapítók1990 februárjában kérték fel az oda látogató Tőkés Lászlót, hogy róla nevezhessék el 

az alapítványt, valamint az általuk kiosztásra szánt egyéni díjat, amelyet 1991-től olyan 

személyeknek ítél oda a kuratórium, akik tudományos, művészeti, politikai, vallási területen 

végzett munkájukkal vagy humanitárius cselekedeteikkel sokat tettek a magyar nemzet 

fejlődéséért. Az egyéni díjat még tavaly ítélték oda Izsák Balázsnak, ám a koronavírus-járvány 

miatt a díjátadó ünnepséget csak idén június 13-án a rendezték meg Kisvárdán. Izsák 

Balázzsal a Székely Nemzeti Tanács elnökével,  Zsoldos Barnabás beszélgetett.  

 

Az Arad Megyei Múzeumban újraavatták gróf Vécsey Károly honvéd vezérőrnagy,  - az 1849. 

október 6-án Aradon kivégzett vértanúk egyike -  kriptaelőlapját. A sírfelirat 1912-ben került 

be a múzeumnak otthont adó Kultúrpalotába. Az imperium váltás után , a román hatalom 

fokozatosan próbálta kitörölni a közemlékezetből a magyar emlékeket.  Vécsey Károly 

epitáfiumát egy szekrénnyel takarták el, és csak évtizedek múltán, 2019 tavaszán került elő. A 

restaurálást követő újraavatást a múlt héten tartották meg a Múzeumok éjszakája-program 

alkalmából.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-18_18-02-00&enddate=2021-06-18_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 21. 

 

Marosvásárhelyen a Múzeumok Éjszakája nyitórendezvényeként megnyílt a "Maros-mentiek 

a Nagy háború lövészárkaiban" c. történelmi tárlat. A kiállítást közel 4 éves régészeti, levéltári 

és néprajzi kutatómunka előzte meg - mondja Sárándi Tamás történész, a Maros megyei 

múzeum munkatársa, a tárlat egyik kurátora. 

 

A zsidó közösség meghatározó szerepet játszott a 19-20. században Temesvár  életében, 

fejlődésében. Tagjai közül azonban sokan távozásra kényszerültek, és más országokban, sok 

esetben más kontinensen kamatoztatták tehetségüket, tudásukat, vitték el a város hírét. 

Lehőcz Lászlót Székely Gábor kalauzolta a temesvári zsidóság jeles személyiségeit bemutató 

tárlaton, majd beszélt a közösség múltjáról és jelenéről is. 

 

Besztercétől nem messze a Sajó partján fekszik Kerlés, ahol a Bethlen családnak volt birtoka.  

A 19. század elején Bethlen Lajos építetett pompás klasszicista kastélyt. 100 év után 

lakatlanná vált, a parkja is elvadult. A kerlési kastélyt 1945 után rombolták le, jelenleg nyoma 

sem látható a domboldalon. Csupán a homoksziklába vájt egykori barlang (kripta) és a 

remetelak mélyedése maradt fenn, kifogásolható állapotban, amelyet a közelmúltban  

takarított ki egy besztercei civil szervezet, az Erdélyi Épített Örökségért Egyesület. A 

mesterséges barlangban álló, ma már üres kripta mellett a hely érdekessége a korabeli üzenő 

fal, Bethlen Lajos vendégeinek ott jártát a sziklafalba vésve örökítette meg. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. június 20. – M1 

A felvidéki Rozsnyó városától alig pár kilométerre bújik meg a völgyben egy apró település,  

Jólész. Első írásos említése 1352-re tehető, mai neve a néphagyomány szerint a magyar ’jó 

lesz’ szóból ered. A falu egykor a gömöri Bebek majd Andrássy család birtoka volt. Lakói 

hosszú évszázadok óta főleg magyarok. 

 

A sepsiszentgyörgyi Benedek Elek Napközi Otthonban járunk, ahol a pedagógusok nagy 

lelkesedéssel vezetik be a kicsiket a népi mondókák, játékok, népdalok és néptánc 

rejtelmeibe. Mostantól új segédanyag támogatja munkájukat, István Ildikó népdalénekes és 

néptáncoktató frissen megjelent, hiánypótló könyve ad ötleteket, hogy a legkisebbek is 

felfedezhessék a magyar népi kultúra gazdagságát. 

 

Mosolygó arcok, derűs szempárok a kárpátaljai Szolyván. Kárpátalja egyik szórványmagyar 

településén járunk. Itt található a régió egyik olyan intézménye, ahol új esélyt kaphatnak a 

teljes életre azok a gyerekek, akiknek születésüktől nem adatott meg családban nevelkedni. 

Olyan kicsik élnek itt, akikről lemondtak, vagy akiknek a szüleitől megvonták a nevelői 

jogokat. Egy dolog biztos csak az életükben: a szülői szeretet hiánya. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-06-20-i-adas-4/
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Nyuszik, bárányok, gím- és dámszarvasok, pónik. Csak néhány azokból az állatokból, amelyek 

a zeteváraljai Állatbabusgatóban kedvencek lettek. Az alig egy hónapja megnyílt 

állatsimogató folyamatosan vonzza a látogatókat, szinte nincs is nap, hogy ne járna itt 

állatszerető felnőtt és gyerek. Ölbe venni egy nyulat, kézből megetetni, megsimogatni egy 

bárányt, vagy felülni a póni hátára, főleg a városon élő gyerekeknek nagy élmény. 

 

Térkép 

2021. június 19. – Duna TV 

 

Újraöntötték az „eltűnt” lőcsei honvédszobrot  

Csaknem egy  évszázadon át keresték annak a lőcsi honvédszobornak a maradványait, 

amelyet még 1919-ben döntöttek le és törtek szét. Az 1876-ban emelt szabadságharcos 

emlékmű, a magyar honvéd ezrednek a Branyiszkói-hágónál aratott győzelmét hirdette. A 

felvidéki Sine Metu Polgári Társulás tagjai 2017-ben véletlenül találtak rá a jelöletlen szobor 

darabjaira a Szepesi Múzeum raktárában. A lőcsei honvédszobor újraöntött mását 

Gombaszögön állították fel. 

 

Diákutaztatás Kárpátalján történelmi helyszíneken  

10 ezer diák vehetett részt honismereti kiránduláson a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási 

Programjának támogatásával. Eddig a magyarországi helyszínek mellett külhoni úti célok 

közül is választhattak az iskolák. Idén a járványhelyzet miatt csak szűkebb pátriájukon belül 

szervezhettek kirándulást. A beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákjai Szolyvát és Szinevért 

keresték fel. 

 

Babaruha – „Mimómotyó”  

Az elmúlt években nagyon sok vajdasági fiatal próbált szerencsét külföldön a jobb megélhetés 

reményében. De szerencsére újabban egyre többen próbálnak meg szülőföldjükön boldogulni. 

Egy kisgyermekes fiatalasszony mérnöki diplomával a zsebében például egy nagyon testhez 

álló vállalkozásba kezdett– babaruhákat készít „Mimómotyó” néven.  

 

Sárospataki Kollégium  

“Három fáklyám ég: hit, haza, emberiség.” - Erdélyi János egykori pataki diák és egykori 

tanár jelmondata ez . A nagy múltú Sárospataki Református Kollégium  a mai napig ennek 

tükrében oktatja és neveli diákjait. Az 1531-ben a reformáció szellemében alapított iskolába 

Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról, és a Felvidékről is szép számban jelentkeznek 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-06-19-i-adas/
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diákok. A két éve meghirdetett diaszpóra-programnak köszönhetően pedig a világ minden 

tájáról pataki diákká válhat bárki, akinek kapcsolata van a magyarsággal.  

 

A verbunk napja a Kárpát-medencében 

Több száz táncos járta egy időben a különböző tájegységek verbunk táncait Kapuvártól 

Székelyudvarhelyig, Felvidéktől Sárközig a Hagyományok Háza „Verbunk napja a Kárpát-

medencében” elnevezésű rendezvényén. Öt helyszínen ropták a táncot, határokon innen és 

túl: Kapuváron a Kisalföld férfitáncait, Budapesten a palócság és a Sárköz hagyományaiból 

kaphattak ízelítőt az érdeklődők, Nyíregyházán a Bodrogköz, a Nyírség, Bihar és Szatmár 

férfitáncait járták. Komáromban a felvidéki-, Székelyudvarhelyen pedig az erdélyi verbunkból 

adtak ízelítőt.  

 


