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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az MKP székházában tárgyalt Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli 
miniszter 
2021. június 21. – ma7.sk, felvidek.ma  

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter folytatott eszmecserét Forró 

Krisztián MKP-elnökkel és Bárdos Gyula elnökségi taggal, a Csemadok országos elnökével. 

Forró Krisztián elmondta, Novák Katalinnak köszönetet mondott a felvidéki családokat is 

segítő Köldökzsinór Program keretében nyújtott támogatásért. A Köldökzsinór Program 

keretében 2018 január 1-jétől a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két 

juttatás elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. 

 

Zsigmond Barna Pál: Ukrajnának is kötelező betartania a kisebbségvédelmi 
egyezményeket 
2021. június 21 – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Ukrajnának az Európa Tanács tagországaként kötelező lenne betartani azokat a 

kisebbségvédelmi egyezményeket, amelyek a szervezet égisze alatt születtek, ennek ellenére 

az elmúlt időszakban sorozatos üldöztetések érték a kárpátaljai magyar kisebbséget a helyi 

hatóságok részéről – jelentette ki Zsigmond Barna Pál, a Fidesz képviselője hétfőn az MTI-

nek adott nyilatkozatában, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

ülése keretében. A képviselő szerint tűrhetetlen, hogy annak ellenére, hogy Magyarország 

mindig kiállt Ukrajna területi integritása mellett, és maximálisan támogatja az ország 

euroatlanti közeledését, a magyar közösségek nem kapnak megfelelő védelmet, még a 

Magyarország és Ukrajna között létrejött kétoldalú megállapodások keretében sem. 

 

Világszínvonalú turisztikai képzés indul a kézdivásárhelyi minorita rendház 
frissen restaurált épületében 
2021. június 21. – Krónika 

Sikerült megmenteni és felújítani Székelyföld egyik legszebb épületét, a kézdivásárhelyi 

minorita rendházat. A patinás műemlék épületben Erdély-szerte az egyik legszínvonalasabb 

turisztikai- és idegenforgalmi képzést indítják el ősztől. A rendház épületét a Böjte Csaba által 

vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány ügykezelésébe adták át a hétvégén.  

 

Petíciót indított az Agent Green Tánczos Barna leváltásáért 
2021. június 21. – maszol.ro, transindex.ro 

Petíciót indított az Agent Green Tánczos Barna leváltásáért, arra hivatkozva, hogy a 

környezetvédelmi miniszter „nem a természet érdekeit képviseli”. Erről a zöld szervezet 
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elnöke, Gabriel Păun beszélt hétfőn a RFI-nek. Bejelentésének előzménye, hogy a 

környezetvédelmi minisztérium olyan törvénymódosításon dolgozik, amelyik lehetővé teszi a 

hatósági beavatkozást egy medve lakott területen való felbukkanásától számított 24 órán 

belül. A minisztériumi ismertetésekor Tánczos Barna üzent a medvék védelmét zászlajukra 

tűző civil szervezeteknek, köztük az Agent Greenek is. Többek között kijelentette: a 

jogszabály-módosításra azért van szükség, mert a „az egyes felelőtlen zöldek által szétkürtölt 

mágikus megoldások” nem mindig alkalmasak az emberi élet védelmére. 

 

A középiskolás diákszervezetek is kiállnak a nagyváradi magyar színház mellett 
2021. június 21. – maszol.ro 

A nagyváradi és Bihar megyei középiskolás szervezetek is összefognak, és együttesen állnak ki 

a Szigligeti Színház mellett, elutasítva a megyei önkormányzat elnöksége által tervezett 

szerkezeti átalakításokat. Kedden 15:30 órától tüntetést is szerveznek a megyeháza elé. 

 

Aláírták az adásvételi szerződést: Sepsiszentgyörgyé a dohánygyár épülete 
2021. június 21. – szekelyhon.ro 

„Városunk egyik patinás műemlék épületének sorsa dőlt el! Aláírtam az egykori szemerjai 

dohánygyár megvásárlásáról szóló szerződést, ezennel új időszámítás kezdődik 

Sepsiszentgyörgy kulturális, turisztikai, gazdasági és ifjúsági életében egyaránt” – számolt be 

Facebook-oldalán Antal Árpád polgármester. 

 

Különleges turisztikai fejlesztések zajlanak a Gyilkos-tónál 
2021. június 21. – szekelyhon.ro 

Az országban az első ilyen, de Európában is ritkaságnak számító, turistavonzó fejlesztés zajlik 

a Békás-szoros és a Gyilkos-tó közelében. Csodálatos kilátást és egyben biztonságot nyújtó 

panorámakabinok létesülnek, de a turisták nevelésére is figyelnek. Gyerekek, családok 

számára is hozzáférhető lesz az a látvány, amit eddig csak felkészültebb természetjárók 

érhettek el. A Gyilkostó Adventure Egyesület által megálmodott fejlesztés annak a 

pályázatnak köszönhetően jöhet létre, amelyet Magyar Turisztikai Ügynökség támogatott a 

Kisfaludy 2030 program keretében. 

 

VI. Felvidéki Tehetségnap ünnepi értékelése és díjátadója - idén online 
formában 
2021. június 21. – ma7.sk  

Az SZMPSZ által szervezett VI. Felvidéki Tehetségnap ünnepi értékelésére és díjátadójára 

idén online formában kerül sor 2021. június 23-án, 14:00 órai kezdettel. A díjazásra javasolt 

diákok és tanulók, valamint csoportok közül 53 egyéni pályázót és 19 csoportot díjaznak és 

mutatnak be a felkészítő pedagógussal együtt összesen 38 intézmény vagy szervezet 

ajánlására. 
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Fontos lépés az egységes felvidéki politizálás irányában 
2021. június 21. – Száraz Dénes – Ma7 

Még a legkritikusabb MKP bírálóknak is el kellene ismerniük, hogy a vasárnapi OT ülés új 

utat nyitott meg a felvidéki magyar politizálásban, régen várt új témák kerültek terítékre és 

elfogadásra. Az örök aggályoskodóknak pedig csalódniuk kellett, mert az ülés kapcsán most 

nehéz valamibe is belekötni. Ami talán a legfontosabb, hogy az OT határozata történelmi 

előrelépést jelent a Szövetség megalakulása felé. Ellenszavazat nélkül elfogadták az 

alapszabály-javaslatot, és egyetértés volt abban is, hogy a felvidéki magyar politika 

kibontakozásának egyetlen lehetősége az egységes magyar fellépés. Most majd a 

partnereknek szükséges megtenni ugyanezt a lépést, hogy elhárulhasson az egyesülés elől az 

utolsó akadály. 

 

Németh Ilona is megszólalt Gyimesi rágalmai kapcsán 
2021. június 21. – bumm.sk  

"A Kisebbségi Kulturális Alap nem tökéletes, de minden eddigi kisebbségi kulturális 

támogatási formánál átláthatóbban működik, a szakma bevonásával, függetlenül, biztos 

forrásokkal" – idézte a Bázis.me Németh Ilona képzőművész szavait, amelyekkel Gyimesi 

György (OĽANO), parlamenti képviselő múlt heti KKA elleni kirohanásaira reagált. "Gyimesi 

olyan embereket akar besározni, akik – vele szemben – valamit már letettek az asztalra. 

Nívós szakembereket nevezett maffiózóknak, miközben nyilvánvaló, hogy ez a bagoly mondja 

verébnek tipikus esete. A velem kapcsolatos vádjaira nem fogok reagálni, maximum annyit, 

hogy az elmúlt három évtizedben számos alapban pályáztam sikerrel, de soha nem pályáztam 

olyan bizottsághoz, ahol saját magam ültem. 

 

Sikeres pályázatot nyert Vásárút és testvérvárosa, Bőny 
2021. június 21. – Ma7 

A közel húszéves hagyománnyal rendelkező Vásárút – Bőny határmenti testvérközségi 

együttműködés az Interreg SKHU Kisprojekt Alapjának köszönhetően idén különösen gazdag 

rendezvényekben bővelkedik. A ,,Mesétől a találkozóig” elnevezésű projektet az Interreg V-A 

Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt támogatta, amely elsősorban az 

alsó tagozatos tanulókat szólítja meg. 

 

Pásztor István: Holnaptól minden határátkelő dolgozni fog 
2021. június 22. – Pannon RTV 

Holnaptól az összes határátkelő dolgozni fog Szerbia és Magyarország között – erősítette meg 

korábbi bejelentését Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi 

Képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádió Napindító műsorában. A már működő 

átlépők mellett szerda reggel 7 órakor megnyílik a Rábé–Kübekháza, a Horgos - Röszke 

közúti és a Rastina – Bácsszentgyörgy átkelő. A járványhelyzet előtti megszokott 
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munkaidőben várják az utazókat. Az élet normális kerékvágásba terelésének újabb, nagy 

megerősítése lesz ez - mondta a VMSZ elnöke.  
 

Zenta: Újra vár a Tiszavirág Fesztivál! 
2021. június 21. – Vajdasag.ma 

A hétvégén rendezik meg Zentán a népszerű Tiszavirág Fesztivált, ahol látványos 

programokkal várják az érdeklődőket a Tisza-parton. Az esemény középpontjában a Tisza 

folyó, és annak élővilága szerepel, különös tekintettel a világon egyedülálló természeti 

jelenségre, a tiszavirágzásra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és Zenta Község 

Önkormányzata kilencedik alkalommal rendezi meg a Tiszavirág Fesztivált a zentai Tisza-

parton 2021. június 25. és 27. között. 

 

Jótékonysági félmaratont szervezett a KMKSZ ISZ 
2021. június 21 – Kárpátalja 

Első alkalommal szervezte meg ISZ RUN elnevezésű futóversenyét a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) június 20-án. A karanténhelyzet 

enyhítésével engedélyezték a sportesemények megrendezését, a KMKSZ ISZ pedig ezt 

kihasználva igyekszik érdekes programokat szervezni a kárpátaljai fiatalság számára. Dobsa 

István, a szervezet elnöke elmondta, a félmaraton megrendezésével kettős céljuk volt: 

egyrészt a sport, a mozgás népszerűsítése a vidék lakosai körében, másrészt a jótékonykodás, 

hiszen a rendezvényen befolyt adományokkal az SMA betegségben szenvedő Annácska 

gyógyulását támogatják. Bár a magyar kormány finanszírozza az életmentő gyógyszert a 

kislány számára, a családnak továbbra is szüksége van a támogatásra. A versenyre közel 200 

futó regisztrált, akik négy kategóriában versenyezhettek: 21 km (félmaraton), 10 km, 2 km és 

családi futás. A környékbeli versenyzőkön kívül ungvári, huszti, munkácsi, sőt még kijevi futó 

is nevezett a jótékonysági rendezvényre. A profi sportolók mellett a kezdők és gyerekek is 

megmérettették magukat, így igazán családias hangulatban telt az esemény. 

 
Képkiállítás és MSÚSZ-közgyűlés két meccs között │ KISZó-s EB-napló 
2021. június 21 – Kiszo.net 

Nemcsak a magyar válogatott hazai EB-meccseire jutottunk el a Budapesten töltött egy hét 

során, de egy fantasztikus képkiállításra és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók 

Szövetsége (MSÚSZ) elnökének, a Puskás-ügyek nagykövetének, a Nemzeti Sport 

főszerkesztőjének baráti invitálására részt vettünk az MSÚSZ közgyűlésén és idei díjátadóján 

is. A magyarországi és a határon túli, többek között a kárpátaljai falusi labdarúgás kiveszőben 

lévő, gyökeresen átalakuló világának talán utolsó pillanatfelvételeiből nyílt kiállítás 

Budapesten, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum kiállítótermében, amely egy hónapig 

tekinthető meg. A Hátsó füves-kiállítás Csillag Péter újságíró és a résztvevő fotóriporterek öt 

évet felölelő, többszörösen díjazott, a Nemzeti Sportban, valamint önálló könyvben is 
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bemutatott, közel százötven helyszínt érintő gyűjtésének felvillantása, hiszen a könyv 

leghatásosabb fotóit tekintheti meg itt az érdeklődő. 

 

Tanévzáró ünnepség a beregszászi Rezeda Folkműhelyben  
2021. június 21. – Karpat.in.ua 

Megtartotta tanévzáró ünnepségét a beregszászi Rezeda Folkműhely. Az eseményen az ifjú 

népzenészek és néptáncosok számot adtak egész évi munkájukról az Ortutay Elemér 

Görögkatolikus Központ rendezvénytermében. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 21. – Kossuth Rádió 

 

Az egységes felvidéki magyar politikai érdekképviselet létrejöttét célzó folyamat már mintegy 

két éve tart. Az egyesülni készülő három felvidéki politikai erő, a Magyar Közösség Pártja 

(MKP), a Híd és az Összefogás közötti egyeztetések többször megakadt. Idén márciusban 

jelentették be, hogy sikerült megegyezésre jutniuk a közös párt létrehozásáról. Most egy újabb 

lépés történt a teljes magyar politikai egység megteremtése felé vezető úton a Felvidéken. A 

Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa elfogadta  a fúziót a másik 2 párttal.   

 

A Nemzetközi Élet és Egészség Környezetvédelmi Alapítvány A Kárpátok Régióban – röviden 

a NEEKA - segély szállítmánya célba ért. A holland, magyar, román és ukrán szervezetekből 

álló konzorcium adományából sok olyan intézmény kapott bútorokat, és  eszközöket, ahol 

magyar gyermekeket oktatnak. Constancaban, - ahová az adománnyal érkeztek, az iskola  

névadója egy erdélyi költő, aki a Causescu diktatúra idején autó baleset áldozata lett (talán 

nem is baleset volt).  

 

Két éves a kolozsvári  Bejön a vidék, bolt amely az azonos nevű vásár mellett az erdélyi 

termelők portékáinak folyamatos árusításában és népszerűsítésében segít. A Bejön a vidék 

ötletgazdája Fancsali Ernő jótékonysági biciklitúrára indult Dél-Erdélybe.  A közösségi 

médiában érkezek hozzászólások alapján lett akciója kedvezményezettje e Gondviselés 

segélyszervezet. Az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezete  mintegy hatvanezer forintnak 

megfelelő lejhez jutott Fancsali Ernő által.   
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Már az iskolában el kell kezdeni a biztonságos közúti közlekedésre nevelést  - hangzott el a 

székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón, ahol városi és megyei hatóságok, Románia 

sportminisztere, valamint a program szakmai részét koordináló anyaországi 

közlekedésbiztonsági szakemberek vettek részt. A Kétkerekű suli preventív 

közlekedésbiztonsági programmal eddig mintegy 2600 diákot értek el. A székelyudvarhelyi 

Tamási Áron Gimnáziumban elméleti oktatással és szimulációs gyakorlatokkal próbálták – 

sikerrel  - bevonni a diákokat.  

 

Kétszeresen is focilázban ég Székelyföldön magyarság, hiszen Csíkszeredában ma kezdődött a 

Székely- magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna. A következő napokban négy magyarországi és 

négy székelyföldi csapat méri össze tudását és rátermettségét a 11-13 éves korosztályban. 

Mondják a futballról, hogy több, mint sport, ez most többszörösen is igaz, hiszen a 

székelyföldi magyar és magyarországi gyerekek közösen élik át  a játék izgalmát és örömét.  

 

Királyhalom lovasa nyerte a meg a Vajdasági Vágtát, a kishuszárok versenyében pedig 

Kishegyes diadalmaskodott. A Nemzeti vágta délvidéki előfutamát szombaton rendezték meg 

a szabadkai lóversenypályán. A győztesek, de a döntősök is részt vehetnek az október elején a 

Nemzeti Vágtán,  Budapesten.  

 

Tavaly elmaradt, idén nyáron viszont újra megrendezik a Maros megyei Mikházán a 

Csűrszínházi évadot, amely június 26-tól augusztus 8-ig tart. Az idei rendezvény a helyi 

művészeti műhelyek összefogásából jött létre, a nyári színpad előadásainak többsége is a 

különböző társművészetek közös produkciója lesz – mondja a Csűrszínház alapítója, 

igazgatója: Szélyes Ferenc, Jászai- díjas színművész. 


