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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Magyarország azt szeretné, ha Ukrajna minden területen engedélyezné a 
magyar nyelv használatát 
2021. június 22. - Karpat.in.ua 

Ukrajnának meg kell adnia a magyar kisebbség számára a nyelvhasználat jogát minden 

területen, beleértve az oktatást, a kultúrát és a közigazgatást is, jelentette ki Szijjártó Péter, 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésén. 

Bevezető felszólalásában kihangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok kérdése továbbra is 

kulcsfontosságú Magyarország számára, egyben hozzátette, hogy „az uniós országoknak 

garantálniuk kell a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban, a kultúrában és a 

közigazgatásban”. A vita során, Szijjártó Péter kijelentette, kifogásai Ukrajnát érintik, ahol 

magyarok élnek, és meggyőződését fejezte ki, hogy őket illeti meg „ezen jogok visszaállítása”. 

 

Magyarország külügyminisztere panaszt tett a PACE ülésén az ukrán 
„Mirotvorec” ellen 
2021. június 22. – Karpat.in.ua 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter azt állítja, hogy a „Mirotvorec” listáján szereplő 

magyar politikusokat és képviselőket megtorlás fenyegeti – közölte a Jevropejszkaja pravda. 

A miniszter kijelentése válasz volt párttársa, Zsigmond Barna képviselő kérdésére, aki arra 

kérte a külügyi tárca vezetőjét, kommentálja az Ukrajnában élő magyarok jogaival 

kapcsolatos helyzetet. Szijjártó külön problémaként emelte ki a „Mirotvorec” honlap 

létezését. „A „Mirotvorec” – a büntetést érdemlő ellenségek listája” – magyarázta a magyar 

miniszter a PACE tagjainak. „Jómagam is szerepelek ezen a listán, de ez nem jelent 

problémát számomra, a magyar terror-elhárítási szolgálat megvéd. De azoknak, akik 

Ukrajnában élnek, több okuk van a félelemre” – magyarázta a miniszter. Arról is beszámolt a 

PACE tagjainak, hogy a „Mirotvorec” honlap létezése fenyegetést jelent a beregszászi 

származású Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő számára, akit a magyar kvóta 

alapján választottak az EP-be. „Van egy olyan EP-képviselő, aki fél hazatérni a karácsonyi 

ünnepekre, mert védtelen és a neve szerepel a listán” – közölte Szijjártó Péter. 

 

Hungarikummá nyilvánították a vallásszabadság törvényét 
2021. június 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hungarikum lett az 1568-as tordai országgyűlésen hozott vallásszabadsági törvény – 

jelentette be a Hungarikum Bizottság keddi ülése utáni sajtótájékoztatón Budapesten Nagy 

István agrárminiszter. Az abban az időben egyedi tordai döntés mellett még a máriapócsi 

búcsú és a karikás ostor lett hungarikum, továbbá 11 új elemmel bővült a Magyar Értéktár, 

mondta az MTI beszámolója szerint a tárcavezető. Nagy István szerint a Hungarikumok 
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Gyűjteménye olyan elemekkel gyarapodott, amelyre a magyarság mindig büszke lehet. Mint 

rámutatott, a Tordán 1568-ban tartott országgyűlés olyan törvényt hozott, amely az akkori 

Európában példátlan mértékben biztosította a vallásszabadság jogát, és évszázadokra 

biztosította a békés felekezeti együttélést. 

 

A keresztény értékeket hirdeti a Nagyváradon kiállított, Szent Lászlót ábrázoló 
virágszobor 
2021. június 22. – Krónika 

Szent László lovagkirályt ábrázoló virágkompozíciót láthatnak mától június 27-ig a 

nagyváradi várba látogatók, az alkotást a Szent László Napok keretében állítják ki. Pikó 

Sándor magyarországi képzőművész a Krónikának elmondta, alkotásával a lovagkirály által 

képviselt keresztény értékekre szeretné felhívni a figyelmet. Az installáció Debrecen megyei 

jogú város önkormányzatának felajánlásával érkezett a partiumi városba. A debreceni 

virágkarneválon, illetve a Váradon is több ízben bemutatott virágkompozícióiról ismert Pikó 

Sándor Szent Lászlót ábrázoló lovas szobra a vallási hagyományok ápolására, valamint a 

határon túli közösségek összetartozásának erősítésére irányítja rá a figyelmet, és azt üzeni: a 

21. században is ki kell állni a keresztény hit védelméért – olvasható a Szent László Napok 

sajtóirodájának közleményében.  

 

Felmérés: Erdélyben egészében magasabb, Székelyföldön alacsonyabb az 
átoltottság 
2021. június 22. – maszol.ro 

Erdély egészét tekintve az átoltottság és a magyarok településen belüli aránya között enyhén 

pozitív az összefüggés – derül ki az Erdélystat koronavírus elleni átoltottságot vizsgáló 

elemzéséből. Az erdélyi statisztikai szolgálat kutatói hozzáteszik: ez annak ellenére van így, 

hogy a Székelyföldön a romániai átlagnál lényegesen kevesebben oltatták be magukat. 

 

Szent László Napok: Koszorúzás és kiállításmegnyitók az első napon 
2021. június 22. – Bihari Napló 

Kezdetét vette az immár kilencedik alkalommal megszervezett Szent László Napok 

Nagyváradon. Változatos eseményekkel indult a programsorozat első napja. 

 

Nekiment a Tánczos Barna leváltását követelő zöldeknek a háromszéki szenátor 
2021. június 22. – szekelyhon.ro 

Szánalmas, hogy egyesek a miniszter leváltását követelik, amikor ő az emberi életeket védi – 

szögezte le nyilatkozatában Fejér László Ödön háromszéki szenátor, a hétfőn Zágonban 

történt medvetámadás kapcsán. A politikus a „billentyűs környezetvédőket” nem a segítő 

szándék vezérli őket, csak arra törekednek, hogy a helyzet megoldását javasló döntéshozókat 

hiteltelenítsék. Az úgynevezett természetvédők megnyilvánulásai és tettei alapján 

elmondható, hogy nem értik, hogy mit jelent aktivistának lenni ma Romániában; számukra 
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https://kronikaonline.ro/szines/szent-laszlot-abrazolo-viragszobor-varadon
https://kronikaonline.ro/szines/szent-laszlot-abrazolo-viragszobor-varadon
https://maszol.ro/belfold/Felmeres-Erdelyben-egeszeben-magasabb-Szekelyfoldon-alacsonyabb-az-atoltottsag
https://maszol.ro/belfold/Felmeres-Erdelyben-egeszeben-magasabb-Szekelyfoldon-alacsonyabb-az-atoltottsag
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szent-laszlo-napok-koszoruzas-es-kiallitasmegnyitok-az-elso-napon-3734804/
https://szekelyhon.ro/aktualis/nekiment-a-tanczos-barna-levaltasat-kovetelo-zoldeknek-a-haromszeki-szenator
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azt jelenti, hogy ellenszegülni mindenkinek a medvékkel vívott csatában – nyilatkozta az 

RMDSZ szenátusi frakcióvezető-helyettese. Hozzátette, Tánczos Barna miniszter leváltását 

követelő környezetvédők nincsenek tudatában annak, mi történik a terepen, a falvakban, és 

hamis információkkal vezetik félre a közvéleményt. 

 

Helyi előadók és fellépők a hétvégi Marosvásárhelyi Napokon 
2021. június 22. – szekelyhon.ro 

Huszonnegyedik alkalommal szervezik meg a hétvégén a Marosvásárhelyi Napokat. A 

világjárványra való tekintettel kétnapos lesz a rendezvénysorozat, amely legfőképp a helyi 

értékekre és személyiségekre, művészekre, fellépőkre összpontosít. A marosvásárhelyi 

önkormányzat úgy döntött, hogy június utolsó hétvégéjén szervezi meg a városnapokat – 

ismertette Soós Zoltán polgármester. Mint elmondta, az idei egyfajta visszatérés lesz a 

múlthoz, a történelmi értékekhez, hiszen 1482-ben adományozott Mátyás király vásárjogot 

Marosvásárhelynek. Az évi három alkalom közül az egyik június végére esett, ebből kiindulva 

tartják meg a város napjait ebben az időszakban. Két nap, több mint húsz helyi művésszel – 

helyi értékeink mentén ünnepeljük idén a Marosvásárhelyi Napokat – hangsúlyozta az 

elöljáró. 

 

Államtitkár: közepes nehézségű volt a román vizsga, jó hangulatban 
folytathatják a diákok 
2021. június 22. – transindex.ro 

Nem hiszem, hogy nagyon nagy gondot okozott volna a nyolcadikos diákoknak a román 

képességfelmérő tétele, természetesen ez függ attól, hogy ki hogyan áll a román 

nyelvtanulással – reagált Kallós Zoltán oktatási államtitkár a transindex.ro megkeresésére. 

Hozzátette, bármilyen tételt összeállíthattunk, mindig lenne olyan, aki nehéznek ítéli meg, 

nincs olyan, hogy mindenkinek egyaránt jó legyen.  

 

Diáktüntetés Váradon: az itthon maradó fiataloknak szükségük van kultúrára  
2021. június 22. – transindex.ro 

„Értem én, hogy kevés a pénz és fontos a költséghatékonyság, de vannak olyan dolgok 

Nagyváradon és Bihar megyében, amiben nem lehet kompromisszumot kötni. A kultúra 

pedig ilyen!” – jelentette ki Szabó Kincső a nagyváradi diáktüntetés főszervezője. A magyar és 

román diákokszervezetek kedden szolidaritási tüntetésre szólították fel a nagyváradiakat, 

mert a diákok közül is sokan felháborítónak tartják Ilie Bolojan Bihar Megye Tanácsa 

elnökének kultúra ellenes tevékenységét, amelyet legújabb terve szerint abban fejtene ki, 

hogy a román és a magyar színházi társulatok, illetve a filharmónia összevonásával 

megszüntetné a kulturális intézmények önállóságát, ugyanakkor a művészeket bizonytalan 

helyzetbe sodorná azzal, hogy szerződéseiket meghatározott idejűre változtatnák.  
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Ezt a tudást kérték számon a magyar nyolcadikos tanulókon román nyelv és 
irodalomból 
2021. június 22. – maszol.ro 

Sok szövegértéssel kapcsolatos feladatot kaptak a kedden képességvizsgázó nyolcadikosok, de 

a nyelvtant is ellenőrizték, valamint szabadon is kellett szöveget alkotniuk. Megjelentek a 

román nyelv és irodalom képességvizsga-tételek és a feladatsor javítókulcsát is közzétette a 

tanügyminisztérium. 

 

Másfél millió lejjel támogatják az egyházakat Háromszéken 
2021. június 22. – szekelyhon.ro 

Kovászna Megye Tanácsa idén másfél millió lejjel támogatja az egyházakat. Eddig a 

kézdiszéki és az orbaiszéki történelmi egyházak vezetői írták alá a finanszírozási 

szerződéseket Tamás Sándorral, a háromszéki közgyűlés elnökével. A napokban más 

egyházkerületek plébánosaival, lelkészeivel is aláírják a szerződéseket. 

 

Csoma Botond: az ET szerint Románia nem toleráns a kisebbségi nyelvekkel 
szemben 
2021. június 22. – maszol.ro 

A kisebbségi nyelvek romániai használatát érintő jogi akadályokat és gyakorlati nehézségeket 

ismertette Csoma Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő az Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésének kisebbségi jogokkal foglalkozó albizottságában, keddi felszólalásában. A 

politikus a romániai delegáció tagjaként vett részt a közgyűlés kétnapos strasbourgi 

ülésszakán.  A Maszol érdeklődésére elmondta: az ET albizottságának ülésén a Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a tagországok általi végrahajtását elemezték. 

Csoma Botond beszámolója szerint a romániai helyzetismertetésére reagálva, a Charta 

végrehajtását felügyelő szakértői bizottság elnöke elmondta – és jelentésébe is belefoglalta –, 

hogy véleménye szerint „nem szolgálja a Charta szellemiségét az, hogy az anyanyelvhasználati 

jogot Romániában számarányhoz kötik”; mint köztudott, a romániai közigazgatási törvény 

szerint jelenleg 20 százalék az anyanyelvhasználati küszöb. 

 

Eldőlt: Fábián Gyula a kormánykoalíció ombudsmanjelöltje 
2021. június 22. – maszol.ro 

A kormánypártok vezetőinek kedd esti tanácskozásán eldőlt, hogy RMDSZ által javasolt 

Fábián Gyula jogász, egyetemi oktató a koalíció jelöltje az ombudsmani tisztségre. Csoma 

Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a Maszolnak elmondta: a jelölt 

szakbizottsági meghallgatására szerdán kerül sor, kinevezéséről pedig hétfőn szavaz a 

parlament két házának együttes plénuma. Csoma Botond közlése szerint a kézdiszárazpataki 

születésű Fábián Gyula „kifogástalan előéletű”, korábban egyik pártnak sem volt tagja. A 

kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karának előadótanára a Kolozs Megyei 

Táblabírósági Ügyészség helyettes főügyésze volt a tavaly decemberi nyugdíjazásáig. 
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https://maszol.ro/belfold/Ezt-a-tudast-kertek-szamon-a-magyar-nyolcadikos-tanulokon-roman-nyelv-es-irodalombol
https://maszol.ro/belfold/Ezt-a-tudast-kertek-szamon-a-magyar-nyolcadikos-tanulokon-roman-nyelv-es-irodalombol
https://szekelyhon.ro/aktualis/masfel-millio-lejjel-tamogatjak-az-egyhazakat-haromszeken
https://maszol.ro/kulfold/Csoma-Botond-az-ET-szerint-Romania-nem-tolerans-a-kisebbsegi-nyelvekkel-szemben
https://maszol.ro/kulfold/Csoma-Botond-az-ET-szerint-Romania-nem-tolerans-a-kisebbsegi-nyelvekkel-szemben
https://maszol.ro/belfold/Eldolt-Fabian-Gyula-a-kormanykoalicio-ombudsmanjeloltje
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Ki lesz a Kult Minor új igazgatója?  
2021. június 22. – ma7.sk, Új Szó  

A Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap, közkeletűbb megnevezéssel élve a Kult 

Minor jelenlegi igazgatójának, Molnár Norbertnek, a hivatali ideje idén júliusig tart, s az új 

igazgató kinevezését megelőző pályáztatási rendszer kedden a jelentkezők nyilvános 

meghallgatásához érkezett. Az eseményre a Kulturális Minisztérium pozsonyi központi 

épületének márványtermében került sor.Eredetileg négyen adták be pályázatukat, a 

meghallgatáson viszont már csak hárman vettek rész, Petrus Gyula, menedzser ugyanis a 

korábbi nem nyilvános rész után visszalépett. A három versenyben maradt pályázó Eduard 

Čonka, Alena Kotvanová és Petőcz Kálmán, ebben a sorrendben kapott egyenlő időt, hogy a 

válogató bizottság, illetve az érdeklődő nyilvánosság előtt bemutassa a Kult Minor 

irányításával és munkájával kapcsolatos elképzeléseit, illetve válaszoljon a feltett kérdésekre. 

 

A nagyszabású felújításról és a további fejlesztésekről a Selye János 
Gimnáziumban 
2021. június 22. – ma7.sk  

Miután a munkálatok végeztével, az előző héten Filip Mónika, oktatási államtitkár, Milan 

Belica, Nyitra megye elnöke és további vendégek jelenlétében ünnepélyesen átadták a Selye 

János Gimnázium (SJG) felújított épületét, június 22-én Andruskó Imre igazgató és a megyei 

önkormányzat több képviselője az aulában megtartott sajtótájékoztatón számolt be az 

intézmény elmúlt száz évének legjelentősebb korszerűsítéséről, valamint a tervezett 

fejlesztésekről. Andruskó Imre, a házigazda intézmény igazgatójaként üdvözölte a 

jelenlevőket, köztük Csenger Tibor megyei alelnököt, Farkas Ivánt, a Magyar Közösség Pártja 

megyei frakcióvezetőjét, Becse Norbert megyei képviselőt – az MKP Komáromi járási elnökét 

és Stubendek László expolgármestert – megyei képviselőt. Hangsúlyozta: nem csak az SJG, 

hanem több régióbeli oktatási és kulturális intézmény is hálás a megyei képviselőknek a 

kisebb-nagyobb felújítási munkálatokhoz szükséges anyagi támogatás megszerzéséért, 

rendszeres lobbizásukért. 

 

Andruskó Imre: „Szellemileg és fizikailag is építkezni kell” 
2021. június 22. – Új Szó  

Ötödik igazgatói ciklusát kezdi meg Andruskó Imre a komáromi Selye János Gimnázium 

élén. Múltról és jövőről egyaránt kérdeztük a régi-új iskolavezetőt, aki folyamatosan igazodási 

pontokat keres a gimnázium történetében is.  

 

Forró Krisztiánban többen bíznak, mint amennyi magyar él Szlovákiában 
2021. június 22. – felvidek.ma 

A Focus közvélemény-kutató ügynökség rendszeresen készít felméréseket úgy az egyes pártok 

preferenciáiról, mint a politikusok népszerűségi és elutasítottsági indexéről is. Az MKP 
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elnöke, Forró Krisztián viszont ezúttal felkerült a listára, és bár az Oľano és az SaS 

érdekeltségébe átvándorló magyar médium próbálja úgy kommunikálni, hogy Forró utolsó a 

listán, azt viszont nem teszi hozzá, hogy a 10%-os eredmény azt jelenti, hogy gyakorlatilag 

többen bíznak Forróban, mint amennyi magyar él Szlovákiában, így Forró bizalom-indexe 

kimondottan jónak tekinthető és elkezdett nőni a szlovákok körében is. 

 

Női példaképet keres a Femine Fortis 2021-ben is 
2021. június 22. – ma7.sk, felvidek.ma  

Tudjuk, hogy nehéz időket élünk, de ebben a helyzetben még fontosabb a nők szerepe, az 

édesanyáké, a gondozóké. Ebben a járvány sújtotta nehéz időszakba is úgy érezzük, szükség 

van a példaképekre, így a Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás ismét női példaképeket 

keres.A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás 2021-ben is keresi a felvidéki magyar női 

példaképeket. Öt évvel ezelőtt Cséfalvay Ágnes és Bodnár Éva, egy évvel később Tóth Erika és 

Szobi Kerekes Eszter munkásságát ismertük el, 2018-ban Szvorák Zsuzsanna és Rácz Jolán, 

2019-ben Szabóné Kozár Éva, Molnár Zsuzsa posztumusz és Bauer Edit a szervezet alapító 

elnöke kapták meg az elismerést, a tavalyi évben Klemen Teréziát díjaztuk, Tóth Klára pedig 

posztumusz kapta meg az elismerést. 

 

Ösztöndíj a legjobb egyetemistáknak 
2021. június 22. – Magyar Szó 

Az idén Újvidéken 469 egyetemista érdemelte ki a Dositej-ösztöndíjat, amit a legjobb 

tanulóknak ítél oda minden évben az Ifjúsági és Sport Minisztérium Ifjú Tehetségek Alapja. A 

Péterváradi várban megszervezett ünnepélyes ösztöndíjátadón tegnap többek között jelen 

volt Miloš Vučević, Újvidék polgármestere és Vanja Udovičić ifjúsági- és sportminiszter is. 

 

Új, modern játszótér az adorjáni gyerekeknek 
2021. június 22. – Pannon RTV 

Új játszótérrel gazdagodott az adorjáni Csillagszem óvoda. A beruházás összértéke 700 ezer 

dinár. A kedd délután átadott játszótér több új elemet tartalmaz és biztonságosabb. Nem csak 

az óvodás, hanem az iskolás gyermekek is játszhatnak rajta. 

 

Lelkészszentelés Munkácson 
2021. június 22. – Kiszo.net 

Vasárnap ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Gulácsy Dániel lelkipásztort Munkácson. 

Az alkalomra a helyi református templomban került sor, ahol Isten igéjét Zán Fábián Sándor 

hirdette. – A mai napon lelkipásztort iktathatunk be ebbe a gyülekezetbe. Ilyenkor a 

lelkipásztor maga előtt látja azt a célt, mely felé haladni kíván. Vannak tervei, melyek alapján 

azt szeretné, hogy ne csak ő, hanem a rábízottak, az egész nyáj célba érjen. Hogyan fogja 
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https://ma7.sk/aktualis/noi-peldakepet-keres-a-femine-fortis-2021-ben
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vezetni, irányítani, lelkigondozni, terelgetni a rábízottakat. Sorra veszi a lehetőségeket, 

milyen eszközei vannak, elgondolkodik azon, hogy kik lesznek a szolgatársai, a munkatársai. 

Szívét-lelkét oda kívánja tenni, a legjobb hozzáállással igyekszik a saját és a gyülekezet 

értékrendjét a Biblia értékrendjéhez igazítani. Ez a mai élethelyzet: az indulás – hangsúlyozta 

a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. Hozzátette, a gyülekezet már régóta ismeri a 

tiszteletest, de ma egy szövetségkötés történik. 

 

Holnap nyílik a Haranglábi határátkelő 
2021. június 22. – Karpat.in.ua 

Június 23-tól megnyílik a Harangláb – Lónya határátkelő. A határátkelő kijevi idő szerint 

reggel 8-tól este 19-ig tart nyitva minden nap. 

 

Éves alapszervezeti közgyűlés a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetében 
2021. június 22. – Karpat.in.ua 

Beregújfaluban és Nagyberegen is megtartották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Beregszászi Középszintű Szervezetének idei első alapszervezeti közgyűlését. A karantén 

helyzet enyhülésével a tervek szerint a nyár folyamán a középszintű szervezet mind a 34 

alapszervezetében sor kerül az ülésekre. 

 

Felhívás: Pedagógia szaktábor pedagógusjelöltek számára 
2021. június 22. – Kárpátalja 

„Értem és szemléltetem – hogyan mutassam be minél közérthetőbben azt, amit tudok?”  A 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es tanévben első alkalommal hirdet 

pedagógia szaktábort főiskolai hallgatók számára, amelynek tanúsítványát, mint nem 

formális vagy informális oktatásban szerzett eredményt kérhetik beszámítani. A tábor célja az 

oktatásban használható különböző tematikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének 

bemutatása. Ezenkívül az 5 nap alatt elméleti-bemutató előadásokon, tanulmányi 

kiránduláson, valamint olyan workshopon, műhelymunkán vehetnek részt a jelentkezők, 

amely során a különböző korcsoportokat figyelembe véve, egyénileg kiválasztott témákat 

dolgoznak fel, és a szervezett oktatásban alkalmazható szemléltetőket hoznak létre a 

résztvevők. A tábor végén a közös munka az elkészült eszközök bemutatásával, azok 

zsűrizésével és tanúsítvány kiosztásával zárul. 

 

Alapszervezeti közgyűlések a KMKSZ Beregújfalui és Nagyberegi 
Alapszervezetében 
2021. június 22. – Kárpátalja 

Megkezdődtek az éves alapszervezeti közgyűlések a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Beregszász Középszintű Szervezetében. A világjárvány okozta karanténkorlátozások 

enyhülésével lehetőség nyílik arra, hogy megtartsák ezeket az üléseket, melyeken az elmúlt 

időszak történéseit, eseményeit összegezve kijelölik a magyarságszervezet szempontjából 
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fontos kérdéseket, így az oktatási, kulturális, gazdasági, egészségügyi, valamint a 

földreformmal kapcsolatos feladatokat és terveket. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. június 22. – Kossuth Rádió 

 

A családtámogatás a legegyszerűbb és legolcsóbb lehetőség a kedvezőtlen demográfiai helyzet 

megváltoztatására, fogalmazta meg Anna Záborszká szlovák parlamenti képviselő azon a 

pozsonyi nemzetközi konferencián, amelyen Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli 

miniszter képviselte Magyarországot. A szlovák kormány kész átvenni a magyar 

családtámogatási rendszer bevált, jó gyakorlatait 

  

Büntetőjogi felelősségre kellene vonni a tisztségviselőket a kettős állampolgárságért – 

jelentette ki Dmitro Razumkov a ukrán Legfelső Tanács elnöke egy szombati rádióinterjúban. 

A házelnök ugyan itt azt is elmondta, hogy kételkedik a kettős állampolgárok hazafiságában. 

Az utóbbi években fel-fellángolt Ukrajnában a kettős állampolgárság témája, idén tavaszig 

úgy tűnt kedvező fordulatot vesz az ügy, több ukrán politikus nyilatkozataiban támogatta a 

kettős állampolgárságot. Aztán minden ellenkező előjelűvé vált. A részleteket Barta Józseftől, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökétől halljuk. 

  

Az elmúlt napokban 3 medvetámadás történt Székelyföldön. Az Európai Unió szabályai nem 

tiltják a medvepopuláció szabályozását, az ember-nagyvad konfliktusát a nemzetállamok  

kötelesek szabályozni, a román környezetvédelmi minisztérium mégis azzal érvelt az elmúlt 

években, hogy emiatt nem tudja megbízhatóan rendezi a medvekérdést Romániában. 

Tánczos Barna miniszter megoldást ígért, de a merev és bürokratikus szabályzat változatlanul 

akadályozza egy veszélyes nagyvad eltávolítását.  Még akkor is hónapokig kell várni az 

engedélyre, ha emberre támad vagy rendszeresen megjelenik a településeken. A miniszter új 

jogszabályt ígér, a zöld szervezetek a tárcavezető leváltását kérik. 

  

Székelyföldön már készülnek az uniós források felhasználására. Élénk érdeklődés övezte a 

Startoljunk rá! erdélyi tájékoztató körút első hat, Hargita megyei előadását. A Vincze Loránt 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezésére indult, uniós pályázati 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-22_18-02-00&enddate=2021-06-22_18-40-00&ch=mr1
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lehetőségeket ismertető előadás-sorozat Erdély több régiójába is eljut a következő 

időszakban..   

  

16. alkalommal osztották ki Nagyváradon a Wágner díjat a Partiumi Keresztény Egyetem 

képzőművészeti szakos diákjai között. A 100.000 forint értékű pályadíjat az Academia 

Humana Alapítvány hirdette meg, amely a nagyváradi születésű Wágner Nándor 

szobrászművész szellemi örökségét élteti. 

  

A járványügyi szabályok adta kényszerű bezártság után Szerbiában már nagyobb események 

is megtarthatóak. A Vajdaságban most indul be a fesztiválszezon , mégpedig a 

magyarkanizsai Kanizsa Feszttel. A fürdőváros a turistákra is gondolva támogatást ad a civil 

szervezeteknek kulturális programok szervezésére. Vörös Turu Anita, a magyarkanizsai 

községi tanács művelődési megbízottja és Baráth Zsolt sporttal megbízott polgármesteri 

tanácsos  beszél várható programokról. 

  

Tavaly elmaradt, idén újra megrendezik a Marosvásárhelyi Napokat.  A hétvégén – szerény 2 

naposra tervezett programmal életet szeretnének lehelni a városba, egy kicsit felrázni a 

közösséget – mondta  Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A Marosvásárhelyi 

napokat június 26-án és 27-én rendezik. 

  

 


