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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: Az élet hímezi a 21 éve adományozott millenniumi zászlókat 
2021. június 23. – MTI, Demokrata, Vasárnap, Webrádió, Vajdaság Ma 

Potápi Árpád János államtitkár szerint az élet hímezi azokat a zászlókat, amelyeket a magyar 

államiság ezer éves évfordulóján 21 éve adományozott a magyar állam. A politikus az erdélyi 

Nagyenyeden beszélt erről szerdán délután annak az óvodának és bölcsődének az avató 

ünnepségén, melyet a helyi Bethlen Gábor Kollégium udvarán a magyar állam támogatásával 

épített fel a református egyház. Felidézte: a 21 éve ajándékozott millenniumi zászlók egyik 

oldalára a magyar címert hímezték, a másik oldalát viszont üresen hagyták, arra gondolván, 

hogy azt a történelem fogja kihímezni. Potápi Árpád kitért arra, hogy a nagyenyedi óvodával 

egy időben magyar állami támogatással újult meg a Bethlen Gábor Kollégium tornakertje is. 

Az államtitkár fontosnak tartotta, hogy a gyermekek egészségesen nőjenek fel. Úgy vélte: ezt 

szolgálhatja, ha a magyarországi gyakorlatnak megfelelően a Kárpát-medence más 

országaiban is bevezetik a mindennapos testnevelési órákat. 

 

Okleveleket, díjakat vehettek át az erdélyi vállalkozói mentorprogram 

résztvevői 
2021. június 23. – MTI, Webrádió, Székelyhon 

A magyar kormány által finanszírozott vállalkozói mentorprogram résztvevőit díjazták szerda 

este egy a Maros megyei Kelementelkén szervezett rendezvény keretében. A 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Design Terminal és a Pro Economica 

Alapítvány által szervezett Erdélyi Mentorprogramban mintegy harminc erdélyi 

nagyvállalkozó vett részt mentorjelöltként, és mintegy hatvan kis- és középvállalkozó 

mentoráltként. A programmal a magyar kormány a vállalkozókat segítő szakmai környezet 

kialakítását kívánta elősegíteni. Az eseményen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: a magyar nemzetpolitika 2014-2015 óta 

tekinti céljának a Magyarország határain túl élő magyarok szülőföldön való boldogulásának 

az elősegítését. 

 

Mindkét irányban feloldották a karanténkötelezettséget Magyarország és 

Románia között 
2021. június 23. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Minden korlátozást feloldottak a magyar-román határon a két ország állampolgárai számára, 

ezzel visszaállt a járvány előtti állapot – tájékoztatott Magyarország kolozsvári főkonzulátusa. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ovodat-bolcsodet-es-tornakertet-adtak-at-az-erdelyi-nagyenyedben-397219/
https://szekelyhon.ro/aktualis/dijaztak-az-erdelyi-mentorprogramban-resztvevo-vallalkozokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/dijaztak-az-erdelyi-mentorprogramban-resztvevo-vallalkozokat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mindket-iranyban-feloldottak-a-karantenkotelezettseget-magyarorszag-es-romania-kozott
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mindket-iranyban-feloldottak-a-karantenkotelezettseget-magyarorszag-es-romania-kozott
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„A mai naptól karantén nélkül tud utazni Romániából Magyarországra és Magyarországról 

Romániába minden magyar, magyar-román, illetve román állampolgár! Ezzel visszaállt a 

koronavírus előtti állapot a határon. Jó utazást kívánunk, tudjuk, hogy már nagyon sokan 

várták ezt a bejelentést!” – áll a kolozsvári magyar diplomáciai képviselet közösségi oldalán 

szerdán közzétett bejegyzésben. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy 

Magyarországon a szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is szükség van vagy védettségi 

igazolványra (plasztikkártya), vagy román oltási igazolásra (papírlap). 

 

Évszázadokra tervez Nagyenyed: új óvodát-bölcsődét és modern tornakertet 

kapott a kollégium 
2021. június 23. – Krónika 

Népes ünneplő közösség részvételével került sor szerdán Nagyenyeden a Bethlen Gábor 

Kollégiumban működő új óvoda- és bölcsődeépület, valamint a korszerűsített tornakert 

átadására. A magyar kormány óvodafejlesztési programjának köszönhetően a dél-erdélyi 

város legkorszerűbb új oktatási intézményét avatták fel. Az ünnepségen részt vett Potápi 

Árpád János, Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkára, dr. Grezsa 

István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztésért felelős miniszteri biztos, Brendus Réka, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője, valamint Mile Lajos, 

Magyarország kolozsvári főkonzulja. 

 

Magyar kémnek nevezték Fábián Gyula leendő ombudsmant ellenzéki román 

honatyák 
2021. június 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kedvezően véleményezték Fábián Gyula ombudsmanná történő kinevezését szerdán a 

bukaresti parlament két házának jogi bizottságai, az ülésen azonban ellenzéki román 

politikusok „magyar kémnek” nevezték a kolozsvári jogászprofesszort, és árulást emlegettek. 

Georgel Badiu. az ellenzéki AUR honatyája kijelentette: nem hinné, hogy a magyar 

állampolgársággal is rendelkező Fábián Gyula „elhivatott” lenne a román állam és annak 

területi épsége iránt. „Nem fogadhatjuk el, hogy a romániai nép ügyvédje a magyar 

titkosszolgálatok lehetséges ügynöke legyen” – idézte a román média a politikus szavait. Erre 

rátett egy lapáttal Nicușor Halici, a szintén ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 

törvényhozója, aki többször „árulást” emlegetett a kolozsvári egyetemi oktató kettős 

állampolgársága okán, adott pillanatban azt firtatva Fábián Gyulától, hogy melyik hűségesküt 

tartja majd tiszteletben. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/evszazadokra-tervez-nagyenyed-uj-ovodat-bolcsodet-es-modern-tornakertet-kapott-a-kollegium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/evszazadokra-tervez-nagyenyed-uj-ovodat-bolcsodet-es-modern-tornakertet-kapott-a-kollegium
https://kronikaonline.ro/belfold/magyar-kemnek-neveztek-fabian-gyula-leendo-ombudsmant-ellenzeki-roman-honatyak
https://kronikaonline.ro/belfold/magyar-kemnek-neveztek-fabian-gyula-leendo-ombudsmant-ellenzeki-roman-honatyak
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A medvekérdés megoldását sürgeti Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, 

a kormányfő nem akarja elsietni a döntést 
2021. június 23. – Krónika 

Florin Cîțu kormányfő is megszólalt a veszélyes medvék 24 órán belüli kilövését vagy 

áthelyezését lehető tevő tervezet kapcsán, meglátása szerint annak életbelépése semmiképp 

sem lesz túl korai, mivel alapos vizsgálat, a helyzet felmérése szükséges a döntéshozatal előtt. 

A Digi 24 hírportál arról számolt be, hogy Florin Cîțu miniszterelnök azt nyilatkozta a 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter által beharangozott tervezet kapcsán, hogy az ügy 

megvitatása előtt szeretne egy részletes jelentést látni a medvetámadásokról, illetve szeretne 

arra is rálátni, hogy más országok hogyan járnak el a hasonló helyzetben, esetek kapcsán. 

 

Az RMDSZ nekilátott kidolgozni azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi az 

azonnali közbelépést a medvék esetében  
2021. június 23. – transindex.ro, maszol.ro 

"Ma nekiláttunk kidolgozni azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi az azonnali közbelépést a 

medvetámadások esetén. A medvekérdés rendezésében az emberi élet megvédése az első 

számú prioritás, ugyanakkor szükség van egy olyan megoldásra is, amely a medvék életterét, 

élőhelyét biztosítja" - írta Facebookján Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Az 

egyensúlyt, a megoldást a környezetvédelmi minisztériumnak, a civil és a szakmai 

szervezeteknek közösen kell kidolgozniuk. A tanácskozáson, amelyet Tánczos Barna 

környezetvédelmi miniszter hívott össze, részt vettek a Természetvédelmi Világalap (WWF), a 

Biodiverzitás Megőrzéséért Egyesület (ACDB), a Conservation Carpathia, Natura 2000 

Koalíció, valamint a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület képviselői - 

tette hozzá. 

 

Kezdjünk el élni! – erre buzdít az idei Szent László Napok 
2021. június 23. – Bihari Napló 

A tavalyi kihagyás, avagy online térbe szorult fesztiválozás után idén ismét Nagyvárad 

valóságos kulturális terein, helyszínein tartják meg a Szent László Napokat. Az érvényben 

lévő járványügyi előírások miatt az idén kevésbé nagyszabású rendezvényekre kell számítani, 

de a legfontosabb az, hogy végre elkezdjünk élni, idézte Zatykó Gyula a Szent László Napok 

főszervezője az ismert sláger szövegét hétfőn este a színházban tartott megnyitó gálán. 

Elmondta, hogy ehhez az újrakezdéshez akar a Szent László Napok programokat biztosítani, 

és a korlátozások ellenére sikerült egy hatvannégy pontból álló rendezvénycsomagot 

összeállítani. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/bar-tanczos-barna-kornyezetvedelmi-surgeti-a-cselekvest-medve-ugyben-a-kormanyfo-nem-akarja-elsietni-a-dontest-alapos-vizsgala
https://kronikaonline.ro/belfold/bar-tanczos-barna-kornyezetvedelmi-surgeti-a-cselekvest-medve-ugyben-a-kormanyfo-nem-akarja-elsietni-a-dontest-alapos-vizsgala
https://itthon.transindex.ro/?hir=64545
https://itthon.transindex.ro/?hir=64545
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/kezdjunk-el-elni-erre-buzdit-az-idei-szent-laszlo-napok-3736742/
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„Most rajtunk a sor”: diákok tüntettek a színházért 
2021. június 23. – Bihari Napló A színház mindig is rengeteget tett a diákokért, a színvonalas 

előadások, a diákbérletek és a közös projektek által is. Most úgy érezzük, hogy nekünk, 

diákoknak kell kiállnunk értük” – hangzott el az Ady múzeum előtti Széchényi téren (Traian 

park), a nagyváradi diákok keddi tüntetésén, melyet a Szigligeti Színház mellett való kiállás 

jeléül szerveztek. Első körben felolvasták a művészek ötpontos kiáltványát magyar és román 

nyelven, majd a diákszínjátszók adtak elő részletet a Valahol Európában című előadásból, 

mely a legfrissebb gyümölcse a színház és a diákok közös munkájának. 

 

Így alakítaná át az RMDSZ a családpolitikát – Csép Éva Andrea képviselőt 

kérdezték 
2021. június 23. – maszol.ro 

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes múlt csütörtökön jelentette be, hogy az RMDSZ új 

családtámogatási rendszert dolgoz ki és terjeszt a kormánykoalíció elé legkésőbb az év végéig. 

Ám az RMDSZ már korábban benyújtott a parlamentbe egy családtámogatási csomagot, 

amelynek elemei a törvényhozási folyamat különböző szakaszaiban vannak. Ezekről a 

jogszabályokról és a további elképzelésekről kérdezték Csép Éva Andrea szakpolitikust. 

 

Ötmillió lej a csíkborzsovai művelődési ház felújítására 
2021. június 23. – szekelyhon.ro 

Több mint ötmillió lejt ítélt oda a fejlesztési minisztérium a Szépvíz községhez tartozó 

Csíkborzsova művelődési házának felújítására – jelentette be Cseke Attila miniszter az 

RMDSZ honlapján. A felújítási munkálatok részeként kibővítik és korszerűsítik a település 

művelődési házát, a tervek szerint az új épület 820 négyzetméteres lesz, a munkálatok 

befejezését jövő évre tervezik – mutatott rá a szaktárcavezető. A felújításra szánt 5,1 millió 

lejes összeghez további 213 ezer lejjel a helyi önkormányzat is hozzájárul.  

 

Önállósítanák és kétnyelvűsítenék a marosvásárhelyi rendőrséget 
2021. június 24. – Krónika 

A helyi rendőrség önállósítására készül Marosvásárhely polgármesteri hivatala, amely így 

tenné hatékonyabbá a nem éppen pozitív megítélésű rendfenntartókat. A kedd délutáni 

tanácsülésen másodjára is elhalasztották a kérdés megvitatását. Pedig Portik Vilmos, az 

intézmény átalakításával megbízott alpolgármester aznap jelentette be, hogy 

Marosvásárhelyen önálló jogi státust kapna a helyi rendőrség, amelynek munkájától sokkal 

nagyobb hatékonyságot vár el az új városvezetés. Hangsúlyozta: mindenki tisztában van a 

rendőrség lakossági megítélésével, mely semmiként nem nevezhető kedvezőnek. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/most-rajtunk-a-sor-diakok-tuntettek-a-szinhazert-3737537/
https://maszol.ro/belfold/Igy-alakitana-at-az-RMDSZ-a-csaladpolitikat-Csep-Eva-Andrea-kepviselot-kerdeztuk
https://maszol.ro/belfold/Igy-alakitana-at-az-RMDSZ-a-csaladpolitikat-Csep-Eva-Andrea-kepviselot-kerdeztuk
https://szekelyhon.ro/aktualis/otmillio-lej-a-csikborzsovai-muvelodesi-haz-felujitasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/onallositanak-es-ketnyelvusitenek-a-helyi-marosvasarhelyi-rendorseget
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Jelenléti oktatással indulna ősszel a Sapientia, nem kötik oltáshoz az oktatáshoz 

való hozzáférést 
2021. június 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Idén július 9–23. között lehet iratkozni a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alap- 

és mesterképzéseire, online – derült ki szerdán, az egyetem vezetőségének online 

sajtótájékoztatóján. Megtudtuk azt is: az egyetem nem fogja oltási igazolványhoz kötni az 

oktatáshoz való hozzáférést, mint fogalmaztak, mindenkinek saját érdeke, hogy védettnek 

érezze magát a tanórán. 

 

Székely Vágta: kevesebb néző és versenyző, a tét azonban nem változott 
2021. június 23. – szekelyhon.ro 

Tizenkét Kovászna és Hargita megyei település nevezett be a június 26-ái jubileumi Székely 

Vágtára. Maros megyéből nem jelentkezett senki, a szervezők szerint a koronavírus-járvány 

és más állategészségügyi fertőző betegségek miatt bevezetett óvintézkedések sokaknak kedvét 

szegték. 

 

Jövőjét tervezi a dési magyarság 
2021. június 24. – Sólyom István – Mandiner 

Egykor a sónak köszönhette virágzását a mezőségi Dés; valaha megyeszékhely volt, most 

tízszázaléknyi magyarsága igyekszik megőrizni közösségét és értékeit a román többség 

mellett, Kolozsvár vonzáskörzetében. Az erdélyi magyar szórványtelepülések problémái 

egyazon tőről fakadnak. Minden szórványközösség a maga módján próbálja feltartóztatni az 

asszimilációt, az identitásvesztést, az idegenné válást saját kultúrájában. Nem jelent kivételt 

ez alól a Nagy- és a Kis-Szamos összefolyásánál fekvő Dés sem, ahol 2020 őszén a 12 

százalékos magyarság újra alpolgármestert adott Kovrig Annamária személyében. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. június 24-i számában.) 

 
Sok a tehetséges fiatal a felvidéki magyar oktatási intézményekben 
2021. június 23. – ma7.sk 

Ma délután 14 órától online tartották az SZMPSZ által szervezett VI. Felvidéki Tehetségnap 

ünnepi értékelését és díjátadóját. Az eseményt a SZMPSZ honlapján, a Facebook-oldalán, 

illetve a YouTube csatornán követhették az érdeklődők. A valamivel hosszabb mint másfél 

órás műsor minden díjazottat bemutatott, az előadóművészet és a zeneművészet terén 

nemcsak a neveket ismerhettük meg, a kisfilmek betekintést nyújtottak egy-egy produkcióba 

is. Ahogyan azt az SZMPSZ elnökasszonya, Fekete Irén ünnepi gondolataiban is 

megfogalmazta: ezek az ígéretes tehetségek akkor tudnak igazán kiteljesedni, ha mögöttük áll 

egy-egy mentor, egy pedagógus, aki tudja, hogy melyik gyereknek mire van szüksége a 

továbblépéshez. 
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https://maszol.ro/belfold/Jelenleti-oktatassal-indulna-osszel-a-Sapientia-nem-kotik-oltashoz-az-oktatashoz-valo-hozzaferest
https://maszol.ro/belfold/Jelenleti-oktatassal-indulna-osszel-a-Sapientia-nem-kotik-oltashoz-az-oktatashoz-valo-hozzaferest
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekely-vagta-kevesebb-nezo-es-versenyzo-a-tet-azonban-nem-valtozott.
https://ma7.sk/oktatas/sok-a-tehetseges-fiatal-a-felvideki-magyar-oktatasi-intezmenyekben


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 24. 

 

A kormány leváltotta Filip Mónika oktatási államtitkárt 
2021. június 23. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk  

Filip Mónika távozik az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium államtitkári 

posztjáról. A kormány a szerdai ülésén váltotta le őt. A helyét csütörtöktől, június 24-től 

Svetlana Síthová veszi át. Síthová eddig a tárca inkluzív oktatásért felelős osztályát vezette. 

Speciális pedagógusi végzettséggel rendelkezik, és évekig dolgozott ezen a területen. Az 

oktatási minisztérium sajtóosztályának közleménye szerint az új államtitkár a helyreállítási 

terv inkluzív oktatásra és a szegregáció megszüntetésére vonatkozó részének 

megvalósításáért felel majd. Ez magában foglalja a tanácsadó rendszer reformját, a 

tankötelezettség teljesítésének elősegítését, az iskolaépületek akadálymentesítését, valamint 

az óvodai férőhelyek számának növelését is. 

  

Folytatódnak a restaurálási folyamatok Zselízen 
2021. június 23. – felvidek.ma  

Nemrégen fejeződtek be a zselízi  Szent Jakab-templomban a középkori freskó restaurálási és 

feltárási munkálatok, melynek eredményeképpen újabb, eddig ismeretlen faliképek 

bukkantak elő több évszázados vakolattakarás után. A freskók restaurálásai három ütemben 

valósultak meg, mindhárom magyarországi forrásokból. A restaurálási folyamatok 

ugyanakkor nem fejeződnek be. Magyarország Kormánya jóvoltából Kárpát-medencei 

kiterjedésű Magyar Templom-felújítási Program indul, melynek köszönhetően a Felvidéken 

101 templom épített öröksége újulhat meg, köztük a zselízi is. 

 
Tartományi beruházásokról döntöttek 
2021. június 23. – Pannon RTV 

A Tartományi Kormány összesen 139,5 millió dinárt különít el a Vajdasági Klinikai 

Központnak építési munkálatokra. Ma erről hoztak döntést az ülésükön. 

Továbbá 68 millió dinárt különítenek el a topolyai és kishegyesi szennyvíztisztító telep 

befejezésére, illetve 12 millió dinárt fordítanak a szépligeti sportcsarnok energetikai 

projektjére. 

 

Kiss Nándor: a VMSZ egyik fő célja az egyetemisták itthon tartása 
2021. június 23. – Pannon RTV 

Az egyetemista szervezetekkel és a felsőoktatással kapcsolatos kérdések is napirenden 

szerepeltek a szerb köztársasági parlament mai ülésén. Kiemelt figyelmet fordítanak ezután 

az egyetemista szervezetek pénzelési módjára, valamint a hatáskörük alapos meghatározására 

- mondta Branko Ružić szerb oktatási miniszter. Kiss Nándor, a VMSZ köztársasági 

parlamenti képviselője úgy véli, az egyetemi hallgatói egyesületeknek nagyon fontos szerepük 

van az érdekképviselet terén. Úgy fogalmazott, a szervezetek a híd szerepét töltik be a 

hallgatók és az egyetemi szervek között. Kiss Nándor elmondta, a Vajdasági Magyar 
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https://ujszo.com/kozelet/a-kormany-levaltotta-filip-monika-oktatasi-allamtitkart
https://felvidek.ma/2021/06/folytatodnak-a-restauralasi-folyamatok-zselizen/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tartomanyi-beruhazasokrol-dontottek
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kiss-nandor-vmsz-egyik-fo-celja-az-egyetemistak-itthon-tartasa
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Szövetség egyik fő feladatául tűzte ki azt, hogy megállítsa a vajdasági magyar egyetemisták 

külföldre való kivándorlását. 

 

Várhelyi: Szerbia fejlődést ért el a jogállamiság terén, további eredményekre 

számítunk 
2021. június 23. – Vajdaság Ma 

Várhelyi Olivér uniós bővítési biztos tegnap este, az Európai Unió és Szerbia kormányközi 

konferenciája után Luxemburgban kijelentette, hogy az Ana Brnabić szerb kormányfővel 

folytatott beszélgetésen a lényegi kérdésekről volt szó, és megállapították, hogy Szerbia 

figyelemre méltó fejlődést ért el a jogállamiság terén, de további eredményekre számítanak az 

országtól. Megerősítette, hogy a bizottság készen áll arra, hogy a szlovén elnökség ideje alatt 

felgyorsítsa a csatlakozási folyamat dinamikáját. 

 

A határ mentén élő ukrán állampolgárokat is beoltják Magyarországon 
2021. június 23 – Kiszo.net 

Magyarország felajánlja a szomszédos országoknak, hogy júliustól a hazánkkal közös határok 

mentén élők is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon – tették közzé a 

kormányzati portálon. A közleményben azt írták: ezzel Magyarország tovább növeli a járvány 

elleni védettségét, és a magyar lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében 

kiterjeszti a védettek körét közvetlenül a magyar határok mentén élőkre is függetlenül attól, 

hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok. A részleteket szabályozó kormányrendelet 

hétfőn jelenik meg a Magyar Közlönyben – tették hozzá. 

 

Mától megnyílt még egy határátkelő Magyarország felé 
2021. június 23 – Kiszo.net 

A Harangláb–Lónya határátkelő június 23-tól, azaz mától, újra üzemel – adta hírül az ukrán 

határőrszolgálat. A közlemény szerint a járványügyi helyzet javulása lehetővé teszi a 

kishatárforgalmi átkelő működését. Leszja Fedorova sajtószóvivő elmondta, az átkelő már 

2020 őszétől zárva volt. A magyar–ukrán határon a munkarend megegyezik a korábbival: 

7:00 és 18:00 (közép-európai i.sz.) óra között kelhetnek át a gyalogosok és a gépkocsik. 

 

Árvízvédelmi képzés a református egyház és a magyarországi Vöröskereszt 

szervezésében 
2021. június 23 – Karpat.in.ua 

Nemzetközi árvízvédelmi képzést tartottak június 21 és 22-én Makkosjánosiban.  Az Európai 

Unió által finanszírozott program első napján a résztvevők megismerkedhettek többek között 
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30178/Varhelyi-Szerbia-fejlodest-ert-el-a-jogallamisag-teren-tovabbi-eredmenyekre-szamitunk.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30178/Varhelyi-Szerbia-fejlodest-ert-el-a-jogallamisag-teren-tovabbi-eredmenyekre-szamitunk.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30178/Varhelyi-Szerbia-fejlodest-ert-el-a-jogallamisag-teren-tovabbi-eredmenyekre-szamitunk.html
https://kiszo.net/2021/06/23/a-hatar-menten-elo-ukran-allampolgarokat-is-beoltjak-magyarorszagon/%20https:/kiszo.net/2021/06/23/a-hatar-menten-elo-ukran-allampolgarokat-is-beoltjak-magyarorszagon/
https://kiszo.net/2021/06/23/matol-megnyilt-meg-egy-hataratkelo-magyarorszag-fele/
http://life.karpat.in.ua/?p=61248&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=61248&lang=hu


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. június 24. 

 

az árvízi és a katasztrófavédelmi műveletek témakörével, a második napon pedig a vízi 

mentési technikákkal és stratégiákkal foglalkoztak. 

  

Kitűzték a jubileumi Magyar Konyha Hete dátumát 
2021. június 23 – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Elnöksége kiértékelő megbeszélést tartott a 

Magyar Konyha Hete programsorozatban részt vevő étterem-tulajdonosokkal az akció eddigi 

tapasztalatairól, valamint a 2022. évi jubileumi Magyar Konyha Hete előkészületeiről június 

23-án a Tiszacsomai Látogatóközpontban. A KMTT idén május 14–16-ára hirdette meg a 

Magyar Konyha Hetét. Az étlapokon feltüntetett tradicionális magyar ételek árából május 14-

én, pénteken 50%-os kedvezményt kaptak a vendégek, szombaton és vasárnap pedig 25%-kal 

voltak alacsonyabbak az árak a programhoz csatlakozott huszonkét étteremben, falusi 

vendégházban és csárdában. 

 
Teljes felújítás az MMR stúdióiban 
2021. június 23. – Népújság 

A Szlovén RTV már hosszabb ideje tervezte a Muravidéki Magyar Rádió (MMR) stúdióinak 

felújítását. A pénzügyileg és beavatkozási szempontból is nagy munkát jelentő korszerűsítést 

2020-ra tervezték, de a járványhelyzet miatt csúszott a beruházás. Június elejével azonban 

megkezdődött a felújítás, s a tervek szerint augusztusra teljesen felújított rádióstúdiók állnak 

már a munkatársak rendelkezésére. A felújítás során kicserélik a műszaki berendezést, új 

software-t vásárolnak és új bútorokat kapnak. A zenei anyag digitalizációja miatt felszabadult 

a lemeztár helyisége, itt hírszerkesztői szobát alakítanak ki. 

 

„Magyarul a Muravidéken” pályázati felhívás 
2021. június 23. – Népújság 

Már lehet jelentkezni a magyar mint anyanyelv tanulását ösztönző „Magyarul a Muravidéken” 

támogatási program pályázatára a 2021/2022-es tanévre. A  beadási határidő: 2021. 

szeptember 15. A támogatási összeg idén is a beérkezett pályázatok számától és a 

rendelkezésre álló összegtől függ majd. A pályázat teljes szövege a következő linken is 

megtalálható. 

 

Az önállósulásra emlékezve 
2021. június 23. – Népújság 

30 évvel ezelőtt fontos események zajlottak, hiszen 1991. június 25-én kikiáltották a független 

Szlovén Köztársaságot. A következő napok függetlenségi harcairól, magáról az önállósulási 

folyamatról, ennek Lendva községi vonzatairól készült kiadványt mutatták be pénteken, majd 

Önállósulásra emlékezve címmel kiállítást nyitottak meg. A kötetet a Lendvai Színház- és 

Hangversenyteremben a kiadvány szerkesztője, Osterc Milan mutatta be, de megosztotta 
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https://karpataljalap.net/2021/06/23/kituztek-jubileumi-magyar-konyha-hete-datumat
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10702-teljes-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-az-mmr-st%C3%BAdi%C3%B3iban.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10716-%E2%80%9Emagyarul-a-muravid%C3%A9ken%E2%80%9D-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s.html
https://www.nepujsag.net/felhivasok/10677-magyarul-a-muravid%C3%A9ken-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s-2.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10701-az-%C3%B6n%C3%A1ll%C3%B3sul%C3%A1sra-eml%C3%A9kezve.html
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véleményét a közönséggel Dražnik Ljubo, a Szlovéniáért folytatott háború veteránjai községi 

szövetségének elnöke, Stanič Živko, a petesházi hídnál zajló események aktív résztvevője, 

Smodiš Ivan, az akkori lendvai szlovén alakulatok parancsnoka, Ribaš Drago, a SEVER 

rendőrségi veteránegyesület elnöke, valamint Bokan Ludvik, a lendvai rendőrség, vagyis 

akkor még milícia parancsnoka. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. június 23. – Kossuth Rádió 

 

A Pro Probitate – Helytállásért díjat a felvidéki magyar parlamenti képviselők frakciója 

alapította és elsőként, 1994-ben Esterházy János kapta in memoriam.  Nem véletlen, hogy az 

idei díjazott, Duray Miklós méltatásában is megjelent Esterházy neve, illetve a párhuzam a 

két politikus között. Forró Krisztián, az MKP elnöke úgy fogalmazott, Duray Miklós egy olyan 

időszakban kapja meg az elismerést, amikor ismét a felvidéki magyar erők egyesítése a cél.  

  

Székelyföldön nagy az energiaszegénység. A vidéki lakosság több mint nyolcvan százaléka 

még mindig tűzifával fűt. Az energiahatékonyság szempontjából szükség van a 

paradigmaváltásra – mondja Antal Lóránt udvarhelyszéki RMDSZ-es szenátor. Egy 

törvénytervezettel szeretnék az úgynevezett kiszolgáltatott fogyasztókat változtatásra bírni: az 

anyagi támogatáson túl képzésekkel, épületszigeteléssel, valamint újrahasznosítható 

energiaforrások bevezetésével.  

  

Elkészült a Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselő gyakornokai összeállított 

Zöld kisokos második füzete. Míg az első rész a jó gyakorlatok, ötletek gyűjteménye volt, a 

második kiadvány a környezetszennyezés csökkentése érdekében hozott nemzetközi, európai 

uniós és országos szabályozásokat ismerteti.  

  

A román kormány - az RMDSZ javaslatára - nemrégiben jóváhagyta a Brassó megyei Apáca 

község címerét. A több mint 3 ezer lakosú Apácán a magyar közösség lélekszáma közel ezerre 

tehető. A saját települési címer használata azért is jelentős, mert a közösség múltjához, 

történelméhez kapcsolódó szimbólumokat jelenít meg - mondja László István, Apáca község 

alpolgármestere. 

  

Mi a közös a Vilniusi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Kolozsvári Babes-Bolyai 

Tudományegyetemben? Hogy mindhárom alapítója Bárhory István erdélyi fejedelem, 

Lengyelország királya és Litvánia nagyfejedelme volt. A három felsőoktatási intézmény 

vezetői ma Krakkóban találkoztak.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-23_18-02-00&enddate=2021-06-23_18-40-00&ch=mr1
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A napokban tartották az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet (AMISZ) soron kívüli tisztújító 

közgyűlését, amelyen új elnököt, elnökségi tagokat választottak az aradi és a vidéki 

tagszervezetek küldöttei. Az AMISZ új elnöke Bold Barbara lett.  

  

Négy, bánáti helyi újság főszerkesztője találkozott a közép-bánáti Kisoroszon, hogy egy közös 

szám megjelentetéséről beszéljenek. A tervezés szakaszában még csak annyit tudunk, hogy az 

oktatás, a művelődés és a falusi turizmus is a témák között szerepel. 

 


