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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Gulyás Gergely: Ukrajna kivételével visszaáll a rend a határátkelőhelyeken 
2021. június 24. – Karpat.in.ua 

A legtöbb helyen visszaáll a normális rend a magyarországi közúti határátkelőhelyeken – 

jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a 

Kormányinfón, Budapesten. Gulyás elmondta: Muravidék, Felvidék, Őrvidék esetében 

visszaállt a természetes állapot. Románia, Horvátország, Szerbia esetében is a korábbi 

szabályok szerint, egészségügyi ellenőrzés nélkül áll helyre a rend. Az ukránoknál maradnak 

az eddigi szabályok.  

 

Óvodai sportpályákat avatott Székelyföldön Grezsa István 
2021. június 24. – MTI, Demokrata, Webrádió, Székelyhon 

A magyar állam támogatásával felépített óvodai sportpályákat avatott csütörtökön a 

székelyföldi Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán Grezsa István, a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért is felelős miniszteri biztos. Grezsa István az 

MTI-nek a székelyudvarhelyi avató után telefonon elmondta: az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvány által kifejlesztett és telepített sportpályák innovatív, az óvodai programba 

illeszthető, hálóval zárt, és mindenféle védőeszközzel felszerelt, sportolási lehetőséget 

biztosító kis építmények. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda és a 

tenisz alapjainak az óvodai elsajátítására nyújtanak lehetőséget. 

 

Megnyílt a külhoni fiatalok vitorlástábora Orfűn 
2021. június 24. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Webrádió, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Rákóczi Szövetség és a Tabu Sailing Team vitorlás egyesület külhoni magyar fiataloknak 

szervezte a vitorlástábort. Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős magyar 

miniszterelnöki megbízott a megnyitón azt hangsúlyozta, hogy a Máramarosszigetről és 

Nagybányáról érkezett 22 diák nemcsak a környezet szépségivel ismerkedhet, hanem olyan 

készségekre tehet szert, amely egész életükben elkíséri őket. Csáky Csongor, a Rákóczi 

Szövetség elnöke közölte: a szervezet programjai évente ötezer diáknak és pedagógusnak 

biztosítanak lehetőséget az együttlétre, az élményszerzésre, ezek közül az idén második 

alkalommal Orfűn, Tihanyban és Nyékládházán 150 fiatal részvételével zajló vitorlástábor 

vált az egyik legnépszerűbbé. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=61434&lang=hu
https://demokrata.hu/magyarorszag/ovodai-sportpalyakat-avatott-szekelyfoldon-grezsa-istvan-397749/
https://magyarnemzet.hu/belfold/kozos-elmenyek-melyitik-tovabb-a-nemzeti-erzest-a-gyerekekben-orfun-9990878/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/belfold/kozos-elmenyek-melyitik-tovabb-a-nemzeti-erzest-a-gyerekekben-orfun-9990878/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Kisgyerekeknek szánt sportpályát avattak Gyergyószentmiklóson 
2021. június 24. – szekelyhon.ro 

Százhúsz gyerek fogja használni azt a – magyar kormány támogatásával létrehozott – 

sportpályát, amelyet a gyergyószentmiklósi Pitypang óvoda udvarán adtak át csütörtökön. 

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri 

biztos hangsúlyozta, a program révén Erdélyben 103 új intézményt hoztak létre, 366-ot 

újítottak fel, és létesült 200 játszótér is. Az elmúlt években felismerték azt, hogy itt számos 

olyan adottság hiányzik, ami Magyarországon természetesnek számít. Ebből kiindulva 

kezdték el a magyar innovációnak számító Ovi-Sport pályák létesítését. Tiszta nyereségnek 

számít minden perc, amíg az ilyen pályákon el lehet csábítani az okostelefontól a gyerekeket – 

mondta Grezsa István, hozzátéve, hogy talán már itt rúgja a labdát a jövő Puskás Ference, 

Szalay Ádámja, vagy Buzánszky Jenője. 

 

Lesz, ahol mozogjanak a szentegyházi napközisek 
2021. június 24. – szekelyhon.ro 

Kézilabdázni, focizni, kosárlabdázni, röplabdázni és teniszezni is lehet azon a 

multifunkcionális sportpályán, amely a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programjának részeként épülhetett meg a szentegyházi Nárcisz Napköziotthonban. Grezsa 

István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos 

kiemelte, az elmúlt tizenegy évben természetessé vált, hogy a külhoniaknak is részesülniük 

kell abból, ha Magyarországnak jól megy a sora. Ennek bizonyítéka a mostani projekt is.  

 

Késik Fábián Gyula ombudsman-jelölt kinevezése, az alkotmánybíróság 

döntésére várnak a honatyák 
2021. június 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A parlament hétfői plenáris ülését, amelyen Fábián Gyula ombudsmani tisztségbe való 

kinevezéséről szavaztak volna, elhalasztják addig, amíg az alkotmánybíróság döntést nem hoz 

a Szociáldemokrata Párt által Renate Weber ombudsman menesztése miatt benyújtott 

alkotmányossági kifogás ügyében. „Bár az eredeti beütemezés szerint hétfőn lett volna a 

plenáris ülés a Nép Ügyvédjének a kinevezésére, láttuk, hogy az alkotmánybíróság június 29-

én fog dönteni az óvás ügyében, ezért úgy határoztunk, hogy elhalasztjuk az ülést egy, a 

taláros testület döntését követő időpontra” – jelentette ki csütörtökön, a két ház 

házbizottságának együttes ülése után Ludovic Orban képviselőházi elnök. 

 

Kevesebben pattanhatnak lóra a Székely Vágtán: idén legfeljebb ezer néző 

lehet jelen a háromszéki lovas eseményen 
2021. június 24. – Krónika 

A Székelyföld legnagyobb, immár tizedik kiadásához érkezett lovas eseményét tartják 

hétvégén a háromszéki Maksa mellett található Óriáspince-tetőn. A tavaly a koronavírus-

járvány miatt elmaradt, idén egynaposra rövidült Székely Vágta szombaton várja az 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kisgyerekeknek-szant-sportpalyat-avattak-gyergyoszentmikloson
https://szekelyhon.ro/aktualis/lesz-ahol-mozogjanak-a-szentegyhazi-napkozisek
https://kronikaonline.ro/belfold/kesik-fabian-gyula-ombudsman-jelolt-kinevezese-az-alkotmanybirosag-dontesere-varnak-a-honatyak
https://kronikaonline.ro/belfold/kesik-fabian-gyula-ombudsman-jelolt-kinevezese-az-alkotmanybirosag-dontesere-varnak-a-honatyak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kevesebben-pattanhatnak-lora-a-szekely-vagtan-a-nezoteren-pedig-csak-ezren-lehetnek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kevesebben-pattanhatnak-lora-a-szekely-vagtan-a-nezoteren-pedig-csak-ezren-lehetnek
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érdeklődőket. Az óvintézkedések miatt legtöbb ezer, oltási igazolással vagy negatív PCR-

teszttel rendelkező személyt engedhetnek be az elkerített nézőtérre. 

 

Készülnek az autópálya „fogadására” Nyárádszeredában: terelőutakkal 

tehermentesítené a várost az önkormányzat 
2021. június 24. – Krónika 

Elkerülő utak létesítésével igyekszik elkerülni Nyárádszereda önkormányzata, hogy a 

Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő autópálya első szakaszának megépítése esetén 

„tölcsérként” vonzza magához a forgalmat. Mivel a városházának nincs pénze 

körgyűrűépítésre, a meglévő mezőgazdasági utakat szélesítenék ki és aszfaltoznák le. 

 

Az USR–PLUS alkalmasnak tartja Fábián Gyulát ombudsmannak, de egyik 

képviselője nem szavazza meg 
2021. június 24. – maszol.ro 

A Mentsétek meg Romániát–Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) egyik 

képviselője, Tudor Benga kijelentette, hogy nem fogja megszavazni a parlamentben a 

koalíciós partnere, az RMDSZ által javasolt Fábián Gyula kinevezését a Nép Ügyvédje 

tisztségbe. Benga többek között azt kifogásolja, hogy Fábián különnyugdíjban részesül. 

 

Minisztériumi támogatásból fejezik be Nagyszalonta főterének átépítését 
2021. június 24. – maszol.ro 

Nagyszalonta főterén, illetve az egykori Toldi téren, mai nevén Székely László parkban zajló 

felújítási munkálatokat helyi forrásokból kezdte meg az önkormányzat tavaly ősszel. Hosszas 

egyeztetés után azonban a Bihar megyei Cseke Attila által vezetett fejlesztési minisztérium 

átveszi a főtér felújítási költségeinek nagy részét.  

 

Számonkérik Marosvásárhely polgármesterén a kétnyelvű utcanévtáblákat 
2021. június 24. – szekelyhon.ro 

A kampányban, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére tett ígéretét kéri számon Soós Zoltán 

marosvásárhelyi polgármestertől a CEMO – Civil Elkötelezettségi Mozgalom. Nyílt levélben 

fordul a városvezetőhöz és azt sérelmezi, hogy egy civil beadványra adott hivatali válaszból az 

derül ki, hogy Soós számára nem prioritás az, hogy a városban kétnyelvű utcanévtáblák 

legyenek. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyaradszeredaban-felkeszulnek-az-autopalya-bfogadasarar
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nyaradszeredaban-felkeszulnek-az-autopalya-bfogadasarar
https://maszol.ro/belfold/Az-USRPLUS-alkalmasnak-tartja-Fabian-Gyulat-ombudsmannak-de-egyik-kepviseloje-nem-szavazza-meg
https://maszol.ro/belfold/Az-USRPLUS-alkalmasnak-tartja-Fabian-Gyulat-ombudsmannak-de-egyik-kepviseloje-nem-szavazza-meg
https://maszol.ro/belfold/Miniszteriumi-tamogatasbol-fejezik-be-Nagyszalonta-foterenek-atepiteset
https://szekelyhon.ro/aktualis/szamonkerik-marosvasarhely-polgarmesteren-a-ketnyelvu-utcanevtablakat
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Egészségünkért és a gasztroturizmusért a gútai Magyar Tannyelvű Magán 

Szakközépiskolában 
2021. június 24. – ma7.sk  

Tartalmas és élvezetes műsorfüzér részesei lehettünk június 24-én a Szokol Dezső mérnök 

által 1991-ben alapított, jelenleg Hajtman Béla igazgatásával működő, gútai Magyar 

Tannyelvű Magán Szakközépiskolában. A hagyományos egészségnap keretében érdekes 

előadásokon és gyakorlati bemutatókon folyt az ismeretgyarapítás, majd a Gastrocoop – 

Határmenti együttműködés a gasztroturizmus építéséért című, étel- és termékkóstolóval 

egybekötött uniós projekt valósult meg. 

 

Átfogó felmérés készült a romák helyzetéről 
2021. június 24. – ma7.sk, felvidek.ma  

Hátrányos helyzetű romákról készült átfogó kutatás Magyarországon, Erdélyben és a 

Felvidéken idén tavasszal. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Kutatópont 

Kft. 4500 fős mintán vizsgálta a magyarlakta területeken élő roma családok identitását, 

szociális és munkaerőpiaci helyzetét. Romaság – határok nélkül II. projekt kutatási 

eredményeit Szegeden szakmai konferencián mutatták be június 23-án. A kérdőíves 

kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek több mint 80 százaléka magyar 

anyanyelvűnektekinti magát. A magyar anyanyelvűség mellett összetett nemzeti identitásokat 

találtak a kutatók. A magyarországi megkérdezettek több mint fele, Erdélyben 44 százaléka, 

míg a Felvidéken 31 százaléka mondja elsősorban magyarnak magát. 

 

Filip Mónika leváltása: Gröhling nem válaszol a kérdéseinkre. Sulík azt ígéri, 

rákérdez az ügyre 
2021. június 24. – ma7.sk  

Branislav Gröhling oktatási miniszter szerdán váratlanul, minden előzetes nyilvános 

kommunikáció nélkül visszahívta Filip Mónikát a minisztérium államtitkári posztjáról. 

Ennek hátteréről Filip Mónika nyilatkozott portálunknak, elmondva azt is, hogy Gröhling 

miniszter személyes ellentétek miatt már hónapok óta nem írta alá a magyar iskolákat érintő 

egyes szerződéseket és dokumentumokat. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük 

magát a minisztert is, illetve a minisztérium sajtóosztályát, viszont mély hallgatásba 

burkolóztak, ezért kérdéseinket a minisztert jelölő Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt 

elnökének, Richard Sulíknak tettük fel. 
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https://ma7.sk/tajaink/egeszsegunkert-es-a-gasztroturizmusert-a-gutai-magyar-tannyelvu-magan-szakkozepiskolaban
https://ma7.sk/tajaink/egeszsegunkert-es-a-gasztroturizmusert-a-gutai-magyar-tannyelvu-magan-szakkozepiskolaban
https://ma7.sk/hethatar/atfogo-felmeres-keszult-a-romak-helyzeterol
https://ma7.sk/aktualis/filip-monika-levaltasa-grohling-nem-valaszol-a-kerdeseinkre-sulik-azt-igeri-rakerdez-az
https://ma7.sk/aktualis/filip-monika-levaltasa-grohling-nem-valaszol-a-kerdeseinkre-sulik-azt-igeri-rakerdez-az
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Skrabski Fruzsina a ma7-nek: A szlovák külügy egy magyar filmfesztivál 

programjából is megpróbálta kivetetni a ligetfalui tömeggyilkosságokról készült 

filmünket 
2021. június 24. – ma7.sk  

Néhány nappal ezelőtt a Népirtás Pozsonyligetfalun című dokumentumfilm producere, 

Skrabski Fruzsina arról írt közösségi oldalán, hogy előtte is ismeretlen szlovák történészek 

folyamatosan szabotálják a hiánypótló alkotás nemzetközi megjelenését. Skrabski 

interjúnkban elmondta, Szlovákia már hivatalos, diplomáciai úton is tiltakozik a Ligetfalunál 

és a morvaországi Přerov mellett történt tömeggyilkosságokról készült dokumentumfilm 

miatt, magyarországi külképviseletük például megpróbálta elérni, hogy a filmet kivegyék a 

Magyar Mozgókép Fesztivál programjából. 

 

Kassák Lajos Kulturális Napok és filmforgatás Érsekújvárban 
2021. június 24. – Új Szó 

Június 26-ig tartanak a Kassák Lajos Kulturális Napok, a rendezvénysorozatot eredetileg 

tavaszra tervezték, ám a koronavírus-helyzet miatt csak most valósíthatták meg a szervezők. 

Kassák Lajosnak, a magyar avantgárd jeles képviselőjének életnagyságú szobra van a 

szülővárosában és 1965-ben alakult a nevét viselő ifjúsági klub, amely kisebb-nagyobb 

megszakításokkal folyamatosan működött a városban. A jelenlegi Kassák Lajos Ifjúsági Klub 

felhívására tizenhét kiállító jelentkezett. Az alkotók között volt Juhász Zsuzsa és Mihalovics 

Zsuzsanna, a Czuczor Gergely Alapiskola két pedagógusa, valamint Benkő Tímea a Pázmány 

Péter Gimnázium tanára és több érsekújvári diák. Képzőművészeti alkotásaikat e hét 

csütörtökig, 19 óráig tekintheti meg a közönség a Csemadok-székház hűvös 

pincehelyiségében. 

 
Magyarkanizsán elfogadták a regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartáját 
2021. június 24. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület csütörtöki ülésén a képviselők elfogadták a 

község regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartájának javaslatát. Pletikoszity Tibor, a 

VMSZ frakcióvezetője az ülés után megtartott sajtótájékoztatón újságíróknak elmondta, hogy 

ilyen javaslatot Szerbiában elsőként Magyarkanizsa községben fogadtak el. A dokumentum a 

magyar nyelv hivatalos használatára is vonatkozik. A javaslat teljes kidolgozása a Magyar 

Nemzeti Tanács és a strasbourgi Európa Tanács szakértőivel közös munka. Pletikoszity 

hozzátette, a döntés összhangban van a Szerbiában 2005-ben elfogadott törvénnyel. 

 

 

 

 

 
  

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/hethatar/skrabski-fruzsina-a-ma7-nek-a-szlovak-kulugy-egy-magyar-filmfesztival-programjabol
https://ma7.sk/hethatar/skrabski-fruzsina-a-ma7-nek-a-szlovak-kulugy-egy-magyar-filmfesztival-programjabol
https://ma7.sk/hethatar/skrabski-fruzsina-a-ma7-nek-a-szlovak-kulugy-egy-magyar-filmfesztival-programjabol
https://ujszo.com/regio/kassak-lajos-kulturalis-napok-es-filmforgatas-ersekujvarban.
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26687/Magyarkanizsan-elfogadtak-a-regionalis-es-kisebbsegi-nyelvek-helyi-chartajat.html
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Évzáró gyerekeknek a VM4K-ban 
2021. június 24. – Pannon RTV 

Gazdag programokkal várta a gyerekeket csütörtök délután a VM4K csapata. Közös záróbulit 

tartottak azoknak a lurkóknak, akik a korábbiakban rendszeresen ellátogatottak a VM4K 

valamelyik gyermekprogramjára, foglalkozására, mint pl. a Hej tedd rá, most tedd rá!, vagy az 

Öko-sarok!, a Fedezd fel a tehetséged!, a Ringató, Mesekuckó, a Fejlesztőkuckó, vagy a szerb 

nyelvi kurzus. 

 

Hamarosan a TAJ-szám nélküli külhoniak is foglalhatnak magyar nyelven 

időpontot a védőoltásra 
2021. június 24 – Kárpátalja 

A magyar kormány döntésének köszönhetően a külhoni, még oltásra váró magyarok is 

regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra Magyarországon a www.vakcinainfo.gov.hu 

honlapon. A védőoltásra történő regisztrációt követően, 2021. június 19-től már 

időpontfoglalásra is lehetőség nyílt a TAJ-számmal nem rendelkező külhoniak számára. Aki 

rendelkezik érvényes regisztrációval, az értesítést kap a technikai azonosítószámmal, és e-

mailben megadott hivatkozással elérhető az időpontfoglaló oldal. Azonban a TAJ-szám 

nélküliek időpontfoglalása jelenleg az eeszt.gov.hu oldalon csak angol nyelven jelenik meg. A 

problémát észlelve Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke 

levélben fordult dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős 

államtitkárához, hogy az időpontfoglalás lehetősége magyar nyelven is elérhető legyen, 

akárcsak a TAJ-számmal rendelkezők esetében. Az államtitkárság június 24-én 

válaszlevelében ígéretet tett arra, hogy hamarosan – előreláthatólag a hétvégéig – elérhetővé 

válik a magyar nyelvű időpont-foglalási felület, így a TAJ-számmal nem rendelkezők is 

akadálymentesen foglalhatnak majd időpontot a Covid–19 elleni védőoltásra. 

 

Lelkészbeiktatás Munkácson 
2021. június 24 – Karpat.in.ua. 

A Munkácsi Református Egyházközség nemrégiben választotta lelkészének Gulácsy Dánielt, a 

legutóbbi vasárnapi istentiszteleten pedig sor került a beiktatására.  A gyülekezetnek eddig 

Zsukovszky Miklós volt a felügyelő-, Gulácsy Dániel pedig a beosztott lelkipásztora. A 

fontosabb döntéseket a felügyelő lelkész hozta meg. A beiktatással Gulácsy tiszteletes teljes 

jogú vezetője lett az egyházközségnek. Az ünnepélyes alkalmon Zán Fábián Sándor, a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. A lelkipásztor beiktatását 

Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese végezte. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/evzaro-gyerekeknek-vm4k-ban
https://karpataljalap.net/2021/06/24/hamarosan-tajszam-nelkuli-kulhoniak-foglalhatnak-magyar-nyelven-idopontot-vedooltasra
https://karpataljalap.net/2021/06/24/hamarosan-tajszam-nelkuli-kulhoniak-foglalhatnak-magyar-nyelven-idopontot-vedooltasra
http://life.karpat.in.ua/?p=61419&lang=hu
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Határok nélkül 
2021. június 23. – Kossuth Rádió 

 

Ünnepi rendezvénnyel, díjátadó gálával zárult a Nemzetpolitikai Államtitkárság Erdélyi 

Mentorprogramja, amelyen csaknem 100 vállalkozó vett részt. A több hónapos online képzés-

sorozat szakmai partnere a budapesti Design Terminál és a marosvásárhelyi Pro Economica 

Alapítvány volt. A Maros megyei Kelementelkén tartott tegnapi záróeseményen jelen volt 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki köszöntő beszédében 

hangsúlyozta: a nemzetpolitika kiemelt célja a szülőföldön való boldogulás elősegítése. Ezt 

szolgálja a Kárpát-medencére kiterjedő gazdaságfejlesztési, valamint mentorprogram is, 

amely a magyar kormány és a határon túli nemzetrészek közös sikere. . 

 

Teljesen új épület várja a legkisebbeket a Bethlen Gábor Kollégium mellett Nagyenyeden. Két 

bölcsődei és három óvodai csoportnak, mintegy 90 magyar gyereknek adhat majd otthont az 

egyházkerület által, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban, magyar állami 

támogatással épített intézmény. 

 

Versekkel, dalokkal, tánccal búcsúzkodtak el a muzslyai Hófehérke Óvoda nagycsoportosai az 

óvodájuktól és elballagtak a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola végzősei is. A diákok 

most már a záróvizsgára összpontosítanak, hogy azután beiratkozzanak a középiskolákba, 

majd végre felszabadultan, vidáman élvezzék a vakációt.  

 

A révkomáromi Selye János Egyetem is részt vett a magyarországi Korona HR kutatásában. A 

cél az volt, hogy felmérjék, elemezzék és bemutassák, milyen megoldásokat alkalmaztak a 

gazdasági élet szereplői a koronavírus-járvány okozta válsághelyzet leküzdésére. A kutatás 

vezetője Poór József, professzor emeritus, a Selye János Egyetem tanára elmondta, hogy a 

járvány kitörése óta vizsgálják a helyzetet, és fő tapasztalatuk, hogy a válaszadó szervezetek 

tanultak az első és a második hullámból és nem pesszimisták.  

 

Idén ismét megszervezi Csíkszereda a Mozgókép-fesztivált, ahol hagyományosan az elmúlt 

évek legjobb román és magyar filmjei szerepelnek. A fesztiválnyitó vetítésen mutatták be a 

Nyirő József: Most már jöhetsz című novellája alapján készült filmet, amelyet Farkas György 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-24_18-02-00&enddate=2021-06-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-24_18-02-00&enddate=2021-06-24_18-40-00&ch=mr1
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rendezett és a Nemzeti Filmintézet, a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával jött létre. 

 

Idén, ezen a héten rendezik meg a IX. Szent László Napokat Nagyváradon. Tavaly a 

világjárvány miatt az online térbe szorult a rendezvény, idén azonban a szigorú járványügyi 

előírásokat betartva sikerült visszajönni az online világból. A szervezők csökkentették ugyan 

az események számát és nagyságát, de még így is 50 rendezvényt tartanak meg az egy hét 

alatt, a város különböző terein. 

 


