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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni 
2021. június 25. – MTI, Hír TV, Webrádió, Felvidék Ma, Ma7, Bumm.sk, Új Szó, Vajdaság Ma 
A közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Besztercebányán, ahol 

beszédet mondott IV. Béla szobrának ünnepélyes leleplezésén pénteken. A IV. Béla által 

városi rangra emelt Besztercebányán, amely ma már gyakorlatilag nem rendelkezik magyar 

lakossággal, részint közadakozásból, részint különböző támogatásoknak - köztük a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának - köszönhetően emeltek szobrot. Potápi 

Árpád János a szobor ünnepélyes leleplezésén mondott beszédében kiemelte: a szobor 

átadása olyan alkalom, amely arra figyelmeztet, hogy számos olyan alak van a két nemzet 

múltjában, aki összeköti őket, s bízni lehet abban, hogy a jövőben is lesznek ilyenek. Az 

államtitkár rámutatott: a múlt héten a közös múlt egy másik nagy alakjának, Rákóczi Ferenc 

borsi szülőhelyének épületét sikerült felújítva átadni, s ezek az eredmények annak a 

felismerésnek köszönhetőek, hogy "a közös múltunkra építve ma újra közös jövőt 

építhetünk". 

 

Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége 
2021. június 26. – MTI, Híradó, Ma7, Vajdaság Ma 

Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége (HMDK) a drávaszögi Kopácson szombaton tartott tisztújító közgyűlésén. A 

HMDK tagszervezeteinek küldöttei megválasztották az ernyőszervezet ügyvezető elnökét is 

Matijevic Oliver személyében, valamint az országos elnökség és a HMDK bizottságainak 

tagjait. Jankovics megköszönte a bizalmat, amely - mint mondta - nagy megtiszteltetés 

számára. Kiemelte: a HMDK vezetőségének és tagságának van a legnagyobb érdeme abban a 

fejlődésben, amelyet az elmúlt években elértek. 

 

Felszentelték Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc főgondnokot 
2021. június 26. – ma7.sk  

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának nyitó istentiszteletére a 

rimaszombati református templomban június 26-án délelőtt került sor. Hivatali esküt tettek a 

tisztségviselők. A nyitó istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református 

Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Magyarország kormányfőjének, Orbán 

Viktornak a köszöntését Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága Felvidéki Főosztályának főosztályvezetője tolmácsolta. 
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Házhoz jött az elismerés 
2021. június 25. – Ma7 

Vadkerty Katalin felvidéki történészt Magyarország miniszterelnöke Kallós Zoltán Külhoni 

Magyarságért Díjban részesítette. Az elismerés a külhoni magyar közösségek érdekében a 

közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi 

életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződésben kimagasló 

tevékenységet végző magyarországi és külhoni személyeknek és szervezeteknek 

adományozzák. Pénteken saját érsekújvári otthonában kereste fel a neves történészt Potápi 

Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára munkatársával, 

Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezetővel, hogy családi környezetben, szerettei körében 

átadják neki a kitüntetést. 

 

Kitüntették Hidi Endre keramikust 
2021. június 25. – karpatalja.ma  

Magyarország Miniszterelnöke 2020-ban Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat 

adományozott Hidi Endre keramikus művésznek a kárpátaljai magyar képzőművészetben 

elért kiemelkedő színvonalú alkotói tevékenységéért, illetve a kárpátaljai magyarság 

megmaradásáért és a magyar közösség érdekében folytatott közéleti tevékenysége 

elismeréséül. A járványügyi helyzet miatt a díjat idén Bujdosó János, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője június 25-én Beregszászban, 

a Rákóczi-főiskola diplomaosztóján adta át. 

 

Kulturális programkavalkád a Szent László Napokon 
2021. június 25. – Krónika 

Koncertekkel, családi és gyerekprogramokkal, könyvbemutatókkal, színházi, bábszínházi és 

néptánc-előadásokkal, a Nagyváradról elszármazottak találkozójával és számos izgalmas 

programmal folytatódik a nagyváradi Szent László Napok a kulturális fesztivált csúcsra járató 

hétvégén. 

 

Fiatalokkal ismertetik meg Kallós Zoltán válaszúti néprajzi gyűjteményét 
2021. június 25. – Krónika 

Gazdag programokkal várja az érdeklődőket a hétvégén a válaszúti Kallóz Zoltán Néprajzi 

Gyűjtemény a Múzeumok éjszakája programsorozat keretében. A járványügyi előírások 

betartásával szombaton szervezendő Kolozs megyei esemény a 2018-ban elhunyt neves 

néprajzkutató, Kallós Zoltán magángyűjteménye bemutatása köré épül, célja megismertetni a 

fiatal generációval a mezőségi települések néprajzi értékeit – mondta el a Krónikának Balázs-

Bécsi Gyöngyi, a szervező Kallós Zoltán Alapítvány elnöke. Mint rámutatott, a fiatal 

nemzedéknek ma már csak a múzeumban van lehetősége találkozni azzal a kultúrával, ami 

régen meghatározta a mezőségi ember életét. 
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Nincs idő az elemezgetésre, azonnali cselekvésre van szükség a medvék 

ügyében Tánczos Barna miniszter szerint 
2021. június 25. – Krónika 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter pénteken a 10 perc Bukarest kormányzati 

tájékoztató adásában ismételten leszögezte, hogy szerinte sürgősen megoldásokat kell találni, 

döntést kell hozni a medvekérdésben. Tánczos Barna pénteki nyilatkozata egyfajta 

reakcióként is értelmezhető Florin Cîțu kormányfő keddi kijelentésére, mely szerint a 

közeljövőben nem fog napirendre kerülni a Tánczos által ismertetett jogszabály-tervezetet, 

mivel előbb szeretné alaposan megismerni a helyzetet, jelentéseket látni a támadásokról, 

riasztásokról. A bukaresti zöldtárca vezetője pénteki tájékoztatásában rámutatott, hogy a 

júniusi kimutatások alapján akár napi 30-40 riasztás is érkezik medvetámadások miatt, 

szinte nem telik el nap, hogy ne érkezne hír ember elleni támadásról. 

 

„Egyetértünk Orbán Viktorral” - George Simion és Dan Tanasă támogatják a 

magyarországi homofób törvényt  
2021. június 25. – transindex.ro 

"A férfiak nem tudnak szülni!" - írta ki oldalára George Simion is, azzal folytatva, hogy tiszteli 

minden nemzetnek a jogát, hogy megvédje gyermekeit, ezért nem Dacian Cioloșsal ért egyet, 

hanem Orbán Viktor álláspontját érzi a magáéval megegyezőnek. „Mindannyian 

megismerhettük a kiskorúak védelméről szóló új törvényt, amelyet Magyarországon hoztak, 

de sajnos azt vesszük észre, hogy ez újabb lehetőség lett arra, hogy megállapítsuk, egyeseknek 

több joguk van, mint másoknak. Sajnos ahelyett, hogy üdvözölnénk azt a törvényt, amely 

megerősíti a szülők szabadságát abban, hogy gyermekeiket saját meggyőződésük szerint 

oktassák, azt látjuk, hogy az Európai Unió országainak jelentős része csatlakozott egy olyan 

kampányhoz, amely Magyarországot bünteti azért, mert ilyen törvényt merészelt kiadni" - írja 

Simion.  

 

A koltói Teleki-kastélyt népszerűsíti a Máramaros megyei tanács elnöke 

2021. június 25. – maszol.ro 

A Máramaros megyei Koltón található Teleki-kastély, valamint a Petőfi Sándor Múzeum lehet 

a térség egyik legvonzóbb látványossága mind a hazai, mind pedig a külföldi turisták körében 

– írja hivatalos közösségi oldalán Ionel Bogdan, a Máramaros Megyei Tanács elnöke. A koltói 

Teleki-kastély az 1740–1760-as években, Mária Terézia uralkodásának idején épült késő 

barokk stílusban. Tulajdonosa volt többek között gróf széki Teleki Sándor honvédtiszt, író, 

Petőfi Sándor „vad grófja”. A  költő és felesége, Szendrey Júlia közel két hónapot töltött el itt 

1847-ben, ekkor írta Petőfi több ismert versét itt. 
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Fábián Gyula ombudsmanjelölt: nem kell politikai adósságokat törlesztenem 
2021. június 25. – maszol.ro 

Nagy esély lenne végre egy olyan független személyt választani az ombudsmani tisztségbe 

Fábián Gyula személyében, aki nem elkötelezettje egyetlen politikai pártnak sem – ezt maga 

érintett jelentette ki a Maszolnak annak kapcsán, hogy a parlamentben a jövő hétfőről 

szerdára helyezték át a kinevezéséről szóló szavazást.  

 

Az elszaporodó medvetámadások az RMDSZ kormányzati tájékoztatójának fő 

témája 
2021. június 25. – maszol.ro 

Olyan jogszabály-tervezetet terjeszt elő a szaktárca, amelynek értelmében a medvetámadás 

bejelentését követően legfeljebb 24 órán belül egy csendőrből és vadászból álló különítmény 

altatással és áthelyezéssel vagy pedig kilövéssel eltávolíthatja a veszélyes állatot – mondta 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter az RMDSZ e heti videós kormányzati 

tájékoztatójában. 

 

Közel hatszázan jelentkeztek a Mathias Corvinus Collegium erdélyi 

tehetséggondozó programjaira 
2021. június 27. – MTI, Krónika 

Csaknem hatszáz diák jelentkezett a júniusi felvételi időszakban a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) erdélyi tehetséggondozó programjaira – tájékoztatta az intézmény 

pénteken az MTI-t. Azt írták, hogy az erdélyi középiskolás programra 522-en jelentkeztek, így 

összesen több mint 700-an kezdhetik meg szeptemberben a tanulmányaikat a képzési 

központokban. A sikeres továbbtanulásra készítik fel a diákokat, akik ingyenes online 

kurzusokon például modern kori történelmet, közgazdaságtant vagy pszichológiát 

hallgathatnak. A kolozsvári egyetemi program szeniorképzésére rekordszámú, 73 pályázó 

jelentkezett, ők ősszel már a második egyetemi évüket kezdik el. 

 

Könyvbemutatóval, ballada- és mesemondással emlékeznek Kriza János 

születésének 210. évfordulójára Kolozsváron 
2021. június 26. – MTI, Krónika 

Kriza János néprajzkutató, költő, műfordító, erdélyi magyar unitárius püspök születésének 

210. évfordulója alkalmából emléknapot tartanak Kolozsváron. A Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusa és az Erdélyi Múzeum-Egyesület bölcsészet-, nyelv-, és történettudományi 

szakosztályával partnerségben szervezett programjára hétfőn kerül sor a kolozsvári János 

Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében. 
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Eladó a kékesi Wesselényi-kastély – Kolozsvári lakásra is elcserélték volna az 

évszázados ingatlant 
2021. június 26. – Krónika 

Eladó a Wesselényi család egykori kékesi vadászkastélya. A műemlék tulajdonosa már 

karácsonykor túladott volna a Beszterce-Naszód megyei kúrián, amelyet akkor akár egy 

kolozsvári tömbházlakásra is elcserélt volna. A helyi sajtóban közzétett reklámcikk révén 

próbálja értékesíteni a Wesselényi család egykori kékesi birtokát annak tulajdonosa. A 

Bistriteanul.ro oldalon megjelent írás nem az első ilyen jellegű próbálkozás, a Beszterce-

Naszód megyei kastély tulajdonosa karácsonykor a legismertebb romániai hirdetési portálon, 

az Olx-en próbált túladni a több évszázados ingatlanon. Ráadásul nem is sok pénzért, az 

akkori hirdetés szerint egy szerényebb kolozsvári kétszobás lakás árát, 115 ezer eurót kért a 

közel ezer négyzetméteres egyszintes ingatlanért, és arra is hajlandó lett volna, hogy egy 

kincses városbeli tömbházlakásra cserélje. A Bistriteanul.ro-n a napokban megjelent cikk 

szerint azonban az egykori vadászkastélynak nem lehet bárki az új tulajdonosa, olyan vevőt 

keresnek, aki restauráltatja és visszaadja a szebb időket megélt ingatlan régi pompáját. 

 

Grindeanu szerint nem fair, hogy a magyar diákok másfajta román tételeket 

kapnak a vizsgákon  
2021. június 26. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Sorin Grindeanu, a PSD alelnöke szerint a magyar diákokat pozitívan diszkriminálják az 

országos képességvizsgákon, ezért arra kérte Sorin Cîmpeanu oktatásügyi minisztert még 

kedden, hogy „javítsa a helyzetet” – írta meg a Mediafax. Idén először kaptak külön tételt a 

magyar nyolcadikosok a román nyelv és irodalom vizsgán, tehát olyan szövegeket kaptak, 

illetve olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amelyek az új tanterv alapján készültek. 

Grindeanu úgy látja, a 2011-es oktatási törvény, majd a 2016-ban, a Monica Anisie (a Cioloș-

kormány oktatási államtitkára) által bevezetett rendeletek pozitívan diszkriminálják a magyar 

diákokat a többi kisebbség tanulóival szemben, mivel a differenciált tanterv és tankönyvek 

mellett másfajta vizsgát tesznek le – érvelt a volt miniszterelnök. „Egyedül a magyar diákok 

kapnak más tételt a képességvizsgákon, amelyeket az ők tanáraik javítanak, ez pedig nem fair 

a más kisebbségek diákjaival szemben, akik ugyanúgy a jó középiskolák helyeire pályáznak” – 

tette hozzá. „Ezt valahogy korrigálni kellene, Cîmpeanu miniszter úr” – mondta Sorin 

Grindeanu.  

 

Az EMSZ is megoldást sürget medveügyben és kiáll Tánczos Barna mellett  
2021. június 27. – transindex.ro 

Mára már nem telhet el úgy nap, hogy ne születne híradás újabb medvetámadásokról. Az 

elhibázott vadgazdálkodás, a bukaresti törvényhozásban mandátumot szerzett jogalkotók 

közömbössége, a megoldást gátló álkörnyezetvédők és a tétlenkedő helyi hatóságok miatt a 

nagyvadak immár nem csupán a háziállatállományra jelentenek komoly és közvetlen veszélyt, 

hanem a lakosságra is. Minden újabb elvesztegetett nap, minden törvényalkotói időhúzás 
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csak tovább növeli annak kockázatát, hogy a medvetámadások még több áldozatot szednek és 

újabb gazdasági károkat okoznak Erdély- és Székelyföld-szerte - írja az EMSZ országos 

bizottsága közleményében.  

 

Városnapok díszpolgáravatással 
2021. június 27. – szekelyhon.ro 

Toronykoncert helyi művészekkel, színházi előadások, néptáncbemutatók, sportvetélkedők, 

kiállítások színesítették az idei Marosvásárhelyi Napokat. A városnapokat 24. alkalommal 

szervezték meg, ezúttal a helyi értékekre, a helyi személyiségekre összpontosítva. Szombat 

este a Kultúrpalota Tükörtermében átadták a Marosvásárhely Díszpolgára díjakat. 

 
„Vivat Trianon" - Boris Kollár jelenlétében adták át Komjáton a szlovákok 

Trianon-emlékművét 
2021. június 25. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Kihagyta a mai bombariadót Boris Kollár házelnök, ugyanis jobb dolga akadt, az Érsekújvári 

járásban található Komjáton állított Trianon-emlékmű átadásán tette tiszteletét. Mielőtt azt 

gondolnánk, milyen rendesek ezek a szlovákok, hogy megemlékeznek a mi tragédiánkról is, 

gyorsan oszlassuk el a félreértést. Ez nem egy gyászoló emlékmű, ez a "hálás" szlovákoké. 

 

Az Összefogás közgyűlése a Szövetség létrehozása céljából kitárgyalt 

alapszabályt fogadta el 
2021. június 26. – ma7.sk, bumm.sk, 

Az Összefogás elnöksége elfogadta és a közgyűlés számára jóváhagyásra felterjesztette a 

hárompárti tárgyalások eredményeként létrejött alapszabály-tervezetet. A közgyűlés tagjai 

per rollam szavazással döntenek a tervezetről, az eddig beérkezett voksok alapján a többség 

jóváhagyta, így az Összefogás részéről nincs akadálya a Szövetség létrejöttének - számolt be a 

párt sajtóosztálya. 

 

 

A Híd kiáll a Szövetség megalakulása mellett 
2021. június 26. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Szombaton a Most-Híd Országos Tanácsának ülésére került sor a párt pozsonyi székházában, 

amely után sajtótájékoztató keretén belül Sólymos László, a Most-Híd elnöke, illetve a párt 

alelnökei, Agócs Attila, Michal Goriščák, Pataky Károly és Tóth Marián számoltak be a tanács 

döntéseiről. A Híd célja, hogy a Szövetség olyan gyűjtőpárt legyen, amely sokszínűségével, jó 

programjával, átgondolt stratégiájával visszanyeri a választók bizalmát, tekintet nélkül arra, 

milyen nemzetiségűek.  

 

 
 Fe

lv
id

é
k

 
E

rd
é

ly
 

https://szekelyhon.ro/aktualis/varosnapok-diszpolgaravatassal
https://ma7.sk/tajaink/vivat-trianon-boris-kollar-jelenleteben-adtak-komjaton-a-szlovakok-trianon-emlekmuvet
https://ma7.sk/tajaink/vivat-trianon-boris-kollar-jelenleteben-adtak-komjaton-a-szlovakok-trianon-emlekmuvet
https://ma7.sk/aktualis/az-osszefogas-kozgyulese-a-szovetseg-letrehozasa-celjabol-kitargyalt-alapszabalyt-fogadta
https://ma7.sk/aktualis/az-osszefogas-kozgyulese-a-szovetseg-letrehozasa-celjabol-kitargyalt-alapszabalyt-fogadta
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-kiall-a-szovetseg-megalakulasa-mellett
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Az izgalom biológiája - Selye János emlékkiállítás Rimaszombatban 
2021. június 27. – ma7.sk  

Rimaszombat. Az Izgalom biológiája címmel nyílt kiállítás a Gömör-Kishonti Múzeumban 

Rimaszombatban. A kiállítás átfogó képet fest a stresszelmélet megalkotójának, Selye 

Jánosnak az életéről a Komáromban töltött diákévektől kezdődően egészen a Montrealban 

végzett tudományos kutatások koráig. 

 

Kitüntetéseket adott át az államfő. Magyarok is vannak a díjazottak között 
2021. június 27. – ma7.sk  

Vasárnap este Zuzana Čaputová államfő 24 személyt tüntetett ki, köztük sportolókat, 

művészeket, tudósokat. Beke Sándor, a kassai Thália Színház alapítója, a komáromi Jókai 

Színház korábbi igazgatója az államfő emlékérmét kapta a kultúra és a művészet területén 

kifejtett kiemelkedő tevékenységéért. A 2016-ban elhunyt Tóth Károly posztumusz 

elismerésben részesült, a Ľudovít Štúr érdemrend III. osztályát kapta meg. A Független 

Magyar Kezdeményezés alapítója, a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapító igazgatója a 

demokrácia, a szabadság és az emberi jogok védelméért, illetve a szlovák-magyar interetnikus 

kapcsolatok megerősítéséért végzett munkájáért kapta az elismerést. 

 

In memoriam Léva díszpolgára cím Grendel Lajosnak 
2021. június 25. – Új Szó  

A díszpolgári, a városi és a polgármesteri díjak várományosairól, az önkéntesek díjazásáról, 

valamint azon jeles személyiségekről döntött legutóbbi ülésén az önkormányzat, akik in 

memoriam részesülnek a rangos elismerésben. Léva díszpolgári címét adományozzák in 

memoriam Grendel Lajosnak, a város szülöttének. Grendel Lajos Kossuth-díjas író, kritikus, 

egyetemi tanár 1948. április 6-án született Léván, a helyi alapiskola elvégzése után a járási 

székhely gimnáziumát látogatta, számos írásában említést tesz szeretett szülővárosáról, az itt 

élők viszontagságos mindennapjairól. A közelmúltban a város jeles szülöttéről egy új utcát 

neveztek el a magyar nevelési és oktatási intézmények közelében.  

 

Huszár Lászlóra emlékeztek a Felvidéki Értéktár Bizottság munkatársai 
2021. június 27. – felvidek.ma  

Június 27-én, László névnapján szeretettel gondolunk egykori kollégánkra, mentorunkra, 

barátunkra – írják honlapjukon. A közzétett bejegyzésben Haraszti Gyula videóját is közölték, 

hozzátéve, hogy a mai napon Huszár László emlékének szentelhetünk néhány röpke 

pillanatot a párperces videó megtekintésével. 

 

Emléktáblát avattak Berzeviczy Albert emlékére 
2021. június 26. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) kezdeményezésére emléktáblát avattak 

Berzeviczy Albert, a Magyar Tudományos Akadémia harmincegy éven át regnáló elnökének 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/az-izgalom-biologiaja-selye-janos-emlekkiallitas-rimaszombatban
https://ma7.sk/aktualis/kitunteteseket-adott-az-allamfo-magyarok-vannak-a-dijazottak-kozott
https://ujszo.com/regio/in-memoriam-leva-diszpolgara-cim-grendel-lajosnak
https://felvidek.ma/2021/06/huszar-laszlora-emlekeztek-a-felvideki-ertektar-bizottsag-munkatarsai/
https://felvidek.ma/2021/06/emlektablat-avattak-berzeviczy-albert-emlekere/
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emlékére 2021. június 22-én Berzevicén. A rendezvényen részt vett Morvai Tünde, az MTA 

alá tartozó Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetője, Mészáros András, a SZMAT 

elnöke, valamint a berzevicei polgármester, Jozef Hodoši is – olvasható az MTA honlapján. 

  
Az együvé tartozás rendezvénye 
2021. június 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Péntek délután hivatalosan is megnyitotta kapuit a Kanizsa Feszt. Az ünnepségen dr. Lőrinczi 

Zoltánt, Magyarország nemzetközi ügyekért felelős államtitkárát Balázs Attila főosztályvezető 

képviselte. Jelen volt Nyilas Mihály, a szerbiai igazságügy-minisztérium államtitkára és 

Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere. Fejsztámer Róbert köszöntőbeszédében 

reményét fejezte ki, hogy joggal vártak egy évet bezárva és mindenféle korlátozó intézkedés 

mellett. Megköszönte a szervezőknek a bátorságot, hogy újra megszervezték ezt a 

rendezvényt, hiszen nagyon bizonytalan volt az, hogy meg tudják-e tartani. 

 

Zenta: Átadták a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete idei szakmai 

elismeréseit 
2021. június 26. – Vajdaság Ma 

Ma este ünnepélyes keretek között a Zentai Magyar Kamaraszínházban átadták a Vajdasági 

Magyar Újságírók Egyesülete idei szakmai elismeréseit, az Év Pályakezdő Újságírója és az Év 

Újságírója díjakat, a Szórványdíjat, a Médiadíjat, valamint az Életműdíjakat. A vajdasági 

magyar szerkesztőségek javaslatait mérlegelve Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete 

elnöksége ítélte oda a jeles kitüntetéseket. A díjátadó elején Máriás Endre, a Vajdasági 

Magyar Újságírók Egyesületének elnöke üdvözölte az vendégeket, hangsúlyozva, hogy az idei 

díjátadó ünnepséget rendhagyó módon nem a magyar sajtó napján, hanem néhány héttel a 

nemzeti összetartozás napja után tartják meg, ugyanis az összetartozás és az együtt 

gondolkodás napjainkban a vajdasági magyar médiaszíntéren is óriási jelentőséggel bír. 

 

A KMKSZ Választmányának nyilatkozata 
2021. június 27. – Karpataljalap.net 

A KMKSZ Választmánya nagyra értékeli és köszöni, hogy a Magyar Kormány, figyelembe véve 

Szövetségünk kérését, lehetővé teszi Kárpátalja valamennyi lakója számára, hogy 

térítésmentesen beoltsák koronavírus elleni vakcinával. A vakcináció nemcsak életeket 

menthet, hanem visszaállíthatja a kárpátaljai lakosok normális kapcsolattartását 

Magyarországgal és az Európai Unió más országaival. Ukrajnában a Legfelső Tanács elé 

terjesztették a nemzeti kisebbségekről és Ukrajna őshonos kisebbségeiről szóló 

törvénytervezeteit. A törvénytervezetek rendkívül diszkriminatívak, nem felelnek meg a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4654/vajdasag_magyarkanizsa/245358/Az-egy%C3%BCv%C3%A9-tartoz%C3%A1s-rendezv%C3%A9nye-magyarkanizsa.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26691/Zenta-Atadtak-a-Vajdasagi-Magyar-Ujsagirok-Egyesulete-idei-szakmai-elismereseit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26691/Zenta-Atadtak-a-Vajdasagi-Magyar-Ujsagirok-Egyesulete-idei-szakmai-elismereseit.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26691/Zenta-Atadtak-a-Vajdasagi-Magyar-Ujsagirok-Egyesulete-idei-szakmai-elismereseit.html
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hatályos alkotmánynak, Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásainak, a jelentős ukrajnai 

kisebbségek jogos elvárásainak. 

 

Néptánctábor az Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Középiskolában 
2021. június 27. – Karpat.in.ua 

Ötnapos néptánc tábort rendeztek az ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Középiskolában. A 

Csüllő néptáncegyüttes és az utánpótlás Cseperente kiscsoport számára szervezett képzés a 

Csóri Sándor Alap valamint a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány támogatásával jött 

létre. 

 

Honfoglalási emlékünnepség Tiszacsomán 
2021. június 27. - Kárpátalja 

Honfoglalási emlékünnepséget tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a 

kárpátaljai magyarság egyik legjelentősebb emlékhelyén, a Beregszász közelében fekvő 

Tiszacsoma község emlékparkjában. A beregszászi járási Tiszacsomán, a Honfoglalási 

Emlékparkban, ahol negyed évszázada ezeréves Árpád-kori temetőt és települést tártak fel a 

régészek, 1996 óta emlékezik a honfoglaló ősökre a kárpátaljai magyarság. Egy évvel ezelőtt a 

koronavírus-járvány miatt elmaradt az ünnepség, idén viszont a kedvező egészségügyi helyzet 

lehetővé tette a közös megemlékezést. 

 

Tájházak napja Nagyberegen 
2021. június 27. – Kiszo.net 

Kárpátalján a Nagyberegi Tájház csatlakozott elsőként a Magyarországi Tájházak 

Szövetségéhez, így immár itt is megtartják a tájházak napját. Tavaly csak online térben tudták 

ezt megtenni. Idén viszont már a helyszínen ünnepelhettek, szereztek a látogatóknak, 

főképpen a gyerekeknek egy feledhetetlen, vidám napot. – Harmadik alkalommal szerveztük 

meg a tájházak napját, amit általában Szent György napjához közeli hétvégén hirdetnek meg. 

Ám idén a karantén miatt ez kicsit csúszott, így most a Szent Iván éjszakájához igazodva 

tartottuk meg mi is ezt a tartalommal megtöltött napot – mondta Gál Adél, a Pro Cultura 

Subcarpathica Civil Szervezet munkatársa. 

 

Újabb rózsatő a Budapest parkban 
2021. június 27. – Kiszo.net 

Hagyománnyá vált, hogy a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága Beregszász szívében egy 

rózsatővel és egy emléktáblával tiszteli meg azon hölgyeket, akik sokat tettek Beregszászért, a 

vidékért. Most Osvát Erzsébetnek gyermekírónak, a magyar gyermekirodalom elismert 

alakjának állítottak emléket a Budapest parkban. 
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Nem munkahely, nem foglalkozás – hivatás │KISZó-interjú 
2021. június 27. – Kiszo.net 

Látogatás az Ilosvay család gyermekotthonába. Vidékünkön hosszú évek óta van lehetőség 

elhagyott gyermekeket felnevelni, örökbe fogadni, családi típusú otthonokban gondozni. E 

felelősségteljes missziót segíti immár két évtizede a Sámuel Alapítvány. Engem mindmáig 

lenyűgöz azoknak a szülőknek a döntése, akik idegen gyerekeket visznek haza, és sajátjukként 

szeretik őket. Felnézek rájuk, és minden tiszteletem az övék, hiszen erre csak nagyon kevesen 

képesek. 

 

„Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között“ – kerekasztal-beszélgetés 

Pécsett 
2021. június 25. – Képes Újság 

A múlt héten Pécsen tartották meg soros egyeztetésüket a „Nemzeti kisebbségek – hidak a 

közösségek között“ elnevezésű projekt résztvevői. A kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött 

tanácskozáson a HMDK részéről Matijević Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke vett részt. 

A nemzeti kisebbségek szerepe kulcsfontosságú az országok közötti jó kapcsolatok 

kialakításában és egymás kultúrájának a megismerésében. Ezzel kapcsolatos a „Nemzeti 

kisebbségek – hidak a közösségek között“ elnevezésű határon átnyúló európai uniós projekt 

is, melyet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK), Pécs város horvát 

önkormányzata, Eszék-Baranya megye turisztikai közössége, valamint a pécsi Zsolnay 

Kulturális Negyed hívott életre még tavaly azzal a céllal, hogy egymás rendezvényeit 

népszerűsítsék a határ mindkét oldalán. Már több egyeztetést is tartottak a partnerek, 

legutóbb múlt csütörtökön Pécsen, a Kodály Központban. 

 

Sporteszközadomány a magyar iskoláknak 
2021. június 25. – Képes Újság 

Magyarország kormányának Nemzetpolitikai Államtitkársága múlt héten értékes 

sporteszközadományban részesítette a horvátországi magyar iskolákat. Az adományt Laskón 

vették át a tanintézmények képviselői. A sport és a mozgás az egészséges élet egyik 

alappillére. Éppen ezért fontos már az egészen fiatalokat sportos életre nevelni. Ezt szeretné 

elősegíteni Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága is, ezért nemrég egy értékes 

sporteszközcsomaggal ajándékozta meg a horvátországi magyar iskolákat. Az ajándékot az 

államtitkárság főosztályvezetője, Pirityiné Szabó Judit adta át a tanintézmények 

képviselőinek Laskón, a helyi iskola tornatermében. A csomag elsősorban különböző labdákat 

tartalmaz, de a többi sport kedvelői is találnak benne kedvükre való sportszereket. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. június 25. – Kossuth Rádió 

 

Azért, hogy megtartsák a magyar anyanyelvű osztályokat a csökkenő gyermeklétszám ellenére 

is, a Nagyvárad melletti Hegyközpályiban szimultán oktatásban tanítják az elemi 

osztályosokat. Ez azt jelenti, hogy náluk az előkészítőtől a negyedik osztályig öt évfolyam 

tanul együtt. Természetesen ez a tanítási forma külön módszertant, alapos felkészülést 

igényel. A Hegyközpályiban tanító pedagógus, Tóth Olga minden nehézség ellenére inkább 

csak az előnyeit látja az összevont oktatásnak 

 

Csütörtökön ért véget a - járvány miatti, hosszabb tavaszi szünet okán kissé meghosszabbított 

– tanév, de a temesvári Bartók Béla Líceum nyáron sem zárja be kapuit. A legkisebbeket a 

korábbi években kedvelt napközis, helyi szóhasználat szerint, bejáró táborokba várják. Az 

iskola nagyobb diákjai pedig magyarországi táborokba mennek. Izgalommal készülnek a 

Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táborába és a székesfehérvári színjátszó táborba. 

 

A Duna magyar és a szlovákiai oldalán tevékenykedő vidékfejlesztési csoportok a vízi- és 

kerékpár turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználására törekednek. A források 

rendelkezésre álltak az Interreg Magyar-Szlovák Együttműködési Programban, most már 

csak egy jó pályázat kell és indulhat a beruházás. Ilyen a tallósi vízimalom felújítását, az oda 

vezető út és a turisztikai infrastruktúra kiépítését célzó tervezet, amelynek megvalósítása 

most veszi kezdetét. A régióban, vagyis Nagyszombat megyében sikerült az összes 

rendelkezésre álló uniós pénzt lehívni, tájékoztatott a megye alelnöke, Berényi József. 

 

Talán kevéssé ismert, de 15 év szünet után, 2020-ban újra megindult a munka a 

nagymuzsalyi aranybányában, ahol a lelőhely feltárt tartalékait korábban 55 tonna aranyra és 

1 millió tonna cinkre becsülték. A régió lakossága és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség tiltakozott a létesítmény újranyitása, az ökológiai katasztrófával fenyegető 

meddőhányók feldolgozása ellen. A napokban a bányaüzemben járt a Beregszászi Járási 

Tanács küldöttsége azért, hogy személyesen győződjenek meg arról, hogy a munkafolyamat 

során szennyeződik-e a talaj, és az ivóvíz? A küldöttségnek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola kutatói is a tagjai voltak. A szakemberek víz- és talajmintákat gyűjtöttek be, 

hogy azokat majd kielemezzék a főiskola laboratóriumában. A főleg gyümölcstermesztésből 

és falusi turizmusból élő nagymuzsalyiak tartanak a környezetszennyezéstől. 

 

Két teljesen ellentétes megközelítésből vajon születhet-e valaha jó megoldás Romániában a 

medve ügyre? A konfliktus pólusain a medvetámadás esetén azonnali közbelépést 

szorgalmazók és az intézkedés hátterében nyakló nélküli vadászatot sejtő környezetvédők 
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állnak. A gyorsmegoldás mellett Romániának stratégiára van szüksége - véli Kádár Magor, a 

Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója. 

 

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben a képzőművészeket tömörítő Art 

Klub a hétvégén alkotónapot tartott a Császár-tó idillikus környezetében. A hosszabb szünet 

után ismét megszervezett összejövetelt ezúttal is B. Szabó György emlékének szentelték. A 

programról Kónya-Kovács Otíliának Juhász István, az Art Klub vezetője mesélt. 

 

A tegnap esti koncerttel a délvidéki Magyarkanizsán megkezdődött az idei Kanizsa Feszt. A 

háromnapos rendezvényen a legnagyobb érdeklődés természetesen a koncertek iránt 

nyilvánul meg, de sokan ellátogatnak a politikai vitafórumokra is. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
2021. június 27. – M1 

 
VIII. Palicsi Magyar Sokadalom 

A varázslatos Palicsi-tó partján gyülekeznek kicsik és nagyok. Hamarosan indul az immár 

nyolcadik alkalommal megrendezett Palicsi Magyar Sokadalom keretében a felvonulás, amin 

mindenki a legszebb viseletében pompázik. A szervező Talentum Egyesület nem titkolt célja, 

hogy a néptáncon, néphagyományokon keresztül összehozza a Kárpát-medencei 

magyarságot. A felvonulást gólyalábasok vezetik, utána jönnek a legkisebbek. A színes 

kavalkádban a Kárpát-medence több tájegységének viseletét is megcsodálhatjuk, miközben a 

zenészek húzzák a talpalávalót. A fiatalok többsége nem először vesz részt a Sokadalmon, 

sokan már visszatérő vendégek, hiszen a néptánc és az összetartozás élménye rengeteget ad 

nekik. 

 

Fejlesztések magyar kormány, Nagyszelmenc, Kaposkelecsény   

Ünnepélyes keretek között adták át az Ung-vidéken és a Bodrogközben azokat a 

fejlesztéseket, amelyek az elmúlt időszakban a Magyar Kormány támogatásával jöttek létre. 

Szlovákia legkeletibb, magyarok lakta régióiban több, a helyi közösségeket szolgáló kisbuszt, 

egy tájházat, óvodai játszóteret és Dobó István emlékét őrző interaktív tárlattal berendezett 

emlékszobát, konferenciatermet, valamint egy szállót is átadtak. Ezek a felvételek egy évvel 

ezelőtt, a járvány idején készültek, amikor átalakították a Dobó István Alapiskola felső 

emeletét. Vajo Réka díszletfestő egy harci pózban lévő török alakján dolgozik, ahogy az a 

várfalon mászik felfelé. Az emeleti folyosó falai a vidék egykori nagybirtokosának hőstetteire 

emlékeztetnek. Azóta elkészült a szálló, és a Dobó interaktív kiállítás is, amely Dobó István 

életéről, hőstetteiről, az Egri vár megvédéséről készült regényről és filmről, a történelmi 

korszakot megidéző festményekről, Dobó családjáról és feleségéről számos érdekes 

információt kínál. 
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Csonoplya magyar közössége 

Hatszáz éve állja rendületlenül a történelem viharait a délvidéki Csonoplya, melynek lakói az 

évszádok során főleg magyarok voltak. A török időkben a település teljesen elnéptelenedett, 

újjászületését magyar és német betelepülésnek köszönheti, akik fellendítették Csonoplya 

életét. Csonoplya az elmúlt évtizedek során szórványtelepüléssé vált, a helyi magyarság 

bástyája a 200 éves katolikus templom. A magyar közösséget erősíti a három éve a faluban 

szolgálatot teljesítő, péterrévei születésű Hajdú László atya, aki Szabadkáról került ide. 

 

Nyílt nap a felújított kézdivásárhelyi Minorita rendházban   

Az utolsó simításokat végzik a kézdivásárhelyi Minorita rendház felújított épületegyüttese 

előtt. A több szakaszban épült, három évszázados barokk épület ugyanis új rendeltetésnek 

eleget téve, az ifjúság szakmai nevelését szolgálja majd. Így nem csoda, hogy éppen egy évzáró 

ünnepség keretében adják át az építtetőnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak az 

enyészettől megmentett műemlék-együttest.  


