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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Szlovákiával, mint most 
2021. június 29. –MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, ATV, Hír TV, Népszava, 

Origo, PestiSrácok, 888, ma7.sk, Új Szó 

Az elmúlt tíz év mérlegét megvonva, soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok 

Magyarország és Szlovákia között, mint most - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, 

miután kedden a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt.Orbán 

Viktor a szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: 

Németország és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere 

Magyarországnak, 10 milliárd eurót meghaladó forgalommal. Hozzátette: ebben az évben a 

növekedés már meghaladta a 9 százalékot. Jelezte: örülnek annak, hogy szlovák befektetők is 

megjelentek Magyarországon, és így a gazdasági mozgás kölcsönössé vált. Nagyszerű hírnek 

nevezte, hogy a nehéz 2020-as évben is fogadhatott Magyarország befektetőket Szlovákiából. 

 

Heger: fontosak az innovatív és kölcsönös projektek 
2021. június 29. –MTI, ma7.sk, Új Szó, Bumm.sk 

A térségbeli innovatív és kölcsönös fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet a szlovák 

miniszterelnök a magyar vendéglátójával közösen megtartott keddi budapesti 

sajtótájékoztatón. Innovatív és kölcsönös fejlesztések jellemzik a Magyarországot és 

Szlovákiát is magába foglaló térséget. Ezeket a jövőben is erősíteni kell - mondta Eduard 

Heger, akit Orbán Viktor kormányfő a Karmelita kolostorban fogadott. A szlovák politikus 

kiemelte az infrastruktúrafejlesztést, azon belül is az energetikai projekteket, valamint a híd- 

és útépítéseket, de szerinte segíteni kell az idegenforgalmi együttműködést is.     Eduard 

Heger fontos szomszédnak nevezte Magyarországot. Azt mondta, hogy országa minden 

polgárának, így a kisebbségeknek is miniszterelnöke kíván lenni. Azt szeretném, hogy 

Szlovákia minden polgára otthon érezze magát az országban - fogalmazott. 

 

Gulyás Gergely: Nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha a nemzeti 

kisebbségek jogait nem biztosítjuk 
2021. június 29. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Origo, Körkép, 

Vajdaság Ma, Pannon RTV, Kárpátalja 

Nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha az őshonos nemzeti kisebbségek jogait nem 

védjük, biztosítjuk – jelentette ki kedden a közmédiának adott nyilatkozatában Gulyás 

Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Strasbourgban. A miniszter az Európa Tanács 

(ET) féléves magyar elnökségének égisze alatt szervezett, a nemzeti kisebbségek 

jogvédelméről szóló konferencia keretében hangsúlyozta: Európában nagyon sokan vannak 
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https://mandiner.hu/cikk/20210629_gulyas_gergely?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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abban a helyzetben, hogy őshonos kisebbségekhez, és nem a többségi társadalomhoz 

tartoznak, ezért jogaik garantálása elengedhetetlen. Mint mondta, a 47 tagállamot számlaló 

Európa Tanácsnak számos olyan elfogadott egyezménye, dokumentuma van, amely kellő 

súlyt helyez a nemzeti kisebbségek helyzetére. 

 

Átadták a magyar kormány támogatásával épül aradi magyar bölcsődét 
2021. június 29. – MTI, Demokrata, maszol.ro, Krónika 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Grezsa István, a 

magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztésért felelős miniszteri biztosa jelenlétében 

adtak át kedd délben a magyar kormány támogatásával épült új magyar óvodát Aradon. A 

kisgyerekes családok igényét elégítette ki ezzel a magyar kormány és az építkezés 

lebonyolítását magára vállaló református egyház, eddig ugyanis Aradon nem volt magyar 

bölcsőde. Az új oktatási intézmény egy óvodai és két bölcsődei csoportnak, összesen mintegy 

60 magyar gyereknek nyújt majd ősztől kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási 

lehetőséget. Bár egyházi építésű intézmény, közoktatási célokat fog szolgálni: a Csiky Gergely 

Főgimnázium szervezeti egységében, az iskolához tartozó Kincskereső óvoda tagozataként 

működik majd, és az önkormányzat fedezi a működési költségeket. 

 

Miniszterelnökség: ismét harminc külhoni jogászhallgató kap dr. Szász Pál-
ösztöndíjat 
2021. június 29. – MTI, Pannon RTV, Felvidek.ma, Webrádió  

Idén is harminc külhoni jogászhallgató részesül dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjban - 

tájékoztatta a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága kedden az MTI-t. 

Megszületett a döntés a dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj idei nyerteseiről: az előző 

esztendőhöz hasonlóan a 2021/2022-es tanévben is harminc tehetséges külhoni 

jogászhallgató részesül ösztöndíjban. Erdélyből huszonkettő, Vajdaságból hat, Felvidékről és 

a diaszpórából egy-egy diák került a kiválasztottak közé. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., együttműködve a Budapesti Ügyvédi 

Kamarával első alkalommal 2012-ben hirdette meg az erdélyi jogász-politikusról elnevezett 

dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogramot.  

 

Képességvizsga: jobban teljesítettek a magyar nyolcadikosok az országos 

átlagnál, de románból gyengébben 
2021. június 29. – Krónika, transindex.ro 

Jobb eredményeket értek el a romániai magyar diákok az országos átlaghoz képest az idei 

képességvizsgán – derül ki a bukaresti oktatási minisztérium adataiból. A tanügyi tárca 

kedden összesítette és hozta nyilvánosságra a nyolcadik osztályosok országos értékelésének – 

óvások előtti – eredményeit. Országos szinten a nyolcadikos vizsgázók 76,8 százaléka, 

ugyanakkor a magyar nyelven tanuló nyolcadikosok 77,09 százaléka ért el 5-ös vagy 5-ös 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/magyar-tamogatassal-epult-ovodat-es-bolcsodet-avattak-aradon-399449/
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/dr-szasz-pal-tanulmanyi-osztondij-6-vajdasagi-jogaszhallgato-kivalasztottak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kepessegvizsga-jobban-teljesitettek-a-magyar-nyolcadikosok-az-orszagos-atlagnal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kepessegvizsga-jobban-teljesitettek-a-magyar-nyolcadikosok-az-orszagos-atlagnal
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feletti átlagot. Az oktatási minisztérium adatai szerint 2018-ban 6,17, 2019-ben 2,39, 2020-

ban 2,43 százalékos lemaradásuk volt a magyar diákoknak az országos átlaghoz képest, idén 

viszont 0,29 százalékkal jobb eredményt produkáltak a magyar nyolcadikosok az országos 

átlaghoz képest.  

 

Hiába az eltérő román tétel, gyengébben teljesítettek a magyar diákok a 

képességvizsgán, mint tavaly 
2021. június 29. – maszol.ro 

Összesítve a magyar tanulók jobban teljesítettek az idei képességvizsgán – körükben 77,09 

százalékos az átmenési arány, míg országos szinten 76,8 százaléka a diákoknak írt átmenő 

jegyet –, de a román nyelv és irodalomból elért eredmények további aggodalmakra adnak 

okot: a vizsgázó nyolcadikosok szinte fele, 45 százaléka megbukott a megmérettetésen. Ez a 

tavalyinál is rosszabb arány, holott idén a román nyelv hatékonyabb elsajátítását remélték az 

alternatív tantervtől és a magyar diákok számára kidolgozott differenciált tételtől. 

 

„Az emberi élet fontosabb, mint a medvék védelme” – tüntettek Székelyföldön 
2021. június 29. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Hargita megyei gazdák, közbirtokossági és önkormányzati vezetők vonultak a csíkszeredai 

Szabadság térre kedden délben, hogy a hatóságok azonnali közbelépését követeljék a 

térségben mindennapossá vált medvetámadások megfékezéséért. Nemcsak Csíkszeredában, 

hanem Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön is tüntettek, sőt Bukarestben is 

demonstrált egy kisebb csoport. 

 

Modern bölcsőde építését javasolja az RMDSZ a nagyváradi önkormányzatnak 
2021. június 29. – maszol.ro 

Az RMDSZ nagyváradi tanácsosai nevében Szabó József frakcióvezető nyújtott be hétfőn egy 

határozattervezetet a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal vezetőségéhez, melyben azt 

indítványozza, hogy a helyi tanács sürgősségi határozattal fogadja el egy modern bölcsőde 

építését Nagyvárad területén. „Fontosnak tartom leszögezni azt, hogy ez a beruházás 

infrastruktúra és felszereltség szempontjából nem érintené a helyi költségvetést, mivel ez a 

Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős Minisztérium országos programján 

keresztül történne” – fogalmaz Szabó József hétfői sajtóközleményében. 

 

Több ezer fős tüntetés helyett csak mintegy százan tiltakoztak a fővárosban 
2021. június 29. – szekelyhon.ro 

A több helyszínre tervezett több száz fős tüntetéssorozat helyett végül csak egy kisebb 

küldöttség utazott Bukarestbe kedden a medveproblémák kapcsán. Ettől függetlenül minden 

érintett megye képviselői jelen voltak, és közvetítették üzeneteiket, illetve követeléseiket a 

környezetvédelmi miniszter felé. 
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https://maszol.ro/belfold/Hiaba-az-eltero-roman-tetel-gyengebben-teljesitettek-a-magyar-diakok-a-kepessegvizsgan-mint-tavaly
https://maszol.ro/belfold/Hiaba-az-eltero-roman-tetel-gyengebben-teljesitettek-a-magyar-diakok-a-kepessegvizsgan-mint-tavaly
https://maszol.ro/belfold/Az-emberi-elet-fontosabb-mint-a-medvek-vedelme-tuntettek-Szekelyfoldon
https://maszol.ro/belfold/Modern-bolcsode-epiteset-javasolja-az-RMDSZ-a-nagyvaradi-onkormanyzatnak
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-ezer-fos-tuntetes-helyett-csak-mintegy-szazan-tiltakoztak-a-fovarosban
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Kevesebb résztvevővel, de megtartják az Ezer Székely Leány Napját 
2021. június 29. – szekelyhon.ro 

A világjárvány következtében tavaly is csak korlátozott létszámban és kevesebb kulturális 

programmal volt lehetőség megrendezni az Ezer Székely Leány Napját a csíksomlyói 

hegynyeregben. A szombati eseményre a szervezők idén is visszafogottabb programmal 

készültek. 

 

Tarthatatlanná vált medvehelyzet, Háromszék mind az öt városában utcára 

vonultak az emberek 
2021. június 29. – szekelyhon.ro 

Háromszék mind az öt városában utcára vonultak a tarthatatlan medvehelyzet ellen 

tiltakozva, kérve az emberi élet és a javak védelmének biztosítását azokban a megyékben, ahol 

az elszaporodott medveállomány veszélyezteti a lakott területeket. Egyúttal kiálltak Tánczos 

Barna környezetvédelmi miniszter mellett, hogy ellenszélben is javíthasson a helyzeten.  

 

„Elkezdtünk élni” – Mérleget vont, jubileumra készül a váradi Szent László 

Napok szervezőcsapata 

2021. június 29. – Krónika 

„Ha óvatosan is, de elkezdtünk élni, élettel töltöttük meg a nagyváradi várat és további 

tucatnyi helyszínt a város több különböző pontján” – vontak mérleget keddi közleményükben 

a vasárnap lezárult nagyváradi Szent László Napok szervezői. A kijelentéssel arra utaltak, 

hogy a megnyitón Zatykó Gyula főszervező az Anna and the Barbies együttes slágerét idézve 

arra kérte a közönséget, hogy „Kezdjetek el élni”. 

 

Magyar nyelvű művészeti képzés indul ősztől Sepsiszentgyörgyön 
2021. június 29. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Hiánypótló, magyar nyelvű képzőművészeti egyetemi képzés indul az ősztől 

Sepsiszentgyörgyön, a Sapientia EMTE és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével 

festőművészet és szobrászművészet szakokon. Dr. Szenkovics Dezső, a Sapientia EMTE 

Kolozsvári Karának dékánja keddi online sajtótájékoztatóján elmondta, a művészeti 

ágazatokban sem a zene, sem a képzőművészet terén nincs még lehetőség az országban 

magyar nyelven felsőfokú tanulmányokat folytatni. Ezért „tárt karokkal” fogadták a Pécsi 

Tudományegyetem képviselőit, akik több mint egy évvel ezelőtt jöttek a javaslattal, hogy 

lehető leggyorsabban két művészeti képzés honosodjon meg a határon túl. „Hiánypótló a 

sepsiszentgyörgyi képzés, beleillik a Sapientia küldetésébe, a napokban beérett a közös 

munka, bizton állíthatjuk, a képzés az ősztől elindul” – mondta Szenkovics. 
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Jó helyre ment a támogatás 
2021. június 29. – szekelyhon.ro 

A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Elek Gábor, valamint Juhász István 

sportakadémia-központ vezető, az Együtt Növünk Fel! Alapítvány kuratóriumi tagjának 

jelenlétében avatták fel kedden délután a felújított Tamás Zoltán Sportcsarnokot Zetelakán. 

 

Alapfinanszírozást kaphatnak az ideiglenes engedéllyel működő magán- és 

felekezeti oktatási intézmények is 
2021. június 29. – maszol.ro 

Döntő házként megszavazta a szenátus az oktatási törvény módosítását szabályozó javaslatot, 

amely értelmében a jövőben nemcsak az akkreditált, hanem az ideiglenes engedéllyel 

(autorizált) működő magán- és felekezeti oktatási intézmények is megkaphatják a 

működéshez szükséges állami alapfinanszírozást. Fontos, hogy egyenlő bánásmódban és 

támogatásban részesüljenek az oktatási intézmények. Ugyanakkor megengedhetetlen, hogy a 

diákok egy csoportja számára az állam nem biztosít azonos feltételeket – mondta Turos 

Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Szatmár megyei szenátor. „A döntés alapján az 

autorizált oktatási intézmények kedvező helyzetbe kerülnek, mert az eddigi előírással 

ellentétben már nem kell a működéshez szükséges kiadásaikat (pl. bérköltségek, 

szolgáltatások stb.) kizárólag saját forrásból fedezniük, ugyanis az állam biztosítani fogja a 

normatív támogatást” – nyilatkozta Kovács Irénke Szilágy megyei szenátor, a szenátus 

tanügyi bizottságának tagja. 

 

Tervezet: az ásványvíz- és a felszíni kitermelésből származó bányailleték a helyi 

közösségeket szolgálja 
2021. június 29. – maszol.ro 

A helyi és megyei önkormányzatoknál marad és a helyi közösségek céljait szolgálja a felszíni 

kitermelésből származó bányailletékek nyolcvan százaléka – a rendelkezések gyakorlatba 

ültetésére dolgozott ki metodológiát a fejlesztési minisztérium. Cseke Attila fejlesztési 

miniszter elmondta: a jogszabálytervezetet kedden bocsátotta közvitára a szaktárca. Törvény 

szavatolja: a felszíni kitermelésből származó bányailleték nyolcvan százaléka a helyi és a 

megyei önkormányzatnál marad, az államkassza a jövedelem húsz százalékában részesül. 

Gyakorlati metodológia hiányában azonban az előírásokat nem tartják be – hívta fel a 

figyelmet a miniszter, majd hozzátette: a közvitára bocsátott tervezet ezt orvosolja. A javaslat 

szerint például a székelyföldi ásványvíz-kitermelésből származó illeték 35%-át  a helyi, 45%-

át  a megyei önkormányzatnak és 20%-át az államkasszához kell utalja a kitermelő havonta, 

negyedévente, félévente vagy évente a kitermelési szerződés szerint. A más felszíni 

kitermelésből származó illetékek – amelyek az állam által árendába bocsátott mezőgazdasági 

területekre vonatkoznak –  40%-a a helyi önkormányzat, 40%-a a megyei önkormányzat 

kincstárába kerül, és 20%-át az állam kapja meg. 
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Hivatalosították Sepsiszentgyörgy zászlóját  
2021. június 29. – transindex.ro 

„Az elmúlt években gyakran vitatták el közösségünktől azt a jogot, hogy szabadon használja a 

szimbólumait. Az RMDSZ éppen ezért kormányzati munkájának fontos feladatául szánta az 

erdélyi települések zászlóinak és címereinek hivatalosítását. A kormányzás első hat 

hónapjában jelentős eredményeket tudhat magának a magyar közösség ilyen téren is több 

székelyföldi és partiumi településen. A munkát folytatjuk, magabiztosan haladunk előre, 

hiszen a cél, hogy minden közösség otthon érezze magát a szülőföldjén, a szabad 

szimbólumhasználat pedig ehhez nagymértékben hozzájárul” – mondta Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes a kormányhatározat elfogadását követően. „A kormány által 

hivatalosított szimbólumok használatának törvényességét senki nem kérdőjelezheti meg. A 

ma elfogadott döntés a sepsiszentgyörgyi, székelyföldi és erdélyi magyarok sikere” – vélte 

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter.  

 
Brüsszelben tárgyalt Forró Krisztián 
2021. június 29. –ma7.sk, felvidek.ma  

Kétnapos hivatalos látogatáson Brüsszelben járt Forró Krisztián, akinek a Magyar Közösség 

Pártja elnökeként ez az első útja az Európai Unió központjában. Az alábbiakban a párt 

sajtóosztályának közleményéből idézünk. A Kárpát-medencei magyar-magyar párbeszéd 

jegyében az út első napján eszmecserét folytatott a kárpátaljai Bocskor Andreával (KMKSZ), a 

délvidéki Deli Andorral (VMSZ), akiket a Fidesz színeiben választottak európai parlamenti 

képviselőknek. Az MKP elnöke tárgyalt az RMDSZ EP-képviselőjével és az Európai Nemzetek 

Föderatív Uniója (FUEN) elnökével, Vincze Loránttal is. 

 

Bélyegen a Rákóczi-kastély 
2021. június 29. – Új Szó 

Egy hete nyitotta meg kapuit a borsi Rákóczi-kastély, ebből az alkalomból a Magyar Posta 

alkalmi bélyeget adott ki, melyen II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőháza látható. A képet az 

Új Szó munkatársa, Németi Róbert készítette. A magyar kormány támogatásával kapott új 

köntöst a borsi Rákóczi-kastély, melyet már a nyilvánosság is látogathat. A felújítási 

munkálatok közel három évet vettek igénybe. Munkatársunk, Németi Róbert dokumentálta 

az épület átalakulásának szinte minden mozzanatát. Rengeteg felvételt készített a még romos 

épületről, ahogyan a renoválás különböző fázisairól is.  
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https://ujszo.com/regio/belyegen-a-rakoczi-kastely
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2024-ben már Szabadkáig járhat a vásárhelyi tram-train 
2021. június 29. – Vajdaság Ma 

Újabb mérföldkő a tram-train beruházásban: a közeljövőben nemcsak Szegedet, de Szabadkát 

is összekötheti Hódmezővásárhellyel a vasútvillamos. A határon átnyúló fejlesztés fontos 

állomása, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a Szeged-Szabadka tram-train 

rendszer Magyarország területére eső szakasza kiépítéséhez szükséges engedélyezési tervek 

készítésének közbeszerzését. Vagyis immár biztosra vehető, hogy a tram-train nem áll meg 

Szegednél, hanem továbbhalad az országhatárig, sőt, Szabadkáig is meghosszabbítják a 

következő esztendőkben, írja a Promenád.hu portál. 

 

Topolya: A Vöröskereszt fertőtlenítőszert és tárolására alkalmas tartályt 

adományozott az egészségháznak 
2021. június 29. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Vöröskereszt és a Vöröskereszt topolyai községi szervezete fertőtlenítőszert és 

annak tárolására alkalmas tartályt adományozott a topolyai egészségháznak. Budimir Marić, 

a Vöröskereszt topolyai községi szervezetének a titkára adta át ma a Dr. Hadzsy János 

Egészségházban a szerbiai Vöröskereszt ajándékát, egy ezer literes tartályt, mely 

fertőtlenítőszer tárolására alkalmas. Emellett a községi szervezet nevében három kilogramm 

koncentrált fertőtlenítőszert is adományozott, amit ha feloldanak, összesen 15 ezer liternyi 

fertőtlenítő folyadék állítható elő. 

 

Még lehet jelentkezni az Apáczai Nyári Akadémiára 
2021. június 29. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete idén 21. alkalommal szervezi megy a nyári 

akkreditált képzését, az Apáczai Nyári Akadémiát. A képzések július 5-én kezdődnek és több 

témában zajlanak. Jelentkezni a www.vmpe.org.anya címen lehet. 

 

Új eszközöket kapott a hittanterem 
2021. június 29. – Magyar Szó  

A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően hasznos eszközökkel szerelhették fel a 

bácskertesi (kupuszinai) Szent Anna egyházközség eddig üresen álló hittantermét. 

Megvásároltak egy laptopot, projektort, csocsóasztalt, pingpongasztalt, 10 széket, 

konferenciaasztalt és egy okostáblát. 

 

Nemzetközi szakmai találkozót tartottak 
2021. június 29. – Magyar Szó  

A magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben tegnap zajlott egy, az 

Erasmus+ program keretében megvalósuló projekttalálkozó. A szakmai találkozó az 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26699/2024-ben-mar-Szabadkaig-jarhat-a-vasarhelyi-tram-train.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26704/Topolya-A-Voroskereszt-fertotlenitoszert-es-tarolasara-alkalmas-tartalyt-adomanyozott-az-egeszseghaznak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26704/Topolya-A-Voroskereszt-fertotlenitoszert-es-tarolasara-alkalmas-tartalyt-adomanyozott-az-egeszseghaznak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/meg-lehet-jelentkezni-az-apaczai-nyari-akademiara
https://www.magyarszo.rs/hu/4656/vajdasag_zombor/245525/%C3%9Aj-eszk%C3%B6z%C3%B6ket-kapott-a-hittanterem-t%C3%A1mogat%C3%A1s-kupuszina-egyh%C3%A1z-b%C3%A1cskertes.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4656/vajdasag_magyarkanizsa/245563/Nemzetk%C3%B6zi-szakmai-tal%C3%A1lkoz%C3%B3t-tartottak.htm
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Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez elnevezésű 

nemzetközi projekt egyik állomása. 

 

Sikerrel zárult a 12. Viski Népzenei és Néptánctábor 
2021. június 29. – Kárpátalja 

Idén is megszervezték a Viski Népzenei és Néptánctábort, melyet a karanténszabályok 

betartásával kis létszámban, szakkör formájában valósítottak meg. A tábor immáron tizenkét 

éve segíti a felső-Tisza-vidéki szórványmagyarok identitásának megőrzését a hagyományok 

által. A június 22–26. között zajlott program alkalmával több szekcióban zajlottak a 

foglalkozások, így lehetőség volt táncolni, zenélni, énekelni vagy épp kézműveskedni a hét 

folyamán. Takács Zsuzsanna, a tábor főszervezője szerint nagyon fontos, hogy a karantén 

ellenére is sikerült megszervezni a tábort: „Idén nem tarthattuk meg hagyományos 

formájában a tábort, inkább szakkörként sikerült megvalósítani kisebb létszámmal. Ám a 

gyermekek számára ugyanolyan közösségteremtő jelleggel bír ebben a formában is.” 

 

Egy év kihagyás után ismét megtartották az Árpád-kupát 
2021. június 29. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) idén – a karanténszabályok 

enyhülésével – június 26-án megrendezhette az Árpád-kupa labdarúgótornát, melynek 

helyszíne Tiszacsoma volt. A torna alkalmával 10 csapat mérkőzött meg egymással két 

korosztályban: felnőtt és öregfiúk kategóriában. A rendezvény célja a közösségépítés mellett a 

történelmi emlékezés és a sportszeretet erősítése a fiatal generációban. A csapatok kétszer tíz 

percben mérkőztek meg egymással, amit még a nagy hőség sem zavart meg. A KMKSZ 

mindkét kategóriában képviseltette magát, és kitűnő eredményeket ért el, hisz a felnőttek 

között az általuk indított Kárpátalja csapat nyerte a tornát, míg az öregfiúk kategóriában 

megszerezte a második helyezést a dobogó legfelső fokára álló TV21 Ungvár csapata mögött. 

 

Kárpátaljai festőművészek munkáiból nyílt kiállítás a Megyei Közigazgatási 

Hivatal épületében 
2021. június 29. – Karpat.in.ua 

Ukrajna Alkotmányának napja alkalmából kárpátaljai festőművészek alkotásaiból nyitottak 

kiállítást a Megyei Közigazgatási Hivatal épületében. A tárlaton 25 festményt mutattak be. 

 

Kárpátalján tart a XVI. Szív a szívhez akció 
2021. június 29. – Karpat.in.ua 

Kárpátalján tart a XVI. Szív a szívhez jótékonysági akció, amelynek idei mottója az 

Egészséges újszülöttek. A gyűjtés során befolyt összegből a szervezők a gyermekkórháznak 

fognak a csecsemők kezeléséhez szükséges orvostechnikai berendezést vásárolni. Az 

adománygyűjtő dobozok csak egy része a jótékonysági kezdeményezésnek. Számos 
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https://karpataljalap.net/2021/06/29/sikerrel-zarult-12-viski-nepzenei-es-neptanctabor
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magánszemély és vállalkozó például a legnagyobb közösségi hálón különféle felajánlások 

formájában csatlakozott a nemes ügyhöz. 

 

Momentum Doctorandus 10 – Jubileumi találkozó I. 
2021. június 29. – Kiszo.net 

Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Momentum Doctorandus. Az első 10 év egy 

társadalmi szervezet életében hosszú és megpróbáltatásokkal teli időszak, hiszen ekkor esik 

át az első erőpróbákon, ekkor kell megtalálnia a tevékenység legideálisabb formáját, kijelölni 

a fő feladatokat, az együttműködés módszereit. Egy csapatnyi fiatal 10 évvel ezelőtt életre 

hívta a Momentum Doctorandust, hogy számon tartsa, összefogja a kárpátaljai magyar 

doktoranduszokat, segítse őket a tudományos életbe való integrációjukban. Az évek során a 

szervezet kiemelt céljává vált a tehetséges kárpátaljai magyar fiatalok segítése is. A szervezet 

sikeresen vette az akadályokat, és szép eredményeket ért el az elmúlt évtized során. Ennek 

megünneplésére június utolsó hétvégéjén a balatonföldvári Riviera Park Hotelben rendezték 

meg a Momentum Doctorandus találkozóját. 

 

Beindult az élet a csetfalvai Móricz Zsigmond Kulturális Központban 
2021. június 29. – Kiszo.net 

A hétvégén megtartották az első nagyszabású rendezvényt a nemrég átadott csetfalvai Móricz 

Zsigmond Kulturális Központban. Gyermeknap keretében a falu legkisebbjei bemutathatták 

tehetségüket, tánc- és énektudásukat szüleik, hozzátartozóik legnagyobb örömére. Elsőként 

az óvodások, majd a Móricz Zsigmond Kulturális Központ tánccsoportjai mutatkoztak be. 

Vendégként szerepelt a Halábori Tiszavirág Tánccsoport. Molnár József szaxofonon játszott, 

az ünnepi műsort fergeteges Cha-cha-cha zárta. Tóth Győző, a Beregszászi kistérség 

képviselője, a KárpátHáz Civil Szervezet ügyvezetője kiemelte, élet költözött a kulturális 

központba, hiszen éppen ez volt a cél. 

 
  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. június 29. – Kossuth Rádió 

 

Gazdaszervezetek több ezer résztvevővel terveztek tüntetést mára Bukarestbe a medvék 

okozta károk orvoslása érdekében, ám ezt nem engedélyezték a hatóságok. A rendezvény az 

állatvédők által vehemensen támadott Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter melletti 

kiállást is jelentette volna.  Hiába van ugyanis RMDSz-es, székely minisztere a tárcának, 

egyedül maradt. A gazdák azt várják, mihamarabb fogadják el Tánczos Barna 
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környezetvédelmi miniszter javaslatát, miszerint 24 órán belül eltávolítható az emberre 

veszélyes medve egy-egy településről vagy annak közeléből.  

   

Az Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának legutóbbi ülésén a testület elutasította a 

települési önkormányzatok összevonását és szorgalmazza a természetes régiók összefogásával 

kialakított megyerendszert. Ezek alapvető szempontok lesznek az egyesített magyar párt, a 

Szövetség létrehozása során is, mondta Farkas Iván. Az MKP alelnöke arra figyelmeztetett, 

hogy a járvány gyengülésével a szlovák kormánynak több az ideje és ismét elkezdődött a 

munka a magyarság szempontjából kedvezőtlen települési és közigazgatási reformokon.  

  

  

Romániában 2020. december 27-én indult a koronavírus elleni oltáskampány. Ennek 

csúcspontja április 21-én volt, azóta – bár megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre az 

oltóanyag – de egyre csökken az oltakozási hajlandóság. Május végéig a felnőtt korú lakosság 

mintegy 26 százaléka oltatta be magát.  Erdélyben az országos átlagnál valamivel magasabb 

az átoltottság, a régión belül Közép- és Dél-Erdélyben valamint a Bánságban kiemelkedő, 

Észak-Erdélyben és a Székelyföldön átlag alatti a beoltottak aránya. A helyzetről és az okokról 

is az elemzést készítő Erdélystat statisztikai portál munkatársa Csata Zsombor beszél. 

   

Rövid meglepetés műsorral fogadták Farkaslakán a Székelyudvarhelyre tartó kézilabdázókat. 

Székelyföldre érkezett, és öt napon keresztül ott edzőtáborozik az olimpiára készülő magyar 

női kézilabda válogatott. Ezalatt nyílt kézilabda-edzést és egy közönségtalálkozót is tartanak 

– egyik délután pedig a Madarasi Hargitára látogatnak a játékosok .  

  

 A múlt hét végén a Marosvásárhelyi Napok kiemelt rendezvénye volt a díszpolgári címek 

átadása. A kitüntetéssel az új városvezetés az értékteremtő, a közösség szellemi 

gazdagodását/gyarapodását szolgáló alkotómunkát ismeri el. A város legrangosabb 

kitüntetésében három személyiség részesült, köztük Pál Antal Sándor történész, levéltáros, a 

MTA külső tagja.  

  

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete megválasztotta az év legjobb délvidéki újságíróit. A 

zentai kamaraszínházban megtartott ünnepségen a fiatal pályakezdő újságírótól, az életmű 

díjasokig, értékelték a média munkatársakat. 


