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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: 112 ezer fiatal vett részt a Határtalanul középiskolai vetélkedőn 
2021.június 30. – MTI, Magyar Nemzet, Hír TV, Körkép, felvidek.ma, Pannon RTV, Vajdaság 

Ma 

Több mint 112 ezer külhoni és anyaországi fiatal vett részt idén a nemzetpolitikai 

államtitkársága által meghirdetett Határtalanul online középiskolai vetélkedősorozaton - 

mondta a megmérettetés szerdai virtuális nagydöntőjének megnyitóján a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára.  Potápi Árpád János közölte: 22 csapat jutott be a döntőbe, 11 a 

határon túlról, 11 Magyarországról. Kiemelte: öröm látni, hogy a fiatalság ma már egységes 

magyar nemzetben gondolkodik. Az elődöntők és középdöntők során a fiatalok bizonyították, 

hogy nagyon sokat tudnak a magyarságról, a magyar kultúráról és hagyományokról - mondta 

az államtitkár. Az MTI-nek Potápi Árpád János óriási nemzetpolitikai eredménynek nevezte, 

hogy a vetélkedősorozat révén a Kárpát-medencei fiatalok a koronavírus-járvány idején is 

együtt lehettek virtuálisan. Hozzátette: a rengeteg résztvevő igazolja, hogy az új generációban 

is van igény a Kárpát-medencei magyar kultúra, történelem és néprajz megismerésére, a 

hagyományok továbbörökítésére. 2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkárságának kiemelt célja, hogy "még nagyobb hangsúlyt fektessen a 

gyerekekre és a fiatalokra", a Határtalanul program és az annak keretében megvalósuló 

középiskolai vetélkedő ennek kiváló eszköze - mondta Potápi Árpád János. 

 

Vincze Loránt: az állatok jogaira rábólint, a kisebbségi jogokra azonban nemet 

mond az EB 
2021. június 30. – MTI, Magyra Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Webrádió, 168, Index, 

Körkép, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Szó 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke méltatlannak, 

diszkriminatívnak és cinikusnak tartja, hogy az Európai Bizottság (EB) igent mond az állatok 

jogaira, de megtagadja a jogalkotást az őshonos nemzeti kisebbségek ügyében. Vincze Loránt 

európai parlamenti (EP-) képviselő az európai polgári kezdeményezések jelentéstevőjeként 

üdvözölte, hogy az EB végre kedvezően döntött egy polgárokról érkező javalatról. Az EB 

ugyanis szerdán bejelentette, hogy 2023-ig jogszabályt javasol a tenyészállatok ketrecben 

tartásának fokozatos megszüntetéséről, majd betiltásáról. „Elkeserítőnek tartom ugyanakkor, 

hogy a bizottság jogalkotást indít az állatok jogainak védelmében, de a Minority SafePack 

kezdeményezés esetében ezt megtagadta. A bizottság két döntését egymás mellé helyezve 

minden jó szándékú ember számára adott a következtetés: a bizottság igent mond az állatok 

jogaira és nemet a kisebbségi jogokra. A bizottság mai döntése alapján az őshonos nemzeti 

közösségek ügyében született határozat nem csupán jogilag és szakmailag hibás, de méltatlan, 

diszkriminatív és rendkívül cinikus is” – idézte Vincze Loránt állásfoglalását az RMDSZ 

hírlevele. 
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Megszavazták: börtön vagy pénzbírság jár a gyűlöletre, diszkriminációra való 

felbujtásért 
2021. június 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadta szerdán a képviselőház plénuma a törvénytervezetet, amely 6 hónaptól 3 évig 

terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal bünteti az erőszakra, gyűlöletre vagy 

diszkriminációra való felbujtást bizonyos társadalmi kategóriákba tartozó személy vagy 

személyek ellen. A büntető törvénykönyvet módosító tervezetet 293 igen szavazattal, döntő 

kamaraként fogadta el az alsóház – közölte az Agerpres.  

 

Biológus-rektorhelyettes a medveügyről: nem ellenségképre, hanem 

párbeszédre van szükség 
2021. június 30. – Krónika 

A sürgősségi beavatkozás csak az egyik eleme az összetett medveprobléma megoldásának, sok 

területen van szükség változtatásra, körültekintő feltérképezésre – mondta el a Krónika 

megkeresésére Markó Bálint biológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 

rektorhelyettese. Az egyetemi oktató kifejtette, a medveprobléma gyökere az is, hogy sokkal 

többen járnak turistaként az erdőben, több helyen épültek erdei házak, az ember nagyobb 

felületet foglalt el, fragmentáltabb lett a táj, fogyaszthatóbb a szemét. 

 

Cîțu: egy medvét csak akkor lenne szabad kilőni, ha semmi más módszer nem 

vált be 
2021. június 30. – transindex.ro 

A miniszterelnök szerint csak abban az esetben volna szabad a medvék kilövéséhez 

folyamodni, ha már minden más módszert kipróbáltunk, és nem tudtuk ezekkel megelőzni a 

konfliktusokat. Florin Cîțu arról is beszélt, hogy hivatalos tárgyalások folynak jelenleg a 

medvék által egyesek számára okozott problémák ügyében. "Nagyon figyelnünk kell arra, 

hogy miként kommunikálunk ebben az ügyben és mit akarunk csinálni. Egyrészt vannak ezek 

a közösségek a problémájukkal, kell találnunk valami megoldást, hogy limitáljuk a medvék és 

az emberek közötti interakciót. De ezt szintekre kell bontani. A medve megölése csak az 

utolsó lépés lehet, amikor már minden más módszert kipróbáltunk, és nem működött" - 

nyilatkozta a kormányfő.  
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Töredezett, szakadozott, egyenlőtlen és sokszínű az erdélyi fiatalság. 

Könyvajánló 
2021. június 30. – transindex.ro 

A közbeszéd és a politikai nyilatkozatok szintjén sok szó esik a fiatalságról, a család- és 

közösségcentrikusságról, hiszen ebben rejlene a jövő záloga, a „megmaradás”. De miként és 

hogyan áll a romániai magyar fiatalság?  

 

Ifjúsági államtitkár: átlátható, modern, a fiatalok valós igényeire válaszoló 

rendszerre van szükség 
2021. június 30. – maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet javaslata alapján Kacsó-Doboly Izabella Mária váltja Olteán 

Csongort az ifjúsági- és sportminisztérium államtitkári tisztségében, miután Olteán 

lemondott, mert ittas vezetésen kapták. A frissen kinevezett 37 esztendős államtitkárnak 

jelentős tapasztalata van az ifjúsági civil szférában, ahol 1997 óta tevékenykedik. 2010 óta a 

Hunyad Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóságnál előbb ifjúsági tanácsosként, majd 

aligazgatóként, jelenleg pedig igazgatóként dolgozik. Arról kérdezték, szerinte miképpen 

lassítható a fiatalok elvándorlása, és melyek azok a projektek, amelyeket államtitkárként 

folytatna vagy kezdeményezne a romániai, ezen belül a magyar ifjúság hatékonyabb 

boldogulása érdekében. 

 

Bemutatta az Európa Tanácsban a székelyföldi autonómia-tervezetet Kulcsár-

Terza József 
2021. június 30. – maszol.ro 

Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek jogaival kapcsolatos normái, eredmények és 

kihívások című strasbourgi konferenciát a székelyföldi autonómia-törekvéseket ismertette 

Kulcsár-Terza József, az Erdélyi Magyar Szövetség és az RMDSZ együttműködése 

eredményeként az RMDSZ jelöltlistájáró mandátumot szerzett parlamenti képviselő. A 

politikus a közösségi oldalán emlékeztetett, hogy Magyarország májustól ez év novemberéig 

tölti be az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának soros elnöki tisztségét, és „ezáltal több 

lehetőségünk nyílik a nemzeti kisebbségek törekvéseinek megjelenítésére és előmozdítására”. 

 

A székely népviseleten és a pálinkán lesz a hangsúly Csíkszeredában a hétvégén 
2021. június 30. – szekelyhon.ro 

Összekapcsolt eseménysorozatot szerveznek a következő napokban Csíkszeredában. Pénteken 

a Székely Népviselet Napját, szombaton az Ezer Székely Leány Napját tartják, ugyanakkor 

díjazzák a nemzetközi pálinkaverseny résztvevőit a pálinkavásáron.  
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Ezentúl a vezetőtanács nevezi ki az ideiglenes iskolaigazgatókat, akiknek adott 

esetben magyarul is tudnia kell  
2021. június 30. – transindex.ro, maszol.ro 

Szerdai ülésén döntő házként szavazta meg a szenátus azt a törvénytervezetet, amely előírja, 

hogy amennyiben egy iskolaigazgatói állást nem töltenek be versenyvizsga útján, akkor az 

ideiglenes iskolaigazgatót az illető iskola vezetőtanácsa nevezi ki. Eddig ez a tanfelügyelőség 

hatáskörébe tartozott. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az oktatás teljes egészében 

egy nemzeti kisebbség nyelvén zajlik, az igazgatónak beszélnie kell az illető kisebbség nyelvét. 

Amennyiben az iskola csak egy részében folyik kisebbségi anyanyelvi oktatás, a tervezet 

szerint az igazgatók közül az egyiknek kell tudnia az illető kisebbség nyelvén. Ezekben az 

esetekben az igazgató kinevezéséhez konzultálni kell azzal a szervezettel, amely az illető 

kisebbséget képviseli a román parlamentben.  

 

Megkérdezésük nélkül utalták át Kovásznát és Zágont a bordzafordulói bíróság 

hatáskörébe 
2021. június 30. – szekelyhon.ro 

Értetlenséggel és felháborodással vettük tudomásul, hogy a Legfelső Bírói Tanács 

102/2021.06.10 Határozata értelmében Kovászna városát a Bodzafordulói Bíróság területi 

hatáskörébe utalták – szögezte le Facebook-bejegyzésében Gyerő József a fürdőváros 

polgármestere. A kézdivásárhelyi bíróság honlapján olvasható közleményben azzal indokolják 

a módosítást, hogy az intézkedés lerövidíti a pereskedés idejét. Gyerő József szerint ez nem 

helytálló, sőt több érv éppen a módosítás ellen szól. A kézdivásárhelyi bíróság tevékenysége 

az utóbbi időben nem nőtt, éppen hogy csökkent, tehát ez sem lehet indok arra, hogy 

kiszakították a körzetéből a két települést. Viszont a kilencvenes években létrehozott 

bodzafordulói bíróság tevékenysége nem indokolja annak a fenntartását, valószínű, hogy ez 

áll a döntés hátterében – véli az elöljáró, aki felháborítónak tartja, hogy nem vették 

figyelembe a polgárok érdekeit. 

 

Az anyanyelv ápolásában jeleskedő diákokat tüntettek ki Kézdivásárhely 

testvérvárosai 
2021. június 30. – maszol.ro 

Kézdivásárhely két magyarországi testvérvárosa – Mezőkövesd és Hatvan – felajánlásából 

már hetedik éve díjaznak az anyanyelv ápolásában jeleskedő két kézdivásárhelyi diákot, akik 

100 ezer forintos ösztöndíjban részesülnek. A díjazásnál a jelentkezők által összállított esszé 

elbírálása mellett a nemzetközi, országos vagy megyei versenyeken elért eredményeket, illetve 

a részvételt is figyelembe vette a szakbizottság, valamint minden olyan tevékenységet, amely 

a magyar irodalommal, nyelvvel és kultúrával kapcsolatos. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64611&ezentul_a_vezetotanacs_nevezi_ki_az_ideiglenes_iskolaigazgatokat_akiknek_adott_esetben_magyarul_is_tudnia_kell
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Dobogós helyen végeztek a galántai gimnazisták a Kárpát-medencei vetélkedőn 
2021. június 30. – ma7.sk 

A Határtalanul! középiskolai vetélkedő online nagydöntője és virtuális gálája zajlott június 

30-án délután. A verseny célja Kárpát-medence történelmének megismerése és az 

összetartozás érzésének erősítése. A nagydöntőbe három felvidéki csapat is bejutott, 

mégpedig a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium, a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű 

Magán Szakközépiskola és a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia diákjai. Nekünk, 

felvidékieknek is van okunk az örömre, hiszen a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium csapata 

64 ponttal a vetélkedő 3. helyén végzett. 

 

Szeptemberben indul az Esterházy Akadémia harmadik évfolyama 
2021. június 30. – ma7.sk 

Ősszel indul a felvidéki tehetséggondozó műhely, az Esterházy Akadémia harmadik 

évfolyama. Az alábbiakban az Akadémia portálunkhoz eljuttatott sajtóhírét közöljük 

változatlan formában. "A mögöttünk hagyott hosszú, szürke és igen kemény hónapok után 

szeptemberben újult erővel és minden eddiginél nagyobb elánnal rajtol az Esterházy 

Akadémia harmadik évfolyama. Ha érdekel a közélet, a felvidéki magyarság történelme, a 

pszichológia, az újságírás, esetleg a vizuális kommunikáció, vagy csak szeretnél olyan 

képességeket elsajátítani, amelyekkel simán megállod a helyed az életben, jelentkezz!" 

 

Sólymos László reméli, hogy nemsokára Forróval és Mózessel koccint 
2021.június 30. – bumm.sk 

Nyári interjú a Híd egy éve megválasztott elnökével, Sólymos Lászlóval. "Igen, ez érdekes 

megfogalmazás. Mármint az, hogy egy párt megszűnését pozitívan is lehet értékelni. Most egy 

ilyen helyzet állt elő, de azt azért hozzátenném, hogy nem azon van a hangsúly, hogy valami 

megszűnik, hanem azon, hogy valami létrejön. És mi most teremtünk. Azon dolgozunk, hogy 

a közösségünknek ismét legyen egy erős parlamenti érdekképviselete és ez egyesítés nélkül 

nem lehetséges. A Híd eszmeisége, szellemisége, értékrendje az új pártban is tovább él, hiszen 

a Szövetségben egyesülő pártok három platformokban működnek majd." – mondta Sólymos.  

 

Kultúra, szórakozás, vásár – idén is mindenkit vár a Hajómalom Fesztivál 
2021.június 30. – felvidek.ma 

Ha nyár, akkor fesztivál, legalább is a koronavírus-járvány előtt ehhez szoktunk hozzá, ám az 

oltások, és járvány visszahúzódása lehetővé teszi, hogy 2021-ban is átélhessük azt, amit a 

legtöbben csak úgy emlegetnek: a malomérzés, hiszen augusztus 13-14-én újra megrendezik a 

Hajómalom Fesztivált Gútán. Mit is várunk el általában egy fesztiváltól? Elsőként talán 

igényes zenei kínálatot, ebben pedig nem lesz hiány. Elég, ha csak a fő fellépőket soroljuk fel, 

mert bizony Gútára látogatnak olyan felvidéki zenekarok, mint az Endorfin, a Funkyou, 

illetve a Noémó, de bulizhatunk majd a Bagossy Brothers Company slágereire, és rophatjuk a 

Beshod Rom ritmusaira, vagy a Csángálló zenéjére. 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/hethatar/dobogos-helyen-vegeztek-a-galantai-gimnazistak-a-karpat-medencei-vetelkedon
https://ma7.sk/aktualis/szeptemberben-indul-az-esterhazy-akademia-harmadik-evfolyama
https://www.bumm.sk/belfold/2021/06/30/solymos-laszlo-remeli-hogy-nemsokara-forroval-es-mozessel-koccint
https://felvidek.ma/2021/06/kultura-szorakozas-vasar-iden-is-mindenkit-var-a-hajomalom-fesztival/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 1. 

 

 

Topolya: Odaítélték a Pro Urbe-díjakat 
2021. június 30. – Vajdaság Ma 

Ülést tartott a topolyai községi képviselő-testület, amelyen elfogadták a polgármester és az 

illetékes bizottság javaslatát, hogy az idei Pro Urbe-djít, a község legrangosabb elismerését 

Vass Borsodi Borbála, Željko Samardžić Panonac és Ft. Fazekas Ferenc kapja. A díjak 

átadására a városnapi díszülésen kerül majd sor szeptember közepén. A község által alapított 

közvállalatok és intézmények igazgatóinak felmentése és kinevezése is napirenden szerepelt a 

topolyai községi képviselő-testület ülésén. 

 

Magyarkanizsa: Megkapták a kedvezménykártyát az egészségügyi dolgozók 
2021. június 30. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai Egészségház 68 dolgozója kapta meg a Mi hősünk kártyát, amit Fejsztámer 

Róbert polgármester adott átt szerda délelőtt az egészségügyi dolgozók egy csoportjának. Az 

egészségügyi minisztérium és a szerb kormány a kártyával jutalmazta a Covid-rendszerben 

dolgozókat és az önkénteseket. Gyólay Karolina, az Egészségház igazgatónője elmondta, hogy 

a 126 dolgozóból 68-an kapták meg a kártyát, tehát a dolgozók több mint a fele rendszeresen 

részt vett a Covid-betegek ellátásában, illetve ápolásában. 

 

 

Jól teljesítettek a kárpátaljai magyar iskolák csapatai a Határtalanul középiskolai 

vetélkedő Nagydöntőjében 
2021. június 30. – Kárpátalja 

Nagyszabású virtuális gálával zárult a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul 2020/21 

középiskolai vetélkedősorozata június 30-án. A programban összesen több mint 112 ezer 

külhoni és anyaországi tanuló vett részt. A Nagydöntőbe 22 osztálynak sikerült bejutnia a 

Kárpát-medence iskoláiból: Kárpátaljáról a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, 

az Ungvári Dayka Gábor Középiskola, valamint a Nagyberegi Református Líceum 

csapatainak. A Nagydöntő előtti köszöntőjében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára gratulált a döntőbe jutott tizenegy határon túli és 

tizenegy magyarországi csapatnak. „Örülök, hogy a fiatalság ma már egységes magyar 

nemzetben gondolkozik” – jelentette ki az államtitkár, majd a tanulókhoz szólva kiemelte: 

„Eddig is bizonyítottátok azt, hogy nagyon sokat megtanultatok a magyarságról, a magyar 

kultúráról, néprajzról, földrajzról, s remélem, hogy a döntőben ezt a tudást is tudjátok 

kamatoztatni.” 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26708/Topolya-Odaiteltek-a-Pro-Urbe-dijakat.html
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Holnaptól lezárják a barabási és a lónyai határátkelőt 
2021. június 30. – Karpatalja.ma 

Ideiglenes részleges határzár lép életbe több magyar-ukrán határátkelőn – olvasható Pintér 

Sándor belügyminiszter Magyar Közlönyben megjelent rendeletében. A Magyarország és 

Ukrajna közötti határszakaszon Barabás és Lónya átkelőhelyeken „a járványveszély 

megelőzése érdekében” valamennyi személy, jármű és szállítmány számára Magyarország 

államhatára nem léphető át – írja a rendelet. Kivételt képez, ha az Ukrajnából érkező 

személyek a határ menti településekről érkeznek a koronavírus elleni védőoltás felvételére. 

Ők Barabás, Lónya és Záhony átkelőhelyeken is átkelhetnek. Az ideiglenes határzár július 1-

én lép hatályba és 31-ig tart. 

 

Amerikai lap Magyarország állásfoglalásáról Ukrajna NATO-csatlakozása 

ügyében 
2021. június 30. – Kárpátalja 

A The Washington Times című amerikai lap június 25-én közzétett cikkében egy fontos, a 

kárpátaljai magyarságot is érintő politikai kérdésről olvashatunk. A „Miért »akadályozza« 

Magyarország Ukrajna NATO-csatlakozását? címen megjelent írás részletezi az Ukrajnában 

élő kisebbségek, köztük a magyarok nyelvpolitikai helyzetét. A cikk írója tényszerűen, külső 

szemlélőként is elismeri a helyzet súlyosságát annak ellenére, hogy az amerikaiak szemében 

az erre vonatkozó ukrajnai jogszabályok akár evidensnek is tűnhetnének, hiszen az Egyesült 

Államokban az angol a hivatalos nyelv. Ám a szerző pontosan értelmezi a helyzetet, s a 

magyar kisebbség anyanyelvi korlátozását az emberi jogok megsértésének tartja. Úgy véli, ha 

válasz nélkül marad a jogsértés, az veszélyes precedenst teremt. Az írás vázolja a kapcsolódó 

aktuálpolitikai eseményeket.  

 

Ortutay esték — a nagyszentmiklósi kincs rovásfeliratai 
2021. június 30. – Karpat.in.ua 

Magyar őseink Kárpát-medencei jelenlétének legújabb elméletéről tartott előadást Braun 

László, az Ortutay Elemér Görög Katolikus Központ rendezvényén. 

 

Az önálló Szlovénia 30. évfordulója 
2021. június 30. – Népújság 

Lendva Község június 24-én, a szlovén államiság napjának előestéjén a Színház- és 

Hangversenyterem nyári színpadán   tartotta meg ünnepi megemlékezését az önálló 

Szlovénia 30. évfordulója tiszteletére. Az ünnepi szónok a lendvai születésű Geder Alan 

dandártábornok, szlovén háborús veterán volt. Szlovénia 1991-ben, háborús események során 

vívta ki függetlenségét, nemzetközi elismerését önálló államként. A 30. évforduló 

országszerte ünnepségek, megemlékezések, emlékműavatások jegyében folyt. „Mindannyian, 

akik megéltük azt az időszakot, tudjuk, hogy a körülmények távol sem voltak egyszerűek, de 
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pontosan tudtuk, melyik utat kívánjuk járni…” - emelte ki köszöntőjében Magyar János 

polgármester.  

 

Közösségi és művelődési programok nyárra 
2021. június 30. – Népújság 

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa múltheti ülésen megvitatta 

a nyári rendezvények tervét, amelyek zömében a Domonkosfai Porta tájháznál fognak 

megvalósulni. A helyi evangélikus egyház július 12-e és 16-a között evangélikus 

gyermektábort szervez, amelyből egy napot kézműves műhelymunkákkal töltenek a 

Domonkosfai Porta pajtájában, ahogy a tavalyi évben is. Majd július 25-e és 30-a között újabb 

két tábor zajlik egy időben, méghozzá az MMÖNK szervezésében az általános iskolások 

napközis drámatábora, a Sali MNÖK szervezésében pedig néprajzi tábor szegedi szakemberek 

vezetésével.  

 

Reménykeltő közös tervek 
2021. június 30. – Népújság 

A Vas Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke, Majthényi László, valamint a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke, Horváth Ferenc a Domonosfai Portán 

ünnepélyesen aláírta a Vas megye és Muravidék közti 2021. évi kulturális együttműködési 

megállapodást. Az évenként megkötött megállapodás a Vas megyéből Muravidékre – főként a 

Dombvidékre – járó szakemberek költségeinek megtérítésérs és kulturális programok 

támogatására vonatkozik. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. június 30. – Kossuth Rádió 

 

Először arról szólunk, hogy a Beregszász melletti Makkosjánosiban tartott választmányi ülést 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A KMKSZ egy nyilatkozatot is elfogadott, 

amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy az ukrajnai törvénykezési szemlélet továbbra is 

diszkriminatív, a kijevi jogalkotók nem tekintik őshonosnak az ország területén a kárpátaljai 

magyarokat. 

 

Aradon, kedden átadták az első magyar bölcsődét, amely ősztől 60 magyar gyereknek nyújt 

majd kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. A beruházást 280 millió 

forinttal támogató magyar kormány és a kivitelezést magára vállaló református egyház a 

 

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10735-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-%C3%A9s-m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-programok-ny%C3%A1rra.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/10736-rem%C3%A9nykelt%C5%91-k%C3%B6z%C3%B6s-tervek.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-30_18-02-00&enddate=2021-06-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-30_18-02-00&enddate=2021-06-30_18-40-00&ch=mr1
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kisgyerekes családok igényeit elégítette ki az új intézménnyel, amely bár egyházi létesítésű, 

közoktatási célokat fog szolgálni, és az aradi magyar iskolaközpont részeként működik majd. 

 

Bemutatták Beregszászon a kárpátaljai márkacsaládot. A Kárpátaljai Fiatal Magyar 

Vállalkozók Szövetsége és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége nagy hangsúlyt fektet 

a minőségi, helyi termékek támogatására. Különös jelentősége van a „Kárpátaljai 

márkacsalád” bevezetésének, mert most jött el az ideje annak, hogy a márkacsalád termékeit 

egységes brand alatt vigyék piacra - hangsúlyozták a KMVSZ szakértői. A márkajelzés 

mindenki számára előnyös, ezért minden vállalkozót arra bíztatnak, jelentkezzenek a 

termékeikkel, hogy az elbírálás után immár márkajelzéssel kerülhessenek a boltok polcaira a 

portékáik. A KMVSZ a Kárpátaljai márkacsalád bejelentését a Beregszászban megrendezett 

nagyszabású vásárra időzítette, így az érdeklődők már ott megtekinthették a programban 

részt vevő termékeket. 

 

 

15 éves küzdelem után a Galántai járásban fekvő Tallós község önkormányzatának sikerült 

megvásárolni a helyi Esterházy-kastélyt. Ez az a magyar történelem szempontjából is jelentős 

épület, amelyben az első magyar árvaház működött. A királyi árvaház alapító levelét Mária 

Terézia 1763-ban adta ki, miután Esterházy Ferenc főkancellár felajánlotta erre a célra a 

tallósi kastélyát és a hozzá tartozó épületeket. Az egész mátyusföldi régió idegenforgalmának 

felvirágoztatása a cél, s ebben szerepe lesz a kastélynak is, mondta Horváth Zoltán 

polgármester. 

 

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület nyári színpadán, a tanév-végi 

kiállításon, a Muzslyai Amatőr Képzőművészek Klubjában készült alkotásokat mutatták be. A 

látogatók közel egy év "termését" nézhették végig a tárlaton, amelyen a legszebb munkák 

kerültek közszemlére. A következő összeállításból kiderül, hogy a kiállított alkotásokon jól 

végigkísérhető a gyerekek rajzos fejlődése és még azt is megtudhatjuk, hogy a kicsi 

képzőművészek mire használják a bazent, vagyis a medencét. 

 

Július első szombatján tartják hagyományosan az ezer Székely leány Napját. A megnevezés 

Domokos Pál Pétertől származik. A jeles történész, néprajzkutató, a moldvai magyarok 

kutatója, a múlt század 30-as éveiben csíkszeredai tanárként volt kezdeményezője a 

találkozónak, amelyet pontosan 90 éve, 1931-ben tartottak meg első alkalommal. Idén még 

érvényesek a járványügyi korlátozások, ezért a rendezvény szerényebb lesz, mint ahogy 

megszoktuk. 


