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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: július 1-jétől lehet pályázni testvértelepülési programokra 
2021.július 1. – MTI, ma7.sk, Kárpátalja Ma, karpat.in.ua, Magyar Szó, Pannon RTV 

Július 1-jétől ismét pályázhatnak az önkormányzatok testvértelepülési programokra - 

jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a Tolna 

megyei Lengyel-Annafürdőn. Potápi Árpád János ismertette: a támogatásra magyarországi 

települési és megyei önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot a Kárpát-medence magyarok 

lakta települései, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria 

helyhatóságaival közös programok megvalósítására.  A támogatás idei keretösszege 500 millió 

forint, egy önkormányzat félmillió és kétmillió forint közötti összeget nyerhet el. A pályázatokat 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a bgazrt.hu-n augusztus 2-áig lehet benyújtani, a 

programokat 2021. július 1. és december 31. között kell megvalósítani. Az államtitkár 

elmondta, hogy a 2020-ban elnyert, a koronavírus-járvány miatt fel nem használt támogatások 

elköltésének határidejét az év végéig meghosszabbították. 

 

Nemzetpolitikai miniszteri biztos: nemzedékek és nemzetrészek közötti hidakra 

van szükség a megmaradáshoz 
2021.július 1. – MTI, Webrádió, Székelyhon, Vajdaság Ma 

Az egymást követő nemzedékek és a szétszakított nemzetrészek közötti hidak megerősítésére, 

újjáépítésére van szükség a megmaradáshoz - hangoztatta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa csütörtökön az erdélyi Szovátán, ahol a Jancsó 

Benedek történelmi emlékverseny ünnepélyes eredményhirdetésén köszöntötte a döntőbe 

jutott diákokat és díjazottakat. "Ha elvész a híd, elvész Erdély is" - idézte Bem József 

tábornoknak az 1949-es piski csata előtt elhangzott figyelmeztetését a miniszteri biztos. Úgy 

értékelte, az intelemnek több olyan olvasata van, amely ma is érvényes. 

 

Kató Béla: négyszáz templom és egyházi épület újul meg magyarországi 

támogatással 
2021. július 1. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A járvány idején a templomi istentiszteletek száma nagyot esett, az építkezés viszont nem 

sínylette meg a korlátozásokat: a magyar kormány támogatásával az Erdélyi Református 

Egyházkerület (EREK) közel négyszáz templomának és egyházi ingatlanának felújítása történt 

meg vagy folyik ebben az időszakban – tájékoztatta az EREK közgyűlését csütörtökön Kató 

Béla, az EREK püspöke. Az egyházkerület honlapján közölt beszámoló szerint hamarosan 

elkezdődik a bánffyhunyadi magyar iskolaközpont építése, és elindulhat Marosvásárhelyen egy 

református elemi és egy szakiskola felépítése. Ha ezek a fejlesztések és bővítések is 
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befejeződnek, akkor az erdélyi reformátusok valamennyi iskolája megújulva nézhet a 

következő időszak elé – mutatott rá a püspök. 

 

Kelemen szerint a magyar nyolcadikosok képességvizsgája azt mutatja, hogy jó 

irányba halad a reform  
2021. július 1. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A nyolcadik osztályt elvégzett romániai magyar diákok által az idei képességvizsgán elért 

eredmények azt mutatják, hogy az évekkel ezelőtt bevezetett oktatási reform jó irányba halad, 

még akkor is, ha az eredmények nem jelentenek áttörést – nyilatkozta csütörtökön Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök. A politikus az egyik közösségi oldalon közzétett videóban beszélt 

egyebek mellett a nyolcadikosok képességvizsgájáról, amely meghatározza, hogy az általános 

iskolát elvégzett diákok melyik középiskolában folytathatják tanulmányaikat. A bukaresti 

kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Kelemen emlékeztetett, hogy a 

magyar tanulók először vizsgázhattak román nyelv és irodalomból differenciált tanterv szerint, 

amely figyelembe veszi, hogy a magyar diákok számára a román nem az anyanyelvük. A 

szövetségi elnök rámutatott: a magyar diákok jobban teljesítettek az országos átlaghoz képest, 

hiszen 77,09 százalékuk ért el átmenő átlagot, míg a sikeresen vizsgázók országos átlaga 76,8 

százalék volt. 

 

Kitűzik a városzászlót a sepsiszentgyörgyi városháza és intézményei 

homlokzatára 
2021. július 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hosszú évek és viszontagságos törvényalkotási folyamat után lett hivatalos zászlója 

Sepsiszentgyörgynek. A kormány hétfőn fogadta el a városzászlóról szóló határozatot, és amint 

megjelenik a Hivatalos Közlönyben, kitűzik a lobogót a sepsiszentgyörgyi városháza és az 

alárendelt intézmények homlokzatára, jelentette be Antal Árpád polgármester. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere felidézte, hogy a helyi önkormányzat 2010. januárjában 

fogadta el a városzászlóról szóló határozatot. Ezután rengeteg hatósági felszólítás, cirkusz, 

prefektus és Dan Tănasă által kezdeményezett perek következtek ez ügyben, míg 2016-ban a 

brassói táblabíróság kimondta, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata nem használhatja a 

város zászlóját. 

 

Kormánykoalíciós kérdéssé vált a medveprobléma rendezése 
2021. július 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem lehet tovább halogatni a medveprobléma rendezését, ebben a kérdésben a kormánynak 

döntést kell hoznia azoknak a közösségeknek a szempontjait figyelembe véve, amelyek együtt 

élnek a medvével, nem pedig azoknak a nyomására, akik tévében látják a medvét, hangsúlyozta 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 
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elnöke. Tamás Sándor rámutatott: Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter elkötelezett a 

medveprobléma megoldása érdekében, de társadalmi támogatottságra van szüksége, mivel a 

kormány minisztereinek többsége olyan térségből származik, ahol nem érzékelik a 

medveveszélyt. Tánczos Barna mer lépni ez ügyben, de a végső döntést a kormánynak kell 

meghoznia, hangzott el. Félő ugyanakkor, hogy ha a miniszterelnök egyes civil szervezetek 

nyomására meghátrál, akkor leválthatja a környezetvédelmi minisztert. Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes kormánykoalíciós problémaként kezeli a medvekérdést, és azt 

szeretnék elérni, hogy a koalíció vállalja fel a rendezését, mondta a háromszéki tanácselnök. 

 

Három miniszter is részt vesz az oltszemi nemzetközi fogathajtó versenyen 
2021. július 1. – szekelyhon.ro 

A hétvégén, július 2-4 között tartják Oltszemen a nemzetközi fogathajtó versenyt, melynek 

pénteki, 11 órától kezdődő megnyitóján részt vesz Dr. Nagy István, Magyarország 

agrárminisztere és Novák Eduárd, ifjúsági és sportminiszter, a vasárnapi 14 órától sorra kerülő 

díjátadón pedig Tánczos Barna, környezetvédelmi miniszter lesz jelen. A Szemafor Széltoló 

névre hallgató kisbéri-félvér mént Magyarország Agrárminisztériuma adományozta az 

oltszemi Mikó-kastély gazdaságának. A lovat pénteken Nagy István agrárminiszter mutatja be. 

A szilvásváradi állami ménesből Háromszékre szállított tenyészállat az utolsó fedező mének 

egyike abból a kisbéri vérvonalból, amelynek eredete Oltszemen gyökerezik. 

 

Sepsiszentgyörgy tulajdonába került a sportigazgatóság területe és ingatlanjai 
2021. július 1. – maszol.ro 

A kormány keddi döntésével átadta Sepsiszentgyörgy önkormányzatának a sportigazgatóság 

Bánki Donát utcai területét és épületeit. Ezáltal a város tulajdonába került minden terület, 

amelyen meg tudja valósítani azt a tervet, hogy a központi piac mellett vásárcsarnokot, 

emeletes parkolót és annak tetején sportpályákat, vállalkozói inkubátorházat építsen és 

parkosítsa a területet, számolt be Antal Árpád.  

 

Történelmi vetélkedő résztvevőit díjazták Szovátán 
2021. július 1. – szekelyhon.ro 

Ötödik alkalommal rendezte meg a magyarországi Jancsó Alapítvány a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával az erdélyi általános iskolásoknak szóló, 

Jancsó Benedek Történelmi Emlékversenyt. A díjátadó ünnepséget a szovátai Teleki Oktatási 

Központban tartották csütörtök délután. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa köszöntőjét egy Bem-idézettel kezdte: „ha elvész a híd, elvész Erdély”, 

majd úgy folytatta, hogy ez az a híd, ami összeköti a gyermekeket a szülőkkel, nagyszülőkkel és 

az ősökkel, amikor felfedezik a múltat, érdeklődnek iránta. „Soha nem volt ennyire fontos 

tudni, hogy kik vagyunk” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy láthatatlan kapaszkodó ez a 

mindennapokban. „Százegy évvel Trianon után mégis itt vagyunk, mert az erdélyi magyarság 

ragaszkodik magyarságához” – fogalmazott a miniszteri biztos. 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-miniszter-is-reszt-vesz-az-oltszemi-nemzetkozi-fogathajto-versenyen
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgy-tulajdonaba-kerult-a-sportigazgatosag-terulete-es-ingatlanjai
https://szekelyhon.ro/aktualis/tortenelmi-vetelkedo-resztvevoit-dijaztak-szovatan


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 2. 

 

 

A százéves, himlő elleni oltási igazolvány és az egyszerűsített honosítás 

kapcsolata 
2021. július 1. – szekelyhon.ro 

Iratkülönlegességeket, a demokráciaközpontokban dolgozók vallomásait, de jogtörténeti 

tanulmányokat is tartalmaz a Magyarnak lenni jó! – Az EMNT Demokráciaközpontok 10 éve 

című kötet, amelyet családias hangulatban mutattak be csütörtök délután Marosvásárhelyen, 

a Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében. Az egybegyűlteket a házigazda, Nagy 

László unitárius lelkész köszöntötte, majd az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, 

Tőkés László szólt a jelenlévőkhöz. A református püspök kiemelte, hosszú út vezetett a 2010-

től lehetővé vált egyszerűsített honosításhoz és ahhoz, hogy a határon túliak is megkaphassák 

a magyar állampolgárságot. Aggodalmát fejezte ki ugyanakkor, hogy a magyar állampolgárság 

megszerzését egyesek ugródeszkának használják a kitelepedéshez, a szülőföld elhagyásához. 

Emlékeztetett, a jövő évi, létfontosságú magyarországi parlamenti választásokon meg kell 

mutatnunk a magyar nemzet erejét, összefogását. 

 
Előre eldöntötték, ki lesz a Kultminor igazgatója? 
2021.június 1. – ma7.sk, bumm.sk  

Petőcz Kálmán második helyen végzet a Kultminor igazgatói pályázatán. Egy FB-posztban 

arról értekezik, hogy a győztes kilétét előre eldöntötték, szerinte az egész pályázat az OĽaNO 

és a Za ľudí rendezésében zajlott.Petőcz kétrészes posztjában jelezte, hogy lemond a kormány 

emberjogi tanácsának alelnöki tisztségéről, amit azzal indokolt, hogy a tanács hónapok óta nem 

ült össze. Majd kifejtette, hogy ezzel egyben tiltakozik a Kisebbségi alap új igazgatója 

kiválasztásának módja ellen. Szerinte a győztes személye előre eldöntött, az egész eljárás pedig 

csak formaság volt, amivel az objektivitás látszatát akarták kelteni. Jelezte, hogy a bizottsági 

tagok többségét a minisztérium jelölte, és a végső szavazásnál ezért maradt le pár ponttal. 

 

Kerékpárral a nyárba 
2021.június 1. – ma7.sk  

A Csemadok Somorjai Alapszervezete biciklitúrára hívja a fiatalokat július 1-jén, reggel 8:00 

órától. Az úti cél a Ligetfalui Erődítményrendszer Múzeuma (Bunker B-S Hřbitov). A 

Csemadok helyi szervezete már kilenc éve szervezi augusztusra kalandtáborát, amelyre 40-50 

fiatal jelentkezik évente. Pirk Ilona, a szervezet alelnöke portálunknak beszámolt arról, hogy a 

tavalyi kedvezőtlen időszak ellenére is sikeresen lezajlott a tábor, sőt, két turnusban kellett 

megszervezni a tábort: kicsiknek és a nagyoknak külön-külön. A kicsik tábora a klasszikus 

honismereti tábor, a nagyobbakkal már evezni és biciklizni is lehet. 

Kulturális és turisztikai fejlesztés zajlik Csallóköz és Szigetköz között 
2021.június 1. – ma7.sk   
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A győri székhelyű Arrabona EGTC és a dunaszerdahelyi Csallóköz Területi Idegenforgalmi 

Szövetség július 1-jén, a dunaszerdahelyi Thermalparkban tartotta közös projektzáró 

rendezvényét és sajtótájékoztatóját. A közös együttműködésben megvalósuló pályázat 

célkitűzése a Szigetköz-Csallóköz határon átnyúló turisztikai desztináció népszerűsítése volt. 

Ezt követte a projekt által megrendezett Cultractive nap, amely megannyi programot kínált a 

Thermalpark látogatóinak. 

 

Zenta: A lakosságot érintő energiahatékonysági pályázat alakulása 
2021. július 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Zorana Mihajlović kormányalelnök, energetikai miniszter áprilisban jelentette be, hogy a nyár 

folyamán megkezdi munkáját az energiahatékonysági igazgatóság, és 50 százalékos támogatás 

várható a lakások energiahatékonyságának növelésére. Zenta bekerült az a 68 szerbiai város 

közé, amelyek sikeresen pályáztak. Zorana Mihajlović kormányalelnök, energetikai miniszter 

még áprilisban jelentette be, hogy energiahatékonysági igazgatóság 50 százalékos támogatást 

nyújt a lakások és családi házak energiahatékonyságának növelésére. 

 

A tartományi kormány elnöke letette a művelődési ház alapkövét Újsóvén 
2021. július 1. – Pannon RTV 

Az alapkő letételével megkezdődtek az építési munkálatok a Verbász melletti Újsóvéban. 

Igor Mirović letette a művelődési ház alapkövét Újsóvén. A tartományi kormány 160 millió 

dinárt fektetett ebbe a projektbe. 

 

Magyarkanizsán nagy az érdeklődés a Szülőföldön Magyarul támogatások iránt 
2021. július 1. – Vajdaság Ma 

Szeptember 30-ig lehet pályázni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Szülőföldön magyarul 

elnevezésű nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz vásárlási, illetve hallgatói 

támogatásaira. Magyarkanizsán nagy az érdeklődés a pályázat iránt. Naponta átlagban 30-40 

személy keresi fel a helybeli VMSZ irodát, ahol a CMH ügyintézői a polgárok rendelkezésére 

állnak és segítenek az űrlapok kitöltésében. Gajdos Bajusz Zolna munkatársaival 

Magyarkanizsán és a környező falvakban a hét öt napján várja a szülőket és a fiatalokat. 

 

A 2021-es év Benyovszky Móric nemzetközi emlékév 
2021. július 1. – Pannon RTV 

A célja a világhírű magyar utazó, hajós és katona életútjának alaposabb megismerése. A 

Benyovszky-életmű feltárását célzó nemzetközi levéltári összefogás eredményeit 

sajtótájékoztató keretében mutatták be a Magyar Nemzeti Levéltárban Budapesten. Az 

emlékév fővédnöke Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 
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Elfogadta az ukrán parlament az őshonos népekről szóló törvényt 
2021. július 1. – Karpatalja.ma 

Az ukrán parlament csütörtöki rendkívüli ülésén elfogadta az őshonos népekről szóló, 

Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot, amelyet előző nap 

Vlagyimir Putyin orosz államfő hevesen támadott, és a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői 

sem értettek egyet az indítvánnyal. Az előterjesztést 325 képviselő szavazta meg a 450 fős 

törvényhozásban. A Moszkva-barát Ellenzéki Platform – Életért párt frakcióján kívül minden 

képviselőcsoport támogatta. 

 

Az ukrán parlament szerint nem őshonos nép a magyar 
2021. július 1. – Kiszo.net 

Az ukrán parlament csütörtöki rendkívüli ülésén elfogadta az őshonos népekről szóló, 

Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot, amelyet előző nap 

Vlagyimir Putyin orosz államfő hevesen támadott, és a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői 

sem értettek egyet az indítvánnyal – tájékoztat az MTI. Az előterjesztést 325 képviselő szavazta 

meg a 450 fős törvényhozásban. A Moszkva-barát Ellenzéki Platform – Az életért párt 

frakcióján kívül minden képviselőcsoport támogatta. 

 

Holnaptól oltakozhatnak a külhoniak Magyarországon 
2021. július 1. – Karpatalja.ma 

Magyarország holnaptól a vele közös határok mentén élők számára is elérhetővé teszi az 

oltásokat – írta a koronavirus.gov.hu. A magyar lakosság védettségének érdekében 

Magyarország kormánya a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét, 

a magyar határok mentén élőknek is lehetővé teszi az oltást, amihez nem kötelező a magyar 

állampolgárság megléte. A kárpátaljaiak bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, 

oltóbuszokon és határ közeli kórházi oltópontokon is oltakozhatnak. Az oltópontokhoz a 

határtól e célra kijelölt buszok szállítják az oltandókat. 

 

Viseletkészítő tanfolyam Nagydobronyban 
2021. július 1. – Karpatalja.ma 

A nagydobronyi női viselet néhány alapdarabjának elkészítését sajátították el a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet tanfolyamának résztvevői a helyi tanodában a nyár első heteiben. 

A nagydobronyi, beregsomi és mezőkaszonyi résztvevők a júniusi alkalmak során megtanulták 

az szűk és fodros alsószoknyák (pendelyek), a Nagydobronyban kabátnak nevezett virágmintás 

felsőszoknya, valamint a kötény (helyi szóhasználatban kötő) szabását és varrását. A gyakorlati 

foglalkozásokat Kokas Erzsébet péterfalvi népdalénekes és pedagógus viselet-bemutatója 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elfogadta-az-ukran-parlament-az-oshonos-nepekrol-szolo-torvenyt/
https://kiszo.net/2021/07/01/az-ukran-parlament-szerint-nem-oshonos-nep-a-magyar/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/holnaptol-oltakozhatnak-a-kulhoniak-magyarorszagon/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/viseletkeszito-tanfolyam-nagydobronyban/
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színesítette. A tanfolyam részvevői régi fényképfelvételek, illetve az azok alapján megvarrott 

ruhák megtekintése segítségével ismerhették meg a helyi népi ruházkodás sajátosságait. 

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közleménye 
2021. július 1. – Kárpátalja 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a művelődésszervezők, könyvtárosok, közgyűjteményi 

dolgozók, művészeti- és sportiskolai oktatók, a médiában tevékenykedők, a színészek, 

előadóművészek, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást és ellátást vagy fogyatékkal élők és más 

sajátos igényekkel rendelkezők ellátását biztosító dolgozók július hónap folyamán nyújthatják 

be pályázataikat az alapítvány körzeti irodáiban. Kérjük, hogy a pályázat benyújtásának 

feltételeiről, illetve a szükséges dokumentumokról tájékozódjanak a www.kmkszalap.org 

honlapon. 

 

IX. Buzánszky Jenő Labdarúgókupa 
2021. július 1. – Kárpátalja 

A 2020/2021-es tanévben kilencedik alkalommal került megrendezésre az Aranycsapat 

hátvédjének nevét viselő immár hagyományos Buzánszky Jenő Labdarúgókupa. A 

megmérettetések helyszínéül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) 

sportpályája szolgált június 30-án. A labdarúgókupa célja a futball népszerűsítése, az ifjú 

sporttehetségek felkutatása, versenylehetőség biztosítása és nem utolsósorban tisztelgés 

Buzánszky Jenőnek, a Nemzet sportolójának, a legendás Aranycsapat egykori hátvédjének 

emléke előtt. 

 

Kásler Miklós: A magyar és a horvát kormány is nagy hangsúlyt fektet a nemzeti 

kisebbségekre 
2021. július 1. – Képes újság 

Kásler Miklós, Magyarország emberi erőforrásokért felelős minisztere és Radovan Fuchs 

horvát tudomány- és oktatásügyi miniszter múlt csütörtökön Zágrábban az oktatás és a 

tudomány területére vonatkozó együttműködési megállapodást írt alá a 2021-2025-ös 

időszakra. Kásler az aláírást követő sajtótájékoztatón elmondta, a magyar és a horvát kormány 

nagy súlyt helyez arra, hogy az országukban élő nemzetiségek ki tudják teljesíteni 

lehetőségeiket az oktatás területén is. Kásler Miklós kiemelte: az egyre szélesebb alapokra 

támaszkodó horvát–magyar kapcsolatépítésnek egy nagyon fontos állomása volt a két tárca 

közti együttműködés aláírása, amely kiterjed az intézményekre, a diákokra és a tanárokra is. 

 

 

Hagyományőrző egyesület alakult Kőben 
2021. július 1. – Képes újság 
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https://karpataljalap.net/2021/07/01/kmksz-jotekonysagi-alapitvany-kozlemenye
https://karpataljalap.net/2021/07/01/ix-buzanszky-jeno-labdarugokupa
https://kepesujsag.com/kasler-miklos-a-magyar-es-a-horvat-kormany-is-nagy-hangsulyt-fektet-a-nemzeti-kisebbsegekre/
https://kepesujsag.com/kasler-miklos-a-magyar-es-a-horvat-kormany-is-nagy-hangsulyt-fektet-a-nemzeti-kisebbsegekre/
https://kepesujsag.com/hagyomanyorzo-egyesulet-alakult-koben/
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A Kői Hagyományőrző Egyesület vasárnapi elnökségi ülésén Jankovics Róbert parlamenti 

képviselőnk, Hossain Lídia, a szervezet elnöke, valamint az elnökségi tagok a jövőbeli tervekről 

tanácskoztak. A Báni-hegy déli lábánál, a Karancs mellett fekvő Kő a Hercegszőlősi járás 

második legkisebb települése. A nemrég megtartott alakuló ülésén a helyi hagyományőrző 

egyesület közgyűlése elnökének Hossain Lídiát, alelnöknek Árpási Lenkét választotta meg. A 

szervezet első elnökségi ülésen részt vett Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, magyarságunk 

parlamenti képviselője is. 

 

Kifizették az óvodaidíj-támogatás utolsó részletét 
2021. július 1. – Képes újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodavezetője, Pálinkás Krisztián lapunkat 

tájékoztatva elmondta, az óvodaidíj-támogatás utolsó, vagyis harmadik, 750 kúnát kitevő 

részletét hétfőn, június 28-án utalták át. A budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban 

indított nagyszabású Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi 

szakmai partnere a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi 

program keretében az elmúlt években számos beruházás és pályázat valósult meg. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. július 1. – Kossuth Rádió 

 

Július 1-jétől ismét pályázhatnak az önkormányzatok testvértelepülési programokra - 

jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ma a Tolna megyei 

Lengyel-Annafürdőn. A támogatásra magyarországi települési és megyei önkormányzatok 

nyújthatnak be pályázatot a Kárpát-medence magyarok lakta települései, Szlovákia, Ukrajna, 

Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria helyhatóságaival közös programok 

megvalósítására.   

  

2 héttel ezelőtt hirdette meg a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön magyarul - 

nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz vásárlási, illetve hallgatói támogatását, 

amire szeptember 30-ig lehet pályázni. A Délvidéken nagy az érdeklődés a pályázat iránt. A 

VMSZ irodák is segítenek az érdeklődőknek kitölteni az űrlapokat. Gajdos Bajusz Zolna 

ügyintéző Magyarkanizsán és a környező falvakban a hét öt napján várja a szülőket és a 

fiatalokat.  

  

A hét elején másfél éves szünet után először tartott személyes jelenléttel politikai közgyűlést az 

Európai Néppárt. Az ernyőszervezet tagja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is, 

amelynek európai parlamenti képviselője felszólalásában a nemzeti kisebbségek törekvései 

 

https://kepesujsag.com/kifizettek-az-ovodaidij-tamogatas-utolso-reszletet/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-01_18-02-00&enddate=2021-07-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-01_18-02-00&enddate=2021-07-01_18-40-00&ch=mr1
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megvalósításának támogatására szólította fel a néppártot. Winkler Gyula úgy véli: a nemzeti 

kisebbségek védelmében indított európai polgári kezdeményezés az Európai Bizottság 

destruktív hozzáállása ellenére nincs veszve, a kezdeményezők újabb pert indítottak az Európai 

Bizottság ellen.  

  

Magyarország július elsejétől kiterjeszti az oltási lehetőséget a határaival közvetlenül 

szomszédos térségek lakói számára is. Július 30-ig a záhonyi, a lónyai és a barabási 

határállomásokon alakítanak ki oltópontokat. Ezáltal, állampolgárságtól függetlenül 

vakcinához juthat minden magyar és nem magyar kárpátaljai lakos is. Ezeken a helyeken az 

oltás már előzetes regisztráció nélkül zajlik! A TAJ szám nélküli külhoni magyar állampolgárok 

és magyar igazolvánnyal rendelkező kárpátaljaiak viszont továbbra is regisztrálhatnak a 

www.vakcinainfo.gov.hu honlapon!  

  

Közel 1900 gyerek vett részt az Iskola Alapítvány Délutáni oktatási programjában, 

Romániában. Az Iskola Alapítvány az idei, rendhagyó tanévben, 12 megyében és Bukarestben, 

38 település 44 tanintézményében működtetett délutáni oktatási programot. Az elmúlt évhez 

képest idén 15 új helyszínnel bővült a program.  

  

A pedagógusok az iskolaév végén is képezik magukat. A nagybecskereki Vajdasági Módszertani 

Központ rendszeresen szerveznek akkreditált továbbképzést a szórványban oktató 

pedagógusoknak.  

  

Hőség, egyes régiókban vízkorlátozás, ez nem csak az idei nyár megpróbáltatása, így megy ez 

évek óta. És nem csak Magyarországon, hanem Kárpát medence szertetapasztalt jelenség az 

elsivatagosodás, és a jövőben sem lesz ez másként. Ezért célszerű az adott térségben összefogni, 

és közösen keresni a megoldást a problémára.   A szegedi- újvidéki- és temesvári egyetem 

éghajlattani szakértői ezt teszik.  

  

Egyfeszt Összművészeti Fesztivált – a Gyergyó-medencében. 4 nap alatt csaknem 900 

rendezvényre várják az érdeklődőket - a képzőművészetek, a népzene,  a jazz, az irodalom 

kedvelőit. A július végére tervezett fesztivál – ami az első lesz a Gyergyó-medencében. 


