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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kövér László: a Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolat a közös érdekeken 

alapul 
2021. július 5. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Ma7, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon 

RTV 

Nemcsak a baráti érzelmeken alapul a Magyarország és Szerbia közötti kiemelten jó 

kapcsolat, hanem a közös érdekeken is, amelyek a gazdaságot is érintik - emelte ki Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Belgrádban, ahol hivatali kollégájával, Ivica Daciccsal 

találkozott. A két házelnök hétfőn aláírta a két parlament partnerségéről szóló 

keretszerződést, amely előmozdítja együttműködésüket, illetve előkészíti a két kormány 

stratégiai együttműködésről szóló megállapodását, amelyet várhatóan az ősszel Budapesten 

esedékes közös magyar-szerb kormánycsúcson írnak alá.  A jó kétoldalú kapcsolatokról szólva 

Kövér László kiemelte: "figyelemre méltó az az előrehaladás, amelyet a történelmi 

megbékélés és a nemzeti közösségeink megbecsülése terén az elmúlt évtizedben elértünk". 

Reményét fejezte ki, hogy a magyarországi szerb kisebbség, illetve a szerbiai magyar 

kisebbség nemcsak összekötő kapocs lesz a két ország között, hanem Budapest és Szerbia 

"modellértékű, mások számára is követhető megoldásokat tud kidolgozni a nemzeti kérdés 

civilizált európai rendezése tekintetében". 

 

Potápi: a Rákóczi Szövetség táborai mindig a magyar identitást erősítő 

tematikával zajlanak 
2021.július 5. – MTI, Híradó, ma7.sk, felvidek.ma, Körkép, Pannon RTV, Magyar Szó, 

Vajdaság Ma 

Potápi Árpád János az idei bajai táborba ellátogatva közölte: ahogy a táborok országszerte, 

úgy a Rákóczi Szövetség táborai is megnyitották kapuikat. Emlékeztetett: Baján huszadik 

alkalommal rendeznek találkozót a szórványból érkezett gyerekeknek, ezúttal a magyar 

mondák kerülnek középpontba, az őstörténettől egészen II. Rákóczi Ferenc koráig. Az 

államtitkár fontosnak nevezte, hogy a határon túli településeken élő magyar családok is 

érezzék, "az anyaország foglalkozik velük", és a táborok révén új élményekkel, ismeretekkel 

gazdagodjanak. Potápi Árpád János hangsúlyozta: "a magyarságtudat kialakulása ugyanis 

nemcsak a származáson múlik, hanem a kulturális nevelésen, a használt nyelven, de 

legfőképpen az identitáson". 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlot-fogadta-a-szerb-miniszterelnok-es-a-parlamenti-elnok-401448/
https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlot-fogadta-a-szerb-miniszterelnok-es-a-parlamenti-elnok-401448/
https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlot-fogadta-a-szerb-miniszterelnok-es-a-parlamenti-elnok-401448/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/07/05/a-rakoczi-szovetseg-taborai-mindig-a-magyar-identitast-erosito-tematikaval-zajlanak
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/07/05/a-rakoczi-szovetseg-taborai-mindig-a-magyar-identitast-erosito-tematikaval-zajlanak
https://felvidek.ma/2021/07/sportkomplexummal-egeszul-ki-a-satoraljaujhelyi-rakoczi-tabor/
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Megkezdődik a sátoraljaújhelyi Rákóczi-tábort kiegészítő sportkomplexum 

építése 
2021.július 5. – MTI, Felvidék Ma 

Megkezdődik kedden a sátoraljaújhelyi Rákóczi-tábort kiegészítő sportkomplexum építése, a 

kormány támogatásával megvalósuló létesítmény a tervek szerint a jövő év márciusára 

elkészül - közölte a Rákóczi Szövetség hétfőn az MTI-vel. A szervezet kiemelte, a 

sportkomplexum révén újabb fejlesztéssel bővül a nemzeti összetartozás napján 

Sátoraljaújhelyen átadott, teljes egészében megújult Rákóczi Hotel, Tábor és 

Rendezvényközpont. A nyertes kivitelezőnek kedden adják át ünnepélyesen a területet, ahol 

azonnal megkezdődnek a munkálatok. 

 

Püspökválasztásra készülnek az unitáriusok, Kovács István az egyetlen jelölt 
2021. július 5. – Krónika 

A Magyar Unitárius Egyház főtanácsi és zsinati ülésekre készül. Július 9-én, pénteken 

Kolozsváron és Budapesten megválasztják a főtisztségviselőket, valamint a Középfokú 

Fegyelmi Bíróság tagjait, július 10-én, szombaton pedig az Egyház Zsinatának keretében a 

püspökválasztás és a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztása kerül napirendre. A 

Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa pénteken ülésezik Kolozsváron, a belvárosi unitárius 

templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában. A két 

helyszínen egyidejűleg zajló ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosítja az 

együttes tanácskozás feltételeit – áll az Magyar Unitárius Egyház közleményében. Az egyház 

sajtószolgálata hétfőn a Krónika megkeresésére közölte, hogy a sepsiszentgyörgyi Kovács 

István az egyetlen jelölt az eddig Bálint Benczédi Ferenc által betöltött püspöki tisztségre.  

 

Hargita megyében ismét katasztrofálisak az érettségi eredmények 
2021. július 5. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az oktatásügyi minisztérium közzétette megyei bontásban is az érettségi eredményeket, 

ezekből az látszik, hogy Hargita megye nagyon rossz eredményeket produkált, itt mindössze 

56,4 százalékos az átmenési arány. Igaz, ez némi javulást mutat tavalyhoz képest, akkor 

55,43%-a ment át a diákoknak. Ennél rosszabbul csak Ilfov megye szerepelt, a maga 41,6 

százalékával. A lista elején Kolozs megye áll, itt a diákok 84,1%-a ment át. Jól szerepelt még 

Galac (82,8%), Iași (81,9%), Szeben (81,1%) Bákó (81%), Brăila (80,4%) és Bukarest (80%) is. 

A jelentős magyar lakossággal rendelkező megyék közül Kovászna megyében 67,8%, Maros 

megyében 70,1%, Szatmár megyében 68,9%, Bihar megyében 73,5%, Szilágy megyében 70,6% 

az átmenési arány.  
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https://felvidek.ma/2021/07/sportkomplexummal-egeszul-ki-a-satoraljaujhelyi-rakoczi-tabor/
https://felvidek.ma/2021/07/sportkomplexummal-egeszul-ki-a-satoraljaujhelyi-rakoczi-tabor/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/puspokvalasztasra-keszul-a-magyar-unitarius-egyhaz-kolozsvaron-es-budapesten
https://itthon.transindex.ro/?hir=64650
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Megvannak a képességvizsga végleges eredményei: óvások után is jobban 

szerepeltek a magyar diákok az országos átlagnál 
2021. július 5. – transindex.ro, maszol.ro 

A nyolcadikos vizsgázók 76,9%-a ért el 5-ös vagy 5-ös feletti átlagot, a magyar nyelven tanuló 

nyolcadikosoknak pedig 77,06% (5159 diák) - derül ki Oktatási Minisztérium által összesített 

és közzétett adatokból. Az összesítés adatok az óvások utáni eredményeket tükrözik. A 

közlemény szerint román nyelv és irodalomból 271 óvás született, (2020-ban 203 óvás), 

matematikából 153 óvást nyújtottak be (2020-ban 131 óvást), magyar nyelv és irodalomból 

pedig 113 óvást (2020-ban 154 volt ez a szám). A magyar diákok 55,85%-a ért el ötös fölötti 

átlagot román nyelv és irodalomból óvás előtt, óvásokkal az arány 56,12%-ra emelkedett. 

Matematikából 66,96% volt az átmenési arány, ez óvások után sem változott, ahogyan a 

magyar nyelv és irodalom esetében sem: itt 95,83% volt az átmenési arány.  

 

Aláírásgyűjtésbe kezdtek Kovásznán a területi bíróság visszahelyezéséért 
2021. július 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Meglepődve és felháborodva vették tudomásuk Kovászna városban és Zágonban, hogy a 

Legfelsőbb Bírói Tanács minden előzmény nélkül a Bodzafordulói Bíróság területi 

illetékességébe utalta Kovászna Várost és Zágont. A két orbaiszéki település mindeddig a 

Kézdivásárhelyi Bíróság körzetébe tartozott. Kovászna város polgármestere, Gyerő József 

rámutatott: ezzel egy jól bejáratott állapotot szüntettek meg, megnehezítve 15 ezer polgár 

hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz. Egyrészt Kovászna város és Kézdivásárhely között 19 

kilométer a távolság, míg Bodzafordulóig ennek a duplája, tehát az útiköltség és az 

időráfordítás is sokkal több, ha a kovásznaiaknak Bodzafordulón kell intézniük a peres 

ügyeiket. Másrészt csorbul az anyanyelv-használati jog is, hiszen a kézdivásárhelyi bíróságon 

dolgoznak magyar nyelven beszélő alkalmazottak, hívta fel a figyelmet az elöljáró.  

 

A sepsiszentgyörgyi városházán a város kék-arany lobogója 
2021. július 5. – szekelyhon.ro 

Kitűzték Sepsiszentgyörgy zászlóját a polgármesteri hivatal homlokzatára. A lobogót tizenegy 

évvel azután sikerült hivatalosítani, hogy a helyi önkormányzat először elfogadta az erre 

vonatkozó határozatot. 2010-ben szavaztak a városzászlóról, aztán következtek a prefektusi 

felszólítások és a Dan Tanasă által indított per, míg a brassói táblabíróság 2016-ban 

kimondta, hogy a város nem használhatja a zászlóját. Miután 2015-ben a parlament elfogadta 

a 141-es törvényt, amely kimondja, hogy a megyei és a települési önkormányzatoknak lehet 

saját zászlójuk, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat újra elfogadta a határozatot, elküldték a 

fejlesztési minisztériumba, hogy terjessze a kormány elé. A határozat 2015-ben bekerült egy 

minisztériumi fiókba, ahonnan idén januárban vette elő Cseke Attila fejlesztési miniszter. 

Amint a zászlóról a kormányhatározat megjelent a Hivatalos Közlönyben, a lobogó is kikerült 

a városháza homlokzatára. 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?hir=64646
https://itthon.transindex.ro/?hir=64646
https://maszol.ro/belfold/Alairasgyujtesbe-kezdtek-Kovasznan-a-teruleti-birosag-visszahelyezeseert
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-sepsiszentgyorgyi-varoshazan-a-varos-kek-arany-lobogoja
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Felvidékről a galántai gimnázium csapata lett a legsikeresebb a Határtalanul 

vetélkedőben 
2021. július 5.–ma7.sk  

Budapest/Galánta. A Kárpát-medence magyar fiatalságát összekapcsoló Határtalanul 

elnevezésű online vetélkedősorozatban a zalaegerszegi és a beregszászi csapat mögött a 

harmadik helyen a galántai Kodály Zoltán Gimnázium csapata végzett. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett virtuális vetélkedőben anyaországi és 

határon túli középiskolások mérhették össze tudásukat magyar történelmi, irodalmi, néprajzi 

és földrajzi kérdésekben. A verseny célja, hogy a közös történelem és kultúra alaposabb 

megismerése mellett a nemzeti összetartozás érzését is erősítse. 

 

Jelentős a pedagógushiány, de a magyar tannyelvű iskolákban stabil a helyzet 
2021. július 5. – bumm.sk  

A tanárhiány nem új keletű probléma, azonban ennek megoldására továbbra sem fordítanak 

kellő figyelmet. A szlovákiai magyar iskolák egyelőre megbirkóznak a feladattal, de hatékony 

intézkedésekre egyaránt szükség van. A Konvalinka edukációs központ tavasszal végzett egy 

felmérést, amelyben a pedagógusok mentális egészségére és jóllétére voltak kíváncsiak. A 

kutatás szerint a tanárok nagyjából fele gondolkodik a pályaelhagyáson, ezzel párhuzamosan 

meg egyre csak növekszik a betöltetlen pedagógusi állások száma. 

 
Brnabić: Soha nem volt még ilyen jó kapcsolatunk Magyarországgal 
2021. július 5. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Ana Brnabić kormányfő kihangsúlyozta a Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével 

való beszélgetés során, hogy a két ország közötti kapcsolatok, különösen a politikai téren a 

legjobbak a történelemben. Szavai szerint gazdasági szinten Magyarország a harmadik 

legfontosabb partnere Szerbiának az unió többi tagországa közül – áll a kormány által kiadott 

közleményben, írja a Szerbiai RTV. Brnabić kormányfő köszönetét fejezte ki Magyarország 

jelentős és folyamatos támogatásáért, amelyet mindennap biztosít Szerbiának az európai 

integráció felé vezető úton, ez pedig leginkább a legmagasabb politikai szinten történő és az 

unió bővítése melletti kiállásában nyilvánul meg. 

 

A fizetések és nyugdíjak jelentős emelkedését jelentette be Aleksandar Vučić 
2021. július 5. – Pannon RTV 

A minimálbér 35 ezer dinár felett még az év vége előtt - emelte ki a szerb elnök. Az átlagbér 

2022 januárjában pedig mintegy 610 euró lesz - húzta alá. Új fejezet nyílt az ország 
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https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/felvidekrol-a-galantai-gimnazium-csapata-lett-a-legsikeresebb-a-hatartalanul
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/felvidekrol-a-galantai-gimnazium-csapata-lett-a-legsikeresebb-a-hatartalanul
https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/05/jelentos-a-pedagogushiany-de-a-magyar-tannyelvu-iskolakban-stabil-a-helyzet
https://www.magyarszo.rs/hu/4661/kozelet_belfold/245943/Brnabi%C4%87-Soha-nem-volt-m%C3%A9g-ilyen-j%C3%B3-kapcsolatunk-Magyarorsz%C3%A1ggal-szerbia-magyarorsz%C3%A1g-Ana-Brnabi%C4%87-Ana-Brnabi%C4%87-korm%C3%A1nyf%C5%91.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fizetesek-es-nyugdijak-jelentos-emelkedeset-jelentette-be-aleksandar-vucic
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fizetesek-es-nyugdijak-jelentos-emelkedeset-jelentette-be-aleksandar-vucic
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történetében, mintegy 15 százalékos a növekedés a második negyedévben, ez csúcsnak számít 

- jelentette ki Aleksandar Vučić. A szerb elnök a Happy Televízió műsorában a gazdasági 

teljesítményről szólva hozzátette, az idei, egész évi gazdasági növekedés 7 százalékos lehet, a 

legnagyobb Európában. Kiemelte azt is, hogy az év első felében több mint 18 százalékkal nőtt 

a külföldi befektetések mértéke, ami egy kitűnő eredmény. 

 

Szerbia határozottan támogatja a térség országainak együttműködését 
2021. július 5. – Magyar Szó 

Szerbia támogatja a Berlini Folyamatot, nem csak a térség gazdasági fejlesztése miatt, hanem 

a nyugat-balkáni térség egységessége és összekötése miatt is - áll Ana Brnabić 

közleményében, amelyet a hétfői online csúcstalálkozót követően adtak ki. A szerb 

miniszterelnök köszönetet mondott Angela Merkel német kancellárnak, amiért fellép a régió 

országainak együttműködése mellett. Azt is leszögezte, hogy a régió felé tanúsított 

szolidaritás a járványhelyzet idején is megmutatkozott, ugyanis a nyugat-balkáni országokba 

egészségügyi felszerelések, védőoltások érkeztek. Szerbia üdvözli a Berlini Folyamatot - áll 

egyebek között a közleményben. 

 

In memoriam Soós Kálmán (magyar dokumentumfilm) 
2021. július 5. – Karpat.in.ua 

Soós Kálmán fontos közéleti és politikai szerepet játszott a kárpátaljai magyar kisebbség 

rendszerváltozást megelőző és követő életében. A KMKSZ megalakulásától kezdve azonosult 

annak céljaival és meggyőződéssel, szívvel-lélekkel segítette a szövetség tevékenységét, vezető 

szerepet vállalva a munkájában. Neki is köszönhető, hogy ma Beregszászon működik a 

főiskola, Kárpátalján pedig még van magyar nyelvű oktatás. Tudós emberként nem tűrte a 

Kárpátaljával kapcsolatos csúsztatásokat, a történelemhamisítást. Arc poeticája az volt, hogy 

csak az „ügy maga a fontos”. 

 

Továbbra is szünetel a forgalom a Kaszony-Barabás, illetve a Harangláb-Lónya 

határátkelőkön 
2021. július 5. – Karpat.in.ua 

Továbbra is szünetel a forgalom a Kaszony-Barabás, illetve a Harangláb-Lónya ukrán-magyar 

határátkelőkön. A határszakasz ukrán oldalán napok óta működésképtelen a számítógépes 

rendszer. A technikai probléma csupán ezt a két átkelőt érinti, a Csap-Záhony, az Asztély-

Beregsurány, illetve a Tiszaújlak-Tiszabecs határátkelőkön nincs fennakadás. 

 

A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata 
2021. július 5. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) levélben fordult Ukrajna és 

Magyarország miniszterelnökéhez, melyben arra kérte a két ország vezetőjét, hogy mielőbb 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbia-hatarozottan-tamogatja-terseg-orszagainak-egyuttmukodeset
http://life.karpat.in.ua/?p=62895&fbclid=IwAR3tqLYVqT5tFmoq20m8XtO9qLBTY5IUlupg8fZKGZ7fXz3xIyzWPmtReqQ&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=62912&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=62912&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/07/05/kmksz-elnoksegenek-nyilatkozata
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nyissák meg a forgalom előtt a  Barabás–Kaszony és Lónya–Harangláb határátkelőket, az 

oltásra igyekvőknek pedig biztosítanak egy „zöld sávot” az átkeléshez.  A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség sajnálatosnak tartja, hogy módosítások nélkül került elfogadásra az 

őshonos népcsoportok jogait szabályozó törvény, mely csupán a Krím félszigeten élő 

kisebbségekre vonatkozik, s az országban élő többi kisebbségre nem terjesztették ki. 

 

A kárpátaljai hazajárók ezúttal az Obavai-sziklához látogattak el 
2021. július 5. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Hazajáró Egylet július 3-án újabb mérföldkőhöz ért, hiszen ez a 34. túrájuk volt 

a megalakulásuk óta, idén pedig a 15., ami ezúttal Posevicz Tivadar XIX. századi földtudós 

nyomába szegődve, az Obavai-sziklához vezette a 35 fős csapatot – meséli interjújában 

lapunknak Varjú Zoltán, az egylet alelnöke és egyik alapító tagja.  Az Obavai-szikla 

Kékesfüredtől (Синяк, Szinyák) 4 kilométerre található. A túra vezetésére Popovics Béla 

honismereti vezetőt és helytörténészt kértük fel, aki széles körű tudásával, gazdag 

túratapasztalatával jó kedélyűen vezette a csoportot. 

 

Megemlékezés, számvetés, tervezés – ülésezett a Szolyvai Emlékparkbizottság 
2021. július 5. – Kiszo.net 

Megtartotta soros munkaülését a Szolyvai Emlékparkot gondozó testület. Az eszmecsere előtt 

a bizottság tagjai fejet hajtottak a sztálinisták által meghurcolt magyar országgyűlési 

képviselők Emlékkeresztjénél.  Dr. Dupka György történész, a testület felelős titkár 

beszédében felelevenítette:  75 évvel ezelőtt, 1946.májusában a Kárpátaljai Megyei Bíróság 

koholt vádak alapján halálra ítélt három országgyűlési képviselőt: Bródy Andrást, a 

Podkarpatszka Rusz egykori miniszterelnökét, Demkó Mihály tanárt és Kricsfalusi-Hrabár 

Endre nyugalmazott csendőrezredest, akiket az év folyamán Ungváron kivégeztek. 

 

Kezdetét vette a Bereg-vidéki sporttábor 
2021. július 5. – Karpat.in.ua 

Negyedik alkalommal rendezi meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) a 

már hagyományos nyári sporttáborát Beregszászban a Fókuszban a tehetség a sport terén 

pályázati projekt keretén belül. A július 5. és 10. között megvalósuló tábor hivatalos 

megnyitójára július 5-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF 

KMF) udvarán. Az elmúlt évben a koronavírus-járvány és a szigorú karanténkorlátozások 

miatt a „GENIUS” JA sportszakkör formájában rendezte meg a hagyományos Fókuszban a 

tehetség a sport terén c. nyári programját. Idén viszont a korlátozások enyhülése lehetővé 

tette az öt napig tartó Bereg-vidéki sporttábor megrendezését hagyományos formában – 

immáron negyedszer. 
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https://karpataljalap.net/2021/07/05/karpataljai-hazajarok-ezuttal-az-obavai-sziklahoz-latogattak-el
https://kiszo.net/2021/07/05/megemlekezes-szamvetes-tervezes-ulesezett-a-szolyvai-emlekparkbizottsag/
http://life.karpat.in.ua/?p=62916&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 5. – Kossuth Rádió 

 

A múlt héten rendezték meg Strasbourgban az Európa Tanács, valamint a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium által közösen szervezett konferenciát, amely a nemzeti kisebbségek 

jogaival, az eddig elért eredményekkel és az ezekkel kapcsolatos kihívásokkal foglalkozott. A 

több mint 200 résztvevővel ülésező konferencia  célja – ahogy az ezt követő másik háromé is -

, hogy a nemzeti kisebbségek kérdéskörét napirenden tartsa. A tanácskozásról kérdeztük 

Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédság politikája 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztosát.  

 

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

Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot, mellyel Ukrajna 

őslakosainak jogi státuszát kívánták biztosítani, hogy teljes mértékben rendelkezzenek 

minden emberi joggal és alapvető szabadsággal, amelyet a nemzetközi jog normái határoznak 

meg, valamint Ukrajna alkotmányában és törvényeiben előírnak.  A törvényjavaslat csak az 

Oroszország által 2014-ben Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten élő három 

népcsoportot ismer el az ország területén őshonosnak, mégpedig a krími tatárokat, a 

karaiakat és a krimcsákokat.  A KMKSZ politikai-kommunikációs titkárát, Darcsi Karolinát 

kérdeztük.  

 

Minél tüzesebb a pálinka, annál boldogabb a jövendő - idézte a nagy székely írót, Tamási 

Áront Csíkszeredában Nagy István agrárminiszter, aki szerint a pálinka összeköt bennünket, 

magyarokat, bárhol is éljünk a világban. Csíkszeredában tartották az I. Ákovita Kárpát-

medencei Párlat- és Pálinkaversenyt, amelynek díjkiosztó gálájáról készült összefoglalónk. 

 

Idén harmincéves a szovátai Teleki Oktatási Központ. A Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége új igazgatót nevezet ki az intézmény élére június 1-én. Bíró Zsolt tanár, volt Maros 

megyei parlamenti képviselő, feladatairól, terveiről szólva elmondta: folytatni szeretné elődei 

intézményépítő munkáját. 

 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa Mit jelent számodra a rendszerváltás? címen blog-

pályázatot hirdetett 2020 őszén általános és középiskolások számára. A pályázat azt szerette 

volna kideríteni, hogy mit tudnak a mai tizenévesek a romániai rendszerváltásról, formailag 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-05_18-02-00&enddate=2021-07-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-05_18-02-00&enddate=2021-07-05_18-40-00&ch=mr1
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pedig egy igen korszerű, fiatalos, sok műfaji elem megjelentetését lehetővé tevő eszközt, a 

blogot választották. A pályázat díjazottjai a hétvégén temesvári jutalomkiránduláson vettek 

részt. A két korcsoport győztes csapatának képviselőit kérdezte, de előtte a főszervezőt, 

Demeter Katalin konzult kértük mikrofon elé. 

 

Lesz Méra World Music csűrfesztivál! Július 29. és augusztus 1. között tartják elsősorban 

világzenei kínálattal, de népzenével, sőt prímásversennyel is várják a járványügyi előírásokat 

betartó érdeklődőket Mérába. 


