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Nyomtatott és online sajtó 
 

Mertek nagyot álmodni: megújult a szamosújvári műemlék ferences templom 

és kolostor 
2021. július 9. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Megújult az erdélyi Szamosújváron a 18. században barokk stílusban épült ferences templom 

és kolostor, amelyet a pénteki ünnepélyes műszaki átadást követően Kovács Gergely 

gyulafehérvári érsek, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és Cseke Attila fejlesztési 

miniszter nyitott meg jelképesen a katolikus hívők és a turisták előtt. Az RMDSZ elnöke a 

közösségi oldalán is gratulált a szamosújvári közösségnek és plébánosának, akik a sorssal 

dacolva „nagyot álmodtak”, szakembereket fogadtak, csapatot gyűjtöttek, és felújították a 

város egyik legértékesebb barokk műemléképületét. „Ennek a lelkes hozzáállásnak pedig 

meglett az eredménye: nemcsak egy vallási szentély, az Isten háza újul most meg, hanem 

létrejön egy 21. századhoz méltó, avantgárd vallási és kutatóközpont, örmény és római 

katolikus gyűjtőlevéltár és könyvtár is” – mutatott rá Kelemen Hunor. 

 

Több mint három évtized után egyesült a Nagybánya központú és a Történelmi 

Máramaros területi RMDSZ-szervezet 
2021. július 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Harmincegy év után egyesült a két máramarosi területi RMDSZ-szervezet. Az egyesülésről 

közös küldöttgyűlésen döntött a Nagybánya központú és a Történelmi Máramaros területi 

szervezet. A Nagybányán megtartott eseményen a küldöttek megszavazták az RMDSZ 

Máramaros megyei szervezetének létrehozását, elfogadták a megyei szervezet működési 

szabályzatát, valamint szavaztak a megyei elnök személyéről is. A tisztségre egyetlen személy, 

Pintér Zsolt adta le a jelölését, aki az RMDSZ nagybányai elnöke és helyi önkormányzati 

képviselő is – derül ki az RMDSZ közleményéből. A megválasztott elnök az egyesülés 

fontosságát hangsúlyozta beszédében. Nem lehet kettéosztani a máramarosi 

szórványközösséget, itt, a megyében közösen kell előre vinnünk a szövetség ügyeit, így 

nagyobb eredményeket érhetünk el. Meggyőződésem, hogy ezzel a lépéssel a máramarosi 

magyar emberek bizalmát is növeljük, és megértik, hogy az RMDSZ értük dolgozik. 2024-ben 

létfontosságú, hogy visszakerüljünk a megyei önkormányzati testületbe, hogy hatékonyabban 

tudjuk képviselni az itt élő magyarság érdekeit” – fogalmazott Pintér Zsolt. Hozzátette: 

átlátható, jól működő szervezetet szeretne kiépíteni. 

 

Szijjártó: a visegrádi országok felgyorsítanák fejlesztési terveiket 
2021. július 9. – ma7.sk  

A visegrádi országoknak az a tervük, hogy fejlesztési projektjeiket továbbvigyék, illetve 

felgyorsítsák - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken 
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Ljubljanában, a visegrádi csoport és Szlovénia kormányfői csúcstalálkozóját követően. 

Kulcsfontosságú beruházás a visegrádi országok közötti gyorsvasúti összeköttetés, hiszen 

egész Közép-Európában nincs elég gyorsvasút - mutatott rá a tárcavezető. Kiemelte: ezért is 

döntött úgy a négy visegrádi ország, hogy megépíti a Budapestet Varsóval összekötő 

gyorsvasutat, amely keresztülhalad majd Pozsonyon, illetve Prágán is. A magyarországi 

megvalósíthatósági tanulmány elkészült, elsőként a négy ország közül. Ezért szeptemberre 

össze is hívták a V4-ek közlekedési munkacsoportját - tette hozzá. 

 
FANY-ügy: bocsánatot kér és fegyelmit indít a busztársaság, amely 

diszkriminációellenes eljárásra is számíthat 
2021. július 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nem idegengyűlölet lapult alkalmazottai megnyilvánulásai mögött a FANY személyszállító 

társaság szerint, amely ezzel együtt fegyelmi kivizsgálást indít dolgozói ellen, miután a 

Krónika megírta, hogy egyik sofőrjük kikelt magyarul beszélő utasai ellen. A lap által feltárt 

incidens nyomán hivatalos eljárás is várható a diszkriminációellenes tanács részéről. 

 

Családiasabb, meghittebb, átláthatóbb lesz a Vásárhelyi Forgatag – ígérik a 

szervezők  
2021. július 9. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Ajárványügyi helyzet javulását követően, egy év kihagyás után, augusztus végére újra 

megszervezik a Forgatagot, de még nem a megszokott formában. A nyolcadik Vásárhelyi 

Forgatagra ebben az évben augusztus 27-29. között kerül sor. A szervezők 4 koncertet 

terveznek a 8. Forgatagra, melyek helyszíne idén először a város központja lesz. Fellép 

szombaton a Piramis, vasárnap pedig a gyergyószentmiklósi Teddy Queen, illetve a Kowalsky 

meg a Vega. A negyedik koncert még szervezés alatt van. Jakab István, a Vásárhelyi Forgatag 

társfőszervezője a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: rövidebb, kisebb, átláthatóbb, 

meghittebb, az eddigieknél is családiasabb rendezvénnyel készülnek. Az elmúlt egy év alatt 

pedig újra gondolták a rendezvény struktúráját, formáját és a szervezői csapatban is 

változások történtek. A rendezvényt több mint 50 fős csapat készíti elő, újakat is bevontak.  

 

Újraválasztották Kereskényi Gábort a szatmárnémeti RMDSZ élére 
2021. július 9. – maszol.ro, transindex.ro 

Ellenszavazat nélkül, „a jó csapaton nem változtatunk” elve alapján választotta újra a 

szatmárnémeti városi RMDSZ-szervezet választmánya Kereskényi Gábort az elnöki 

tisztségbe. Alelnökként Magyar Lóránd segíti a városi csapat munkáját. Kereskényi Gábor, a 

szatmárnémeti RMDSZ elnöke az elmúlt évek munkájáról, megvalósításokról beszélt, 

felvázolva a jövőbeli terveket is. „Sok feladat vár még ránk, mi pedig nem hátrálunk meg. Úgy 

érzem, a városi szervezetnek újjá kell születnie, vonzóvá kell tennünk minden generáció 
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számára. Ki kell harcolnunk továbbá, hogy a szervezetünk az általa elért eredmények alapján 

foglalja el helyét az országos RMDSZ-ben. Ellensúlyoznunk kell a Székelyföld-központúságot 

a Szövetségen belül. Sok megkeresés érkezett felénk a Barátság Nyugdíjas Klub részéről, 

miszerint egy új székhelyre lenne szükségük. Tenni fogunk ennek érdekében is” – mondta 

Kereskényi Gábor. 

 

Több száz fős tömeg követelte a medvekérdés megoldását Tusnádfürdőn 
2021. július 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több százan vettek részt azon a figyelemfelkeltő megmozduláson, amellyel a medvekérdés 

mielőbbi megoldásának fontosságára hívták fel a figyelmet Tusnádfürdőn. A székelyföldi 

kisvárosban napi rendszerességgel okoznak kárt a nagyvadak és a turizmus kieső bevételei is 

kritikus helyzetet teremtett. A résztvevők játékmacikkal is üzentek a romániai zöld 

szervezeteknek és az Európai Uniónak. 

Egy ideig állt a munka az Összetartozás Templománál, hamarosan folytatják az 

építkezést 
2021. július 9. – szekelyhon.ro 

Egyelőre szünetelnek a munkálatok, de hamarosan folytatják a bözödújfalusi Összetartozás 

Templomának építését, amelyet az időjárási viszontagságok és a világjárvány mellett 

adminisztratív akadályok is lassítottak. Hamarosan szerződést kötnek a kivitelezővel, és az 

építkezés folytatódhat. 

 

Nagyító alatt a székely megyék költségvetései  
2021. július 9. – szekelyhon.ro 

Mire költ, miért és mennyit hoz be? Ezekre a kérdésekre keresték a választ, amikor a Hargita, 

a Kovászna és a Maros megyei önkormányzatok büdzséit hasonlították össze. Fontosnak 

tartják ugyanis, hogy a három székelyföldi megyét ebből a szempontból is összemérjék. 

  

Művelt Románia: annyit ér, amennyi megvalósul belőle 
2021. július 10. – Krónika 

Alapvetően előremutatónak tartják a Krónika által megkérdezett oktatási szakemberek a 

Klaus Iohannis államfő által a széles körű konzultációt követően bemutatott Művelt Románia 

projekteket. Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő szerint akkor kell résen lenni, 

amikor az elképzelésekből törvénycikkelyek lesznek, hogy az elmélet a gyakorlatban is 

működjön. Ferencz S. Alpár oktatási szakember megkeresésünkre leszögezte, a pedagógusok 

a harmincegy év tapasztalatából kiindulva egyelőre szkeptikusak, mostanáig ugyanis egyetlen 

reformot sem sikerült végigvinni. 
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Tánczos köszönetet mondott a medvevész által sújtott Tusnádfürdő tüntető 

lakóinak 
2021. július 10. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tusnádfürdőn naponta okoznak károkat a medvék – írta a Facebookra Tánczos Barna 

környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter miniszter, aki megköszönte a település 

lakóinak, hogy támogatják az azonnali beavatkozást előíró jogszabály-tervezetet. 

„Tusnádfürdőn tegnap több száz ember tüntetett. Így próbálták felhívni a hatóságok 

figyelmét a medvék folyamatos jelenlétére a településen, ahol napi szinten okoznak kárt a 

nagyvadak és a város jelentős összegektől esett el, amióta turisták, a medvéktől félve, nem 

látogatják a települést. Ezúton köszönöm a tüntetésen résztvevőknek, hogy támogatják az 

azonnali beavatkozást előíró jogszabály-tervezetet, és remélem, mielőbb gyakorlatba tudjuk 

ültetni és ezáltal nemcsak az emberek lesznek biztonságban, hanem a tusnádfürdői turizmus 

is fellendül” – olvasható a miniszter szombati bejegyzésében. 

 

Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész a Magyar Unitárius Egyház új püspöke 
2021. július 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót választotta a következő hat évre 

püspökké szombaton a Magyar Unitárius Egyház (MUE) élére a két helyszínen – 

Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius 

Egyházközség templomában – egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat. Kovács István egyetlen 

jelöltként pályázott a püspöki tisztségre, amelyet 2008 óta Bálint Benczédi Ferenc töltött be. 

Az ő püspöki szolgálata idején valósult meg a – trianoni határok által megosztott – erdélyi és 

magyarországi unitáriusok újraegyesülése a Magyar Unitárius Egyház keretében. 

 

Átadták Gyergyószék első tanuszodáját 
2021. július 10. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklósi és környékbeli gyerekek is használhatják majd a Makkos utcában épült 

tanuszodát, amelyet szombaton adtak át, írja Facebook-oldalán a fejlesztési minisztériumhoz 

tartozó Országos Beruházási Társaság (CNI). A szakszövetség szabályainak és előírásainak 

betartásával épület medence mellett korszerűen felszerelt öltözők és elsősegély-nyújtásra 

alkalmas orvosi rendelő is van. A létesítmény a fejlesztési minisztérium 8,8 millió lejes 

támogatásával épült, és ősszel nyílik meg a gyergyószéki gyerekek és felnőttek számára. A 

tanuszoda csak a városnak fontos, hanem a térségnek is, hangsúlyozta a szombati 

avatóünnepségen Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke. „Ennek a 

beruházásnak a megvalósulása olyan utat járt be, mint a mesékben: a közösség megálmodta, 

majd egyre többen és többen lettek azok, akik kijárták, a bürokrácia útvesztőjében számon 

tartották, végül pedig felépítették ezt az uszodát. Köszönet érte mindenkinek!” – idézi 

Kelemen Hunort az RMDSZ közleménye. 
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Az igazságügy-miniszter szerint testvériség van az RMDSZ és az AUR között 

korrupciós vonalon 
2021. július 11. – Krónika 

Ha a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészség felszámolása 

kapcsán nem is, az igazságügyi reformok terén vállalt kötelezettségek megszegése miatt 

felbomolhat a bukaresti kormánykoalíció – jelentette ki vasárnap Stelian Ion igazságügy-

miniszter, aki bírálta az RMDSZ-t az ügyészség felszámolása kapcsán elfoglalt álláspontja 

miatt. Ion vasárnap a Prima TV-nek nyilatkozva bírálta az RMDSZ-t álláspontja miatt. 

Mindennek a teteje, hogy az AUR-ral együtt szavaztak, vagyis testvériség van köztük…. Csak 

hogy ne menjen jól a korrupcióellenes küzdelem. A PNL-lel egy hullámhosszon vagyunk, de 

ez nem elég. Az RMDSZ szavazataira is szükségünk van a koalícióban, így ezúton is felkérem, 

hogy tartsa tiszteletben az adott szavát és a szavazás eredményét” – hangoztatta Ion. 

 

Tizenegy éve gyilkolták meg Basternák Lászlót, az MKP politikusát - tizenegy éve 

nincs jogerős ítélet 
2021. július 9. – ma7.sk   

Napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt, 2010. július kilencedikén lőtték agyon Basternák 

Lászlót, az MKP járási elnökét, Nyitra megyei képviselőjét. Bár tavaly decemberben úgy tűnt, 

pont kerül az ügy végére, a gyilkosság megrendelésével és közvetítésével megvádoltak 21-21 

év fegyházbüntetést kaptak, a fellebbezések miatt az ügy azóta sem emelkedett jogerőre. 

 

Udvardy Zoltán, a Népirtás Pozsonyligetfalun rendezője: Példátlan, ami a 

háború utáni Csehszlovákiában történt 
2021. július 9. – ma7.sk   

Portálunk többízben is foglalkozott a Pozsonyligetfalunál, a második világháború végén 

történt tömeggyilkosságokkal. Dunajszky Géza és a Szabó József, a téma két legelismertebb 

kutatója külön cikksorozatot szentelt a tragédiának a ma7-en. Legalább ennyire érdekes 

azonban a történtekről készült megrázó dokumentumfilm sorsa is. Skrabski Fruzsina, a 

Népirtás Pozsonyligetfalun producere néhány hete adott nekünk interjút, most pedig a film 

társrendezőjét, Udvardy Zoltánt kérdeztük.  

 

Épül és szépül az izsai Leányvár 
2021. július 10. – ma7.sk  

A Limes Romanus kulturális örökséghez tartozó izsai Leányvár – Kelemantia római tábor 

„felélesztése” és a római kori emlékeket bemutató létesítmények bővítése évek óta többféle 

hazai és uniós pályázati támogatásból történik. Hamarosan befejeződnek a túlparti 

Almásfüzitővel közösen elnyert uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések, amelyekről 

Domin István mérnökkel, Izsa polgármesterével beszélgettünk. 
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Emléktáblát kap Komáromban a nyelvújító 
2021. július 10. – bumm.sk  

Emléktábla állításával tisztelegnének Komárom méltatlanul elfeledett jeles szülöttje, Döme 

Károly pozsonyi kanonok, izsai plébános, iskolafenntartó, intézményigazgató, költő, 

műfordító, az MTA tiszteletbeli tagja és alapítványtevő előtt. A bronzplasztika elkészítésére 

Darázs Rozália szobrászművészt kérték fel. A Komáromi Római Katolikus Esperesi Kerület 

szervezésében a komáromi plébánia nagytermében került megrendezésre Fehér Csaba 

legújabb, Egy magyar pap életútja a nyelvújítás korában – Döme Károly (1768-1845) című 

könyvének bemutatása. A kötet megjelenését a Komáromi Római Katolikus Esperesi Kerület, 

Dél-Komárom Város Önkormányzata, valamint Sólymos László támogatta. A szerzővel Mons. 

Kiss Róbert esperes-plébános beszélgetett. 

 

Duray Miklós: A helytállásért mindig meg kell bűnhődni! 
2021. július 11. – ma7.sk  

Duray Miklós, talán a felvidéki magyar közélet egyik legvitatottabb személyisége. Sokan, 

sokféleképpen bírálták őt az elmúlt évtizedekben, de még többen tisztelik és becsülik mindig 

gerinces, karakán kiállása miatt. Véleménye, pedig évek óta nem vesz részt a napi 

politikában, senkit nem hagy hidegen. A Pro Probitate díj átvétele alkalmából beszélgettünk 

vele. 

 

Felvidéki magyar együttműködés: nagykaposi cég biztosítja a gombaszögi 

fesztivál fizetési rendszerét 
2021. július 10. – felvidek.ma  

A Gombaszögi Nyári Tábor idén újít a csipkártyás fizetőrendszeren, ráadásul egy felvidéki 

fejlesztési beléptetőrendszert próbálnak ki – olvasható Orosz Örs Facebook-oldalán. A tábor 

főszervezője posztjában leírta, a fizetőrendszert fejlesztő Euroko nevű cég Nagykaposon 25 

munkavállalójával már a nagyobb munkaadók közé tartozik. Az Euroko már egy évtizede 

gyárt fesztiválokon használatos karszalagokat és nyakbavalókat, azonban idén 

továbbmennek: a fizetésre szolgáló kártya a karszalagon kap helyet. 

 

Megújul a Pongrácz Magyar Ház, az ipolysági civil szervezetek otthona 
2021. július 11. – felvidek.ma  

Európai uniós támogatásnak köszönhetően újul meg az ipolysági Pongrácz Magyar Ház 

infrastruktúrája. Az Ipoly menti városban működő civil szervezetek közös otthona a határ 

menti terület vonzerejének  növelésére irányuló pályázatnak köszönhetően válik korszerű és 

vonzó létesítménnyé. A projektmenedzser megjegyezte: céljuk volt az Alsó-Ipoly mente 

turisztikai vonzerejének a fokozása, a közösségi élettér kialakítása. Ezt szolgálják a Pongrácz 

Magyar Házban megvalósítandó fejlesztések. 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/07/10/emlektablat-kap-komaromban-a-nyelvujito
https://ma7.sk/aktualis/a-helytallasert-mindig-meg-kell-bunhodni
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https://felvidek.ma/2021/07/felvideki-magyar-egyuttmukodes-nagykaposi-ceg-biztositja-a-gombaszogi-fesztival-fizetesi-rendszeret/
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Pacsér: Átadták a mozgáskészség-fejlesztő termet 
2021. július 11. – Vajdaság Ma, pannon RTV 

Ünnepi szabadtéri istentisztelet keretében adták át a pacséri református egyház Csemete 

Játszóházában a mozgáskészség-fejlesztő termet. A szalagot Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke és Csányi Erzsébet lelkésznő vágták át. A terem még tavaly elkészült, de a 

járványhelyzet miatt nem volt lehetőség a hivatalos átadásra. Több mint húsz éve működik a 

Pacséri Református Egyházközségben a Csemete Játszóház, amely 2001. február 1-jén 

nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt az első keresztyén játszóházként a Délvidéken. 

Minderre Csányi Erzsébet helybeli lelkésznő emlékezett vissza, aki azt is elmondta, hogy 

mivel tulajdonképpen a faluban nem volt bölcsőde vagy napközi, amolyan hiánypótló 

létesítménynek szánták. 

 

XXI. Apáczai Nyári Akadémia: Történelem és magyarság 
2021. július 11. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt hét folyamán zajlott a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében 

a XXI. Apáczai Nyári Akadémia két tanári továbbképzése, a Természettudományi és a 

Történelem és magyarság. A nyitórendezvény rendhagyó módon a Vajdasági RTV új 

székházában zajlott. A házigazdák nevében Klemm József, a VRTV vezérigazgató-helyettese 

üdvözölte a jelenlévőket, majd a VMPE elnökasszonya, Lukács Gabriella mondott üdvözlő 

szavakat. A tiszteletbeli elnökasszony, Nagy Margit levelét is fölolvasták. Harmath Károly 

ferences atya áhítata után pedig Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 

Kárpát-medencei Magyar Oktatásért felelős helyettes államtitkára, majd Kiss Dávid, az 

Oktatási Hivatal projektvezetője, valamint Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének elnökasszonya üdvözlő beszédei hangzottak el. 

  
Orosz Ildikó az oktatás nyelvi helyzetéről számolt be Kijevben 
2021. július 11. – Kárpátalja 

Az Európa Tanács küldöttségével találkoztak Kijevben a kárpátaljai magyarság képviselői 

július 7-én. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke az 

oktatás nyelvi helyzetéről, az ott történő jogszűkítésekről adott tájékoztatást. Részletesen 

kifejtette, hogy a 2017-ben elfogadott oktatási törvény hátrányosan érinti a kárpátaljai 

magyar oktatást.  

 

Véget ért a XXV. néptánc és népzenei tábor Tiszapéterfalván 
2021. július 11. – Karpat.in.ua 

Az első tiszapéterfalvi tábort negyedszázada rendezték meg először. Azóta minden nyáron 

elözönlik a nagyközséget a népzene és néptánc szerelmesei. A pandémia miatt a múlt év 

kimaradt, így idén a főszervező Pál István és Szalonna és családja, igyekezett behozni a 

lemaradást. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26748/Pacser-Atadtak-a-mozgaskeszseg-fejleszto-termet.html
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Továbbképzési lehetőség pedagógusok számára a KMPSZ szervezésében 
2021. július 11. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2021 nyarán a Kárpátaljai Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémia keretén belül 30 órás továbbképzést szervez Népi játékok oktatása az 

óvodában, Sakkpalota, Sakkjátszótér, LEGO mint oktatási módszer, Régizene és hangszerek, 

valamint Robotika témakörben. A továbbképzésre 2021. augusztus 9–13. között kerül sor a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 9. – Kossuth Rádió 

 

Szlovák kezdeményezésre parkot neveztek el Baross Gáborról Pozsonyban. Hol vannak már 

azok az idők, amikor a magyar történelmi nevek szlovák átírásán borzongtunk? (nem is volt 

olyan régen). Vagy a magyar történelem jeles alakjainak szlovákosításán háborogtunk. Tény, 

hogy lát az ember Pozsony utcáit járva egy két furcsaságot, de most csak a jó példára 

koncentráljunk, amit reméljük, követ majd több is. Csütörtökön Pozsonyban ünnepélyesen 

felavatták a Baross Gábor parkot. A reformpolitikus által épített egykori Ferenc József, ma 

Öreg híd közelében található park a Pozsony-Óvárosi Önkormányzat kezdeményezésére 

kapta nevét.   

A 73 magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége idén is 

megszervezi Szerbiában a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban az 

adományok begyűjtését. A részleteket Nagy Miklós, a szövetség elnöke mondta el. 

 

2020-tól új időszámítás van. Koronavírus előtt, és után. Sőt! A járvány hullámaival 

pontosítjuk azt, hogy miről is beszélünk. A koronavírus-járvány harmadik hulláma kisebb 

visszaesést okozott a romániai gazdasági mobilitásban, mint az első két hullám. Az erdélyi 

mobilitási mutatók júniusban kevéssel, de már meghaladták a járvány előtti szintet, és az 

országos átlag felett voltak – derül ki az Erdélystat friss elemzéséből. A részletekről a 

statisztikai portál munkatársát, Csíki Ottót kérdeztük. 

 

Történelmi pillanat volt a Máramaros megyei magyar érdekképviselet életében a csütörtök 

esti küldöttgyűlés Nagybányán: a romániai rendszerváltás és az RMDSZ megalakulása óta 
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eltelt több mint harminc év alatt először egyesült a nagybányai és a máramarosszigeti 

szervezet. A közös küldöttgyűlésen megválasztották az új megyei RMDSZ-szervezet elnökét, 

Pintér Zsoltot.   Az egyesítés jelentőségéről kérdeztük az érintetteket.  

 

Tisztújítás volt a Vajdasági Magyar Diákszövetségben. Bóka Olivér az új elnök, aki új 

ötletekkel, nagy lendülettel kezdte meg a munkát.  A megújuló VAMADISZ rendezni szeretné 

kapcsolatát testvérszervezetükkel, a Vajdasági Ifjúsági Fórummal is.  

 

A nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben elindítottak egy új est-sorozatot 

Találkozások az Úri utcában címmel, melynek első vendége Kovács Jolánka, muzslyai 

irodalmár, műfordító volt. Elsőként az estek megálmodóját kértük mikrofon elé. 

 

Csíkszereda tíz napra ismét a régizene városává válik: kezdődik a nagy hagyománnyal bíró 

Régizene fesztivál. A járványügyi korlátozások ellenére a fesztivál hangulata ismét a régi, 

érkeznek vendég fellépők, megtartják a régizene nyári egyetemet és élettel telik meg a Mikó 

vár udvara. 

 

Határok nélkül 

2021. július 10. – Kossuth Rádió 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának életműdíjasa lett Venczel Valentin, a kisebbségi 

színházak világtalálkozójának megálmodója, 

Rangos színházi díjra jelölték a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Becket – rövidek 

című kísérletét, Szórványban, ahol fogyatkozik a tollforgatók száma, nagyobb súlya van az 

elismerésnek, így Szekernyés János magyar állami kitüntetésének is, 

Egyenes sarokfájú mongol, hosszabb, legömbölyített a kazahsztánié – jurták Magyarkanizsán, 

a Kanizsa Feszten, Akár szabad szolga – N. Czirok Ferencre emlékeztek Muzslyán. 

Kisvárdán a Magyar Színházak fesztiválján a délvidéki Venczel Valentin színi direktor életmű 

díjat kapott, elismeréseként annak, hogy a kisebbségi színházakat egy szövetségbe tömörítette 

és számukra világtalálkozót kezdeményezett Újvidéki székhellyel. A vele való beszélgetésből 

megtudhatjuk, hogy a kisebbséget nem minden nemzet értelmezi úgy, mint mi, és ez igen 

komoly félreértések okozója lehet. 

 

Viharvert időszaknak nevezte Nagy Pál igazgató a Tomcsa Sándor Színház elmúlt évadát, 

amit azért kreativitással, alkalmazkodással, a társadalmi változásokra való gyors reagálással 

sikerült túlélni, így és a körülményekhez képest eredményesen zárult az elmúlt évad 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-08_18-02-00&enddate=2021-07-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-08_18-02-00&enddate=2021-07-08_18-40-00&ch=mr1
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Sszékelyudvarhelyen. A nemzetpolitikai államtitkárság támogatása nagy biztonságot jelentett, 

ám a nézőkkel természetesen sokkal többet szerettek volna találkozni. 

 

A Tomcsa Sándor Színház évadzáró sajtótájékoztatóján készültek beszélgetéseink Nagy Pál 

igazgatóval és Dálnoky Réka művészeti vezetővel. 

 

Hat évtizedes újságírói, műkritikusi, hely- és művészettörténészi munkásságának 

elismeréseként rangos kitüntetésben részesült a temesvári Szekernyés János: még 2020 

októberében ítélték neki a Magyar Arany Érdemkeresztet, de a koronavírus-járvány miatti 

utazási korlátozások következtében csak idén júniusban vehette át a kitüntetést.  

 

Egyre nagyobb az érdeklődés a régi korok civilizációinak kultúrája iránt. Kíváncsiak vagyunk 

arra, hogyan éltek elődjeink, milyen tudással rendelkeztek. A magyarkanizsai Ősök Hangja 

Polgári Egyesület tagjai e régi tudás birtokába próbálnak jutni.  Jurtákat állítanak, 

íjászkodnak, páncélingeket készítenek, és – hogy tudásukat másokkal is megosszák - 

különféle bemutatókon vesznek részt. Vázsonyi Tiborral, a szervezet elnökével és Szalma 

Tamás alapítótaggal a magyarkanizsai Kanizsa Feszten beszélgettünk.  

 

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad szervezésében első alkalommal emlékeztek meg 

a tavaly október 7-én elhunyt N. Czirok Ferencről, költőről, irodalmárról, a Sziveri Színpad 

megalapítójáról. Ennek keretében bemutatták legutolsó verseskönyvét, az Akár szabad szolga 

címűt, amely halála előtt egy héttel került ki a nyomdából, és a szerző még kezében tarthatta, 

átlapozhatta. 

 

Határok nélkül 

2021. július 10. – Kossuth Rádió 

 

Székelyudvarhelyi edzőtábor 

A 2008-as pekingi olimpia óta nem szerepelt ötkarikás játékokon a magyar női kézilabda-

válogatott, idén végre újra teljesült az álom. És volt minek örülniük a székelyföldi 

szurkolóknak is: a válogatott Tokiói megmérettetésre való felkészülési programjában ötnapos 

székelyudvarhelyi edzőtábor is szerepelt. A válogatott nyílt edzést tartott Székelyudvarhely 

sportcsarnokában, ahol zsúfolásig megtelt a lelátó. A szövetségi kapitány szerint jó hatással 

van a lányokra, hogy látják, Magyarország határain túl is erős szurkolótáboruk van. 

 

Cimbalomoktatás Kárpátalján 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-08_18-02-00&enddate=2021-07-08_18-40-00&ch=mr1
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Az utóbbi hetekben megtelt élettel a Fodó Sándor Közösségi Ház a kárpátaljai Visken. A 

KMKSZ alapító elnökéről elnevezett intézményt Fodó Sándor szülőházában alakították ki a 

magyar kormány támogatásával. Az épületet 2019-ben adták át azzal a céllal, hogy teret 

biztosítson kulturális rendezvényeknek, valamint a hagyományok ápolásának a nagyközség 

valamennyi lakója számára. Azóta a karantén miatt sok rendezvény elmaradt, de amint a 

járványhelyzet lehetővé tette, igyekeztek ezeket pótolni.  

 

20 éves a Folker együttes 

Megalakulásának 20 éves évfordulóját ünnepelte a sepsiszentgyörgyi Folker együttes a 

városhoz közeli táborozóhelyen, a Benedek-mezőn. A jobbára moldvai és gyimesi csángó 

népdalokat játszó formáció a gyermektáncházak, farsangi felvonulások, újévköszöntők 

elmaradhatatlan szereplője volt az elmúlt két évtizedben, így az egész napos rendezvényre 

hivatalosak voltak szülők, nagyszülők, de főleg gyermekek, akiket örökre elvarázsoltak 

hagyományunk eme elemi erővel ható örökségével. 

 

Fejlesztő-játszóház Gyergyószentmiklóson    

Budapestről közel húsz év után tért haza szülővárosába Jani Katinka. Az óvodapedagógusnak 

tanult lány, sepsiszentgyörgyi férjével, Jani Tihamérral pár éve Gyergyószentmiklóson 

telepedett le. Egy olyan fejlesztő-játszóházat hoztak létre óvodáskorú gyerekek számára, 

amely Székelyföldön még egyedinek számít. Gyerekeik születése után döntöttek a 

hazaköltözés mellett, ugyanis fontosnak tartják átadni nekik azokat az élményeket, 

tapasztalatokat, életérzéseket, melyeket ők maguk is megéltek gyerekként. Már a 

házasságkötéskor megfogalmazódott, majd a gyerekek születése végképp megerősítette 

bennük, hogy mindenképp Székelyföldön szeretnének élni, a nagyszülők közelében, családi, 

baráti kötelékeket erősítve. 


