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Nyomtatott és online sajtó 
 

Turulszobor ékesíti a Nemzeti Összetartozás Teret 
2021. július 12. – TEOL 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár és Pintér Szilárd, a Csikóstőttősi Faluszépítő és Horgászegyesület elnöke adta át 

hétfőn a Nemzeti Összetartozás Teret, amely gyönyörű környezetben, a Hagyományok Háza 

szomszédságában található. A nagy érdeklődést mellett zajlott program során a magyarság 

összetartozását szimbolizáló téren a Szatmári-Juhos László keze munkáját dicsérő 

turulszobrot is leleplezték. „Nagyon fontos, hogy minden településen legyen látható jele annak, 

hogy bár a történelem szétszakította a határokat, mi egy nemzet vagyunk” – emelte ki 

beszédében hétfőn Csikóstőttősön Semjén Zsolt. 

 

Szili Katalin: fontos, hogy milyen válaszokat tudunk adni a 21. század kihívásaira 
2021. július 12. – MTI, Webrádió, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az egyik legfontosabb kérdés a 21. század elején az, hogy azokra a gazdasági, társadalmi, 

ökológiai kihívásokra, amelyekkel a világ szembesít minket, milyen válaszokat tudunk adni - 

hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács 

alapító elnöke hétfőn Újvidéken, ahol köszöntőt mondott a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesülete XXI. Apáczai Nyári Akadémiája második képzési hetének ünnepélyes megnyitóján. 

Szili Katalin a megnyitót követően a sajtónak nyilatkozva elmondta: a koronavírus-járvánnyal 

terhelt időszak után fontos köszönetet mondani azoknak a pedagógusoknak, akik ebben a 

nehéz időszakban is segítettek a gyermekeinken, "mert ők képviselik a magyar jövőt", és fontos 

az is, hogy ezek a gyerekek az anyanyelvükön tudnak tanulni, így megismerhetik kultúrájukat 

és hagyományaikat. 

 

Tévhitek áldozata az anyanyelvű oktatás: még mindig a román tagozat a nyerő 

sok magyar sárközújlaki szülő számára 
2021. július 12. – Krónika 

Hiába él kétharmados többségben Sárközújlak magyarsága, hiába rendelkezik korszerűen 

felszerelt, két tannyelvű iskolával, a szülők jelentős része román tagozatra íratja gyermekét. Az 

anyaország, illetve Kárpátalja közelében fekvő Szatmár megyei kisvárosban még mindig hódít 

a tévhit, miszerint az állam nyelvén tanuló gyerek jobban érvényesül az életben. 
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https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tolnaban-avatott-teret-orban-viktor-helyettese-3856559/
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tolnaban-avatott-teret-orban-viktor-helyettese-3856559/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26752/Szili-Katalin-Ujvideken-Fontos-hogy-milyen-valaszokat-tudunk-adni-a-21_-szazad-kihivasaira.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26752/Szili-Katalin-Ujvideken-Fontos-hogy-milyen-valaszokat-tudunk-adni-a-21_-szazad-kihivasaira.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tevhitek-aldozata-az-anyanyelvu-oktatas-hiaba-a-nagy-tobbseg-a-szamtalan-erv-meg-mindig-a-roman-tagozat-a-nyero-sok-szinmagya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tevhitek-aldozata-az-anyanyelvu-oktatas-hiaba-a-nagy-tobbseg-a-szamtalan-erv-meg-mindig-a-roman-tagozat-a-nyero-sok-szinmagya
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A gyermeklapok segítettek túlélni az online időket 
2021. július 12. – Krónika 

A járvány időszakának pszichés és szociális hozadékairól, a Napsugár és Szivárvány 

gyermeklapok szerepéről, szerkesztési elveiről is tanácskoztak azok a pedagógusok, akik Erdély 

számos szögletéből érkeztek a Kolozs megyei Válaszútra. A hétvégén zárult, immár 27. 

alkalommal tartott pedagógusfórumot a Napsugár szerkesztősége szervezte, a táborról László 

Noémi főszerkesztőt kérdeztük. 

 

Lemázolták Négyfaluban az új helységnévtáblák magyar feliratait 
2021. július 12. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Egy hete tették ki a Brassó megyei Négyfaluban azokat a településrészeket jelző 

helységnévtáblákat, amelyeknek magyar feliratát szombatról vasárnapra virradóra ismeretlen 

tettesek fehér festékkel lemázolták. Az önkormányzat feljelentést tesz az ügyben és kicserélteti 

a megrongált táblákat – közölte a Maszollal Géczi Gellért alpolgármester. Eddig nem volt példa 

hasonló esetre Négyfaluban, pedig a többnyelvű városjelző táblák évek óta kint vannak, és ezek 

senkit sem zavarnak, mondta Géczi Gellért. Az alpolgármester hozzátette, tulajdonképpen 

most sem a városnévjelzőket rongáltak meg, hanem a városrészeket jelző táblákról van szó, 

jelesül az Ósánc településrész elején és végén lévő négy, frissen kihelyezett tábla esett a vandál 

kezek áldozatául. 

 

Újra repülhetünk Marosvásárhelyről Budapestre 
2021. július 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Hosszas szünet után, július 14-én, szerdán újraindul a Budapest-Marosvásárhely 

repülőgépjárat. Mint a marosvásárhelyi reptér igazgatója, Peti András elmondta: az biztos, 

hogy szerdán és vasárnap működnek a járatok, de a pontos érkezési és indulási időre figyelni 

kell, mert megtörténik, hogy változtatnak rajta. Azt kell még tudni, hogy azok utazhatnak 

Vásárhelyről a magyar fővárosba, akik be vannak oltva, vagy 72 órától nem régebbi PCR-teszt 

negatív eredményét be tudják mutatni. „A járat újraindulását már sokan várták, többen 

érdeklődtek, hogy pontosan mikor indul és milyen feltételek között. Amennyiben továbbra is 

nagy lesz az érdeklődés, szinte biztos, hogy növelik a járaton számát és nemcsak hetente 

kétszer, hanem többször is lehet majd Budapestre repülni – ismertette. 

 

Csoma Botond a Krónikának: az igazságügy-miniszter „sztálinista tempót” 

folytatva hadakozik az RMDSZ-szel 
2021. július 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Továbbra is ellentéteket gerjeszt az RMDSZ és az USR-PLUS között, hogy előbbi nem a DNA-

nak, hanem a legfőbb ügyészségnek adná át a bírák és ügyészek által elkövetett 

törvénytelenségeket vizsgáló, megszűnésre ítélt ügyészség tevékenységét. Csoma Botond, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője szerint szükség van az ellensúlyokra a visszaélések 
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https://kronikaonline.ro/kultura/a-gyermeklapok-segitettek-tulelni-az-online-idoket-a-kisdiakok-megvaltozott-igenyeirol-is-tanacskoztak-a-pedagogusok-a-valaszut
https://maszol.ro/belfold/Lemazoltak-Negyfaluban-az-uj-helysegnevtablak-magyar-feliratait
https://szekelyhon.ro/aktualis/ujra-repulhetunk-marosvasarhelyrol-budapestre
https://kronikaonline.ro/belfold/csoma-botond-a-kronikanak-az-igazsagugy-miniszter-bsztalinista-tempotr-folytatva-hadakozik-az-rmdsz-szel
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megakadályozása érdekében, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Stelian Ion igazságügy-

miniszter „sztálinista tempót” folytatva nem fogadja el az övétől eltérő véleményeket. 

 

Erdélystat: kisebb volt a járvány okozta visszaesés a székelyföldi turizmusban a 

romániai és az erdélyi átlaghoz képest 
2021. július 12. – MTI, Krónika 

Az Erdélystat.ro statisztikai portál hétfőn közzétett elemzése szerint a székelyföldi turizmus a 

romániai és az erdélyi átlagnál kevésbé esett vissza a járvány miatt a legutóbbi téli szezonban. 

A portál a megyei statisztikai hivatalok által közölt előzetes adatokat összesítve megállapította, 

hogy a 2020 novembere és 2021 áprilisa között számított téli turisztikai szezonban országosan 

a vendégérkezések esetében 27,8, a vendégéjszakákat tekintve pedig 33,1 százalékos volt a 

visszaesés az elmúlt év hasonló időszakához képest. Erdélyben viszont csak 24,1, illetve 28,4 

százalékkal csökkentek a számok. A visszaesés legkisebb mértékben a Székelyföld nagyobb 

részét is magába foglaló Hargita és Kovászna megyét érintette. 

 

Kérvényt tett le a kolozsvári RMDSZ és az USR PLUS, hogy többnyelvű 

helységnévtábla legyen az állomásnál  
2021. július 12. – transindex.ro 

Rácz Béla-Gergely, a kolozsvári RMDSZ helyi tanácsosa hétfőn iktatta a kérvényt a Román 

Vasúttársaságnál, hogy helyezzenek ki többnyelvű: magyar, román és német helységnévtáblát 

az állomás épületeire - derül ki a tanácsos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből. Mint írja, 

a kérvényt az USR PLUS tanácsosaival közösen tették le: "(...) 4 aláírás szerepel az RMDSZ 

részéről és további 5 az USR PLUSZ részéről", ugyanakkor megköszönte, hogy az összes USR 

PLUS-os helyi tanácsos kiállt a kezdeményezésük mellett. 

 

Tolna megye a szórványban élő gyerekek számára adott át adományokat 
2021. július 12. – maszol.ro 

Adományokat adott át hétfőn Tolna megye képviselete a Hargita megyei tanács 

munkatársainak. Az adomány többek között gyerekruhákat, játékokat és könyveket tartalmaz. 

Az adományból Krassó-Szörény megye székhelyén, Resicabányán lévő óvodának, illetve a 

Dévai Szent Ferenc Alapítványnak is jut – közölte Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata. 

Az átadásra online csatlakozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, továbbá 

részt vett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, Orbán Attila, a Tolna 

megyei közgyűlés alelnöke, Kolozsvári Tibor megyei tanácsos, Hargita Megye Tanácsa család 

munkacsoportjának vezetője. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-szekelyfoldi-turizmus-kevesbe-esett-vissza-a-romaniai-es-az-erdelyi-atlagnal-a-jarvany-miatt
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64728
https://itthon.transindex.ro/?hir=64728
https://maszol.ro/belfold/Tolna-megye-a-szorvanyban-elo-gyerekek-szamara-adott-at-adomanyokat
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Művelt Románia magyarok nélkül? – nem konzultált a tanügyi reform kapcsán az 

államelnök magyar szervezetekkel 
2021. július 12. – szekelyhon.ro 

Mintegy hatvan szakmai, egyetemi, diák- és szülői szervezet, illetve a gyermekek és a 

kisebbségek jogait védő szervezetek képviselőivel találkozott Klaus Iohannis államfő múlt 

héten a Művelt Románia projekt kapcsán, amely a tanügyi reformot megelőző konzultációkat 

jelenti. Szembetűnő azonban, hogy egyetlen magyar civil szervezet, illetve a hazai magyar 

oktatás szereplőinek érdekképviselete sem kapott meghívást erre a találkozóra. 

 

A pedagógusoknak minden segítséget meg kell adni 
2021. július 12. – szekelyhon.ro 

A személyes találkozások fontosságát, az online oktatás során is bevált módszerek megosztását 

tartották fontosnak a felszólalok, akik részt vettek hétfőn délelőtt a 29. Bolyai Nyári Akadémia 

hivatalos megnyitóján Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. Idén tíz helyszínen zajlanak az 

akadémia ülései, lehetőséget teremtve az erdélyi pedagógusoknak a találkozásra, 

tapasztalatcserére, tanulásra. 

 

A magyar lovas nemzet - újraindult az élet a tőkési Czajlik Ranch-on 
2021. július 12. – ma7.sk  

Az emberiség történetének egyik meghatározó momentuma a ló megszelídítése. A magyar 

nemzet pedig lovas nemzetként is ismert, így nem idegen tőlünk ez a kijelentés. A dunatőkési 

Czajlik Ranchon napi szinten foglalkoznak lovakkal, lovasokat oktatnak arra, hogy miképpen 

lehet a lóval szót érteni és együttműködni. Egy határon átívelő együttműködésnek 

köszönhetően, amelyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatott, megalapozhatják az 

utánpótlás számára a fontos szakmai tudást, és az érdeklődők kiszélesíthetik tudásukat. 

 

Forró ősz várhat Komáromra 
2021. július 12.– bumm.sk 

Meddig tarthatnak nyitva a szórakozóhelyek? Mi legyen a benei óvodával és a Viva 

lakóparkkal? A legutóbbi ülésen felmerült témák miatt rendkívüli ülésre sor kerülhet, de 

rendes ülésen legközelebb csak szeptember 23-án találkoznak a képviselők. 

 

Baráti kapcsolat két keréken Tata és Szőgyén között 
2021. július 12. – felvidek.ma  

Szőgyén Község Önkormányzata és Tata Város Önkormányzata pályázati támogatásban 

részesültek az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/muvelt-romania-magyarok-nelkul-n-nem-konzultalt-a-tanugyi-reform-kapcsan-az-allamelnok-magyar-szervezetekkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/muvelt-romania-magyarok-nelkul-n-nem-konzultalt-a-tanugyi-reform-kapcsan-az-allamelnok-magyar-szervezetekkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-pedagogusoknak-minden-segitseget-meg-kell-adni
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-lovas-nemzet-ujraindult-az-elet-a-tokesi-czajlik-ranch
https://www.bumm.sk/regio/2021/07/12/forro-osz-varhat-komaromra
https://felvidek.ma/2021/07/barati-kapcsolat-ket-kereken-tata-es-szogyen-kozott/
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Alapjától a PT4 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az 

állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítését célzó forrásból. 

 

Elhunyt Szűcs László zselízi festőművész 
2021. július 12. – felvidek.ma  

86 éves korában, rövid betegség következtében elhunyt Zselíz és a Garam mente emblematikus 

festőművésze, Szűcs László. Szűcs László olaj és pasztell technikával készült gazdag színvilágú 

tájábrázolásai, figurális képei, csendéletei a természeti látványból, városi hangulatokból 

kiindulva készültek, telve a festő által beleszőtt gondolatokkal, érzésekkel. Témáinak többségét 

a szülőföld tájaiból és népéből merítette. Számos alkotásán látható a Garam folyó és annak 

környéke, valamint a Felvidék tájai vagy városai. Mindezek mellett képein a Kárpát-medence 

tájai, emberei, városai és a távolabbi utazások emlékei is megjelennek. 

 

A másfél évszázados jubileumra készülődve 
2021. július 12. – felvidek.ma  

A kassai ipariskola megalapításának másfél évszázados jubileumához közeledik. 

Az elmúlt százötven esztendő nem volt egy sétagalopp. Belefért két világháború, négy 

világméretű járvány, három gazdasági válság, a felvidéki magyarság jogfosztása, kitelepítése és 

kényszerű kivándorlása. Az ország első ipariskolájának életét tovább bonyolította, hogy 

Trianon után Csehszlovákia fennhatósága alá került, és bizony több, mint száz esztendeje 

kisebbségi iskolaként éli mindennapjait. A kisebbségi létet 1919-ben és 1945-ben 

iskolabezárással fűszerezték, majd több alkalommal kétnyelvűsíteni akarták az oktatást, de élni 

akarását nem tudták megtörni. Ennek bizonyítéka, hogy az intézmény ma is fogadja a magyar 

szakképzés iránt érdeklődő fiatalokat, és szolgálja a felvidéki magyarságot. 

 
A migránsválságról és beruházásokról egyeztetett a miniszterelnökkel Pásztor 

István 
2021. július 12. – Vajdaság Ma 

„Se a majdányiakat, se a rábéiakat, se másokat nem hagytam cserben, nem feledkeztem meg 

róluk, és ez soha nem is fordulhat elő” - írta hétfő délelőtt közösségi oldalán Pásztor István, a 

VMSZ elnöke, miután Belgrádban tárgyalt Ana Brnabić Miniszterelnök asszonnyal. Elsősorban 

a törökkanizsai községben uralkodó tarthatatlan, megdöbbenést és végső elkeseredést okkal 

kiváltó migránshelyzetről tájékoztatta a kormányfőt Pásztor István. Mint megjegyzi, nem 

először beszéltek erről, számos parlamenti felszólalás is volt ezzel a témával kapcsolatban. A 

VMSZ elnöke hozzátette azt is, hogy pénteken kérte a fogadást, amire azonnali pozitív választ 

kapott, s a megbeszélésre már hétfőn sor is került. 

 

Palatinus István a magyarkanizsai Szent Őrangyalok templom új plébánosa 
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https://felvidek.ma/2021/07/elhunyt-szucs-laszlo-zselizi-festomuvesz/
https://felvidek.ma/2021/07/a-masfel-evszazados-jubileumra-keszulodve/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26751/A-migransvalsagrol-es-beruhazasokrol-egyeztetett-a-miniszterelnokkel-Pasztor-Istvan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26751/A-migransvalsagrol-es-beruhazasokrol-egyeztetett-a-miniszterelnokkel-Pasztor-Istvan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26750/Palatinus-Istvan-a-magyarkanizsai-Szent-Orangyalok-templom-uj-plebanosa.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26750/Palatinus-Istvan-a-magyarkanizsai-Szent-Orangyalok-templom-uj-plebanosa.html
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2021. július 12. – Vajdaság Ma 

„Nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti 

szolgátokat Jézus kedvéért.” A korintusiaknak írt levél e sorát választotta pásztori hitvallásául 

ft. Palatinus István, a magyarkanizsai Szent Őrangyalok római katolikus templom új 

plébánosa, akinek beiktatási miséjét vasárnap kora este tartották meg. Koncz István prépost 

atya adta át jelképesen a templom kulcsát, az evangéliumos könyvet és a miséző kelyhet 

Palatinus Istvánnak, rábízva a templom és a hívőközösség vezetését. 

 

Javában zajlanak a Szabadka és Szeged közötti vasútvonal újjáépítésének 

előkészületei 
2021. július 12. – Pannon RTV 

Már kialakítottak egy lerakatot Királyhalmon, ahova a vasútépítéshez szükséges nyersanyagot 

szállítják. Jövő őszre készülhet el a határon átívelő vasút. A projekt részeként több állomás is 

megújul. Királyhalmon a szükséges zúzott kő egy része dombokban áll. Egymás után érkeznek 

a megrakott kamionok. Katona Róbert, tanácselnök, Királyhalom HK: „Nagy mennyiségű 

zúzott követ már leszállítottak. Néha-néha láttunk sínekkel megrakott teherszállítmányokat, 

amik a vasútvonalon haladnak Horgos irányába. Tehát egyértelmű, hogy történik valami. 

Megértük ezt az időt is, hogy már látjuk szépen lassan az eredményét ennek, hiszen 

Királyhalom részére nagyon fontos, hogy ez a vasútvonal újra működjön.” 

 

Mert kell egy hely 
2021. július 12. – Magyar Szó 

A magyarkanizsai strandon szombaton tárta ki kapuit Magyarkanizsa Község Ifjúsági 

Irodájának új közösségi tere, a StrandHáz. 

Mint ahogyan már beszámoltunk róla, a Tisza melletti strand közepén lévő épületbe a fiatalokat 

barátkozni, olvasni és videójátékozni várják. Ivanović Laura, a községi ifjúsági iroda 

koordinátora elmondta, hogy a megnyitó kiváló hangulatban telt el. A jelen lévő fiatalok közül 

Hubai Dávid szerint kellemes élmény volt a megnyitó, ugyanis az est folyamán vajdasági 

zenészek részvételével örömzenélést tartottak. „Nekem leginkább a StrandHáz elülső részében 

lévő chillzóna, vagyis a lazulós terület nyerte el a tetszésemet, ahol babzsákokon heverészve 

beszélgethetünk. Hacsak tehetem, naponta ellátogatok az új közösségi térbe.” 

 

 

 

 

 

Diplomaátadó a Rákóczi-főiskola szakgimnáziumában 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/javaban-zajlanak-szabadka-es-szeged-kozotti-vasutvonal-ujjaepitesenek
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/javaban-zajlanak-szabadka-es-szeged-kozotti-vasutvonal-ujjaepitesenek
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/javaban-zajlanak-szabadka-es-szeged-kozotti-vasutvonal-ujjaepitesenek
https://www.magyarszo.rs/hu/4667/vajdasag_magyarkanizsa/246419/Mert-kell-egy-hely.htm
https://kiszo.net/2021/07/12/diplomaatado-a-rakoczi-foiskola-szakgimnaziumaban/
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2021. július 12. – Kiszo.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diplomaátadó 

ünnepségére számos vendég érkezett határon innen és túlról. Köszöntésük után dr. Csernicskó 

István kiemelte, most nem a diplomákat, nem is azok megszerzését ünnepeljük, a mai ünnep 

azoké a fiataloké, akik kiérdemelték ezeket az okleveleket. Bujdosó János, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár nevében köszöntötte a főiskola szakgimnáziumának oktatóit, végzőseit. 

 

Népszerű a magyarországi oltakozási lehetőség a kárpátaljaiak körében 
2021. július 12. – Kárpátalja 

Magyarország az országhatárai mentén élők számára – nemzetiségtől függetlenül – július 

elsejétől biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét három, csak erre a célra kijelölt határ 

menti oltóponton: a lónyai és a barabási közúti, valamint a záhonyi vasúti határátkelőhelyen 

kialakított pontokon. Mindhárom oltóponton az amerikai Johnson & Johnson vállalatcsoport 

Janssen vakcinájával oltanak, amely egyetlen dózisban beadva is hatékony védelmet nyújt a 

Covid–19 ellen. 

 

Fontos! Csak a védettségi igazolvány kézhezvétele után lehet szabadon utazni 

Magyarországra 
2021. július 12. – Karpat.in.ua 

Július másodika óta Magyarország kiterjesztette az oltásfelvétel lehetőségét a vele szomszédos 

régiók lakóira, így többek között Kárpátaljára és a Kárpátalján élőkre is. Ezen döntés 

értelmében minden kárpátaljai lakos, állampolgárságtól és nemzetiségtől függetlenül felveheti 

a koronavírus elleni védőoltást Magyarország területén, a kijelölt határátkelőhelyek közelében 

kialakított oltópontok egyikén.  A részletekről kollégánk, K. Debreceni Mihály tudósított az M1 

Ma reggel c. műsorában. 

 

Tovább bővül a Kárpátalján is fogható M4 Sport európai futballkínálata 
2021. július 12. – Karpat.in.ua 

Megállapodást kötött az MTVA és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), amelynek 

értelmében a következő három szezonban az M4 Sport választhat elsőként a keddi és a szerdai 

UEFA Bajnokok Ligája, valamint a csütörtöki Európa-liga és Európa-konferencialiga 

kínálatából Magyarországon. Ezzel biztossá vált, hogy ha egy magyar csapat valamelyik sorozat 

főtáblájára jut, akkor mérkőzéseit a közszolgálati sportcsatorna közvetíti majd. 

 

 

 

Hazaváró ünnepi alkalom Mezőváriban 
2021. július 12. – Karpatalja.ma 
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https://karpataljalap.net/2021/07/12/nepszeru-magyarorszagi-oltakozasi-lehetoseg-karpataljaiak-koreben
http://life.karpat.in.ua/?p=63783&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=63783&lang=hu
http://sport.karpat.in.ua/?p=6124&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/hazavaro-unnepi-alkalom-mezovariban/
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Július 11-én szervezte meg a Mezővári Református Egyházközség a már hagyományosnak 

mondható hazaváró ünnepi alkalmat, amelyre idén az egyik magasztaló ének szövegével 

hívogatták az egykori mezőváriakat. Tavaly a járványügyi korlátozások miatt nem tarthatták 

meg az eseményt, és idén is beárnyékolta a Covid-19 a hazaváró ünnepséget, hiszen 

többségében a környező falvakba elköltözött egykori mezőváriak jöttek haza a hívogató 

üzenetre. 

 

Honismereti kirándulást szervezett a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű 

Szervezete 
2021. július 12. – Karpat.in.ua 

Kétnapos honismereti kirándulást szervezett a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű 

Szervezete. A programon a járás közel húsz településéről több mint százan vettek részt.  A 

buszos túrán az alapszervezetek tagjai a munkácsi várral, a beregszentmiklósi várkastéllyal, 

valamint azok történelmi múltjával ismerkedhettek meg.  Ellátogattak a Szolyvai emlékparkba 

is, ahol közösen emlékeztek a sztálini lágerekbe elhurcoltakra, majd a Vereckei honfoglalási 

emlékműnél helyezték el a tisztelet koszorúját. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 12. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák parlament csak szeptemberben tárgyalja az állampolgársági törvény módosítását. A 

legfrissebb adatok szerint már 3738-an veszítették el szlovák állampolgárságukat amiatt, hogy 

felvettek egy másikat. A legtöbben, 894-en a cseh állampolgárságot vették fel, a magyart 135-

en - áll a hivatalos szlovák statisztikában. Az elmúlt években több próbálkozás is volt a norma 

szigorának enyhítésére, egyik javaslat sem oldotta meg azonban a felvidéki magyarok 

problémáját, akik úgy vennék fel a magyar állampolgárságot, hogy a szülőföldjükön 

maradnának. 

 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete egy év kihagyás után ismét megrendezte az 

óvónők, tanítók, tanárok számára a nyári továbbképzést.  Két téma köré szervezték a 21.  

Apáczai Nyári Akadémia előadásait: a természettudományi előadások mellett a Történelem és 

magyarság szekción is részt vehetnek az érdeklődők. 

 

 

http://life.karpat.in.ua/?p=63644&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=63644&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-12_18-02-00&enddate=2021-07-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-12_18-02-00&enddate=2021-07-12_18-40-00&ch=mr1
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Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkészt, közügyigazgatót választotta a következő hat évre 

püspökké szombaton a Magyar Unitárius Egyház élére a két helyszínen - Kolozsváron, a 

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

templomában - az egyidejűleg ülésező tisztújító zsinat. 

 

Véget ért a Zenetárbor Pusztinán. A moldvai csángómagyar gyerekek hangszertanulását 

elősegítő programról kérdeztük a szervezőket. 

 

A temesvári Bartók Béla Líceum számos napközis tábort szervez diákjai számára a nyári 

szünidőben. A legnagyobb érdeklődés az elemi osztályosok néptánc tábora iránt mutatkozott, 

amelynek célja – a tánctanuláson, a hagyományos értékek átadásán túl – a közösségépítés, a 

játék és a vidámság. A szervezők legnagyobb öröme pedig, hogy a járvány miatti hosszú szünet 

után sem lankadt a néptánc szeretete. 

A tavaly elmaradt, idén viszont újra megrendezik a Vásárhely Forgatagot, augusztus utolsó 

hétvégéjén. 

A kulturális fesztivál idei újdonsága, hogy a folk programok társszervezője a Hagyományok 

Háza. 

Bár ebben az évben a Forgatag három naposra rövidül, a szervezők szándékai szerint 

meghittebb, családiasabb lesz a programok többsége a Vár udvarán. A főtérre tervezett 

tömegrendezvényeken, az esti popzenei koncerteken pedig regisztráció alapján vehetnek részt 

az érdeklődők. Molnár Imolát, a Vásárhelyi Forgatag programigazgatóját kérdeztük. 


