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Gulyás: a magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz tartozás előny 

legyen 
2021. július 4. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Origo, 888, Krónika, 

Vajdaság Ma 

A magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz tartozás előny legyen - hangoztatta a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Erdélyi Politikai 

Iskolájának diplomaátadóján vasárnap este Budapesten. Gulyás Gergely rámutatott: hosszú 

évtizedekig kellett úgy élni nagyon sokaknak magyarként a határokon túl, hogy a magyarsághoz 

tartozás hátrányt jelentett. A magyar kormány - ahogy az elmúlt évtizedben - a következő 

években is mindent megtesz azért, hogy magyarnak lenni, a magyarsághoz tartozást vállalni és 

a magyar közösségben értékőrző szerepet játszani előny legyen - jelentette ki. A miniszter az 

elmúlt évtizedben elért eredményeket tekintve azt mondta: "büszkék lehetünk a 

nemzetpolitikai sikerekre". Ezek közül számszerűsíteni is lehet, hogy 1,1 millió magyarral több 

állampolgára van az országnak. Létrejött egy közjogi kötelék, amelynek révén ezek az emberek 

nem csak magyarként tartják magukat számon, hanem a magyar állam is állampolgárnak 

tekinti őket. Gulyás Gergely elmondta: abban érdekeltek, hogy a határon túli szervezetek - 

köztük a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - sikeresek legyenek. A Mathias 

Corvinus Collegium képzéséből pedig az RMDSZ is sokat profitálhat - jegyezte meg a miniszter, 

aki egyúttal köszönetet mondott az RMDSZ-nek, hogy partner volt ebben a programban. 

 

Neszmélyen megnyitották a XXVI. Hídverő Napokat 
2021. július 3. – MTI, Demokrata, kemma, kultúra.hu 

Az idén XXVI. alkalommal megrendezett Hídverő Napok szombaton és vasárnap várja a 

vendégeket a Duna neszmélyi és pati oldalán. A rendezvény egy "szellemi, kulturális és 

szeretethíd a Duna két oldalán élők között" - fogalmazott Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a rendezvény szombati megnyitóján, Neszmélyen. 

Szilágyi Péter hozzátette, az évente megrendezett Hídverő Napok a határ menti térség és a 

magyar kisebbség kultúrájának bemutatására, valamint helyi hagyományok megőrzésére 

összpontosít, a határokon átnyúló szlovák-magyar kapcsolatok erősítése érdekében. Neszmély, 

illetve a szlovákiai Pat község idén együttesen valósítja meg az Interreg V-A Szlovákia 

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja keretén belül, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával a Hídverő napok című pályázatát, azaz a 

XXVI. Hídverő Napokat, amelynek a teljes költségvetése meghaladja az 58 ezer eurót, vagyis a 

20 millió forintot - tette hozzá. 
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Katolikus ifjúsági tábort építenek a Hargita megyei Szelterszfürdőn 
2021. július 2. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Katolikus ifjúsági tábor létesül a Hargita megyei Szelterszfürdőn, a tábornak otthont adó 

létesítményt pénteken az építkezést meglátogató székelyföldi fiatalok, illetve Soltész Miklós, a 

magyarországi Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára 

jelenlétében áldotta meg Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke. Soltész 

Miklós köszöntőjében arra figyelmeztette az épülő ifjúsági tábor falai előtt összegyűlt 

fiatalokat: Nyugat-Európában a vallásszabadságot már úgy értelmezik, hogy "le kell mondani 

minden olyan értékről, ami a teremtett világ lényege". II. János Pál pápát idézve az államtitkár 

arra bíztatta a fiatalokat: legyenek az "ellentmondás jelei", vagyis bátran álljanak ki hitükért, 

értékeikért és azokért, akiket bántanak, akik nem tudnak szólni önmagukért. „Én azt láttam, 

azt tapasztaltam, hogy ahol ilyen közösséget építenek, ott a nemzet is megmarad, a közösség is 

megmarad, ezért segít a kormány” – mondta a magyar közmédiának Soltész Miklós. 

 

Felújított, bővített napközi otthont avattak Gyergyószentmiklóson 
2021. július 3. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A magyar állam támogatásával bővített katolikus napközis óvodát avattak szombaton 

Gyergyószentmiklóson. A felszegi Munkás Szent József-templom mellett található, a Kós 

Károly Általános Iskola szervezeti kötelékében működtetett óvoda 32 millió forintos (közel 450 

ezer lejes) anyaországi támogatásból megújult, napközis foglalkozást és étkeztetést is lehetővé 

tevő, bővített épületben kapott helyet. A húsz gyermeknek korszerű nevelést és elhelyezést 

biztosító oktatási intézményt Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek szentelte fel. 

Az ünnepélyes szalagvágás után Soltész Miklós, a magyarországi Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára rámutatott: egy kis óvodai csoportnak is nagy 

szerepe van abban, hogy a városrészben megmaradjanak a fiatal családok, merjenek gyermeket 

vállalni, magyarságuk és hitük megtartására, továbbadására nevelni őket.  

 

Nem feledett hűség: magyarországi támogatással épült sportcsarnokot avattak 

Gyimesközéplokon 
2021. július 4. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A római katolikus egyház által magyar állami támogatással épített, Márton Áron egykori 

erdélyi püspök nevét viselő sportcsarnokot avattak vasárnap Gyimesközéplokon. A plébánia 

által benyújtott pályázatokra az évek során a magyarországi intézmények 250 millió forintnyi 

támogatást ítéltek meg. Málnási Demeter plébános elmondta: a névadás Márton Áron 

csíksomlyói bevonulását idézi, amikor a gyimesi csángók akadályozták meg, hogy püspöküket 

letartóztassák a kommunista hatóságok. A szertartást követő beszédében Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a gyimesi 

csángók hitük, nemzetük és kultúrájuk iránti hűségét méltatta. Elmondta: felemelő, nagyszerű 

örökség az, hogy a gyimesiek, ha kellett testükkel védték püspöküket, és fontos ezt a hithez és 

a csodálatos, ízes nyelvhez való ragaszkodást tovább éltetni. 
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https://maszol.ro/belfold/Katolikus-ifjusagi-tabort-epitenek-a-Hargita-megyei-Szelterszfurdon
https://maszol.ro/belfold/Felujitott-bovitett-napkozi-otthont-avattak-Gyergyoszentmikloson
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-feledett-huseg-magyarorszagi-tamogatassal-epult-sportcsarnokot-avattak-gyimeskozeplokon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-feledett-huseg-magyarorszagi-tamogatassal-epult-sportcsarnokot-avattak-gyimeskozeplokon


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 5. 

Megújult Apanagyfalu középkori református temploma 
2021. július 4. – Krónika 

Apanagyfalu 15. században épült műemlék templomát újította fel a helyi református gyülekezet 

a magyar kormány pénzügyi támogatásával. Az eredeti szépségében felújított Beszterce-

Naszód megyei épületet a vasárnapi ünnepi istentiszteleten szentelte fel Kató Béla református 

püspök. Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

főosztályvezetője köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a templom falai között szinte érezzük, 

ahogyan az Apafik, a Bethlenek és a Bánffyak üdvözölnek bennünket, itt találkozunk 

Apanagyfalu több évszázados történelmével. A látogató nem egy hatalmas katedrálisban talál 

rá a régi erdélyi történelemre, hanem a fák között meghúzódó csendes kis épületben. Brendus 

Réka a siker kulcsaként ennek a kis közösségnek az élni akarását és az összefogást 

hangsúlyozta.  

 

Új híd épül Ipolydamásd és Helemba között 
2021. július 2. – Ma7 

Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett Magyarországnak, a 

válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt a két ország kereskedelmi forgalma - 

mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Ipolydamásdon az Andrej Doležal szlovák 

közlekedési és építésügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter az 

Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd alapkőletételi ünnepségén elmondta, a Szlovákiába 

befektetett magyar tőke 2010-hez képest 64 százalékkal növekedett, ami azt mutatja, hogy a 

két ország kapcsolatainak javításába az elmúlt 11 évben befektetett energia megtérült. 

 

Villámlátogatást tett Maros megyében a magyar agrárminiszter 
2021. július 3. – maszol.ro, transindex.ro 

Továbbra is szükség van az erdélyi és a magyarországi mezőgazdasági szakemberek, szakmai 

szervezetek együttműködésére annak érdekében, hogy a magyar gazdák termékei még nagyobb 

népszerűségnek örvendjenek és még inkább elérhetőek legyenek – hangzott el dr. Nagy István 

magyarországi agrárminiszter szombati, Maros megyében tett látogatása alkalmból. Dr. Nagy 

István szombaton délelőtt érkezett Maros megyébe, Szovátán találkozott a Maros Megyei 

Tanács elnökével, Péter Ferenccel, a román Mezőgazdasági Minisztérium államtitkárával, 

Barabási Antallal, Kolcsár Károly parlamenti képviselővel, a megyei tanács alelnökével, a 

térség polgármestereivel, valamint gazdaszervezetek képviselőivel. 

 

 

Újabb ménnel segíti az erdélyi lótenyésztést a magyar állam 
2021. július 2. – MTI, Krónika 

Széchenyi István óta tudjuk, hogy a magyar állattenyésztés koronaékszere a lótenyésztés, 

aminek a továbbfejlesztéséért mindent meg kell tennünk a Kárpát-medencében – jelentette ki 
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Nagy István agrárminiszter a Kovászna megyei Oltszemen szervezett nemzetközi fogathajtó 

verseny megnyitóján, pénteken, amelyről közleményben tájékoztatta az Agrárminisztérium az 

MTI-t. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti történelmünkből tudjuk, a magyar 

ember és a ló elválaszthatatlan egymástól. Hozzátette, hogy a magyar mének kiváló genetikai 

állományára és vérvonalára támaszkodva lehet megújítani és nemzetközi szinten is még 

eredményesebbé tenni a lótenyésztést. Ehhez azonban szoros együttműködésre van szükség. 

Nagy István az oltszemi sportesemény megnyitóján jelentette be, hogy újabb anyaországi 

tenyésztésű, ezúttal kisbéri félvér fajtájú mén került Erdélybe, a Kovászna megyei 

Sepsibodokra. Kifejtette, hogy a Széltoló névre keresztelt állat felmenői között megtalálható 

egy híres oltszemi mén is, amely mintegy száz évvel ezelőtt került el a településről, így a most 

átadott lóval a fajta visszatért hazájába. 

 

Sajátos románnyelv-tanítás: van még tennivaló a kilencéves kísérlet után is 
2021. július 2. – Krónika 

Kilencéves kísérlet zárult le, amikor az általános iskola padjaiból most kikerült nyolcadikosok 

az elmúlt héten letették a képességvizsgát. A reform célja és tárgya – mint ismeretes – az volt, 

hogy ez a generáció már a nulladik osztálytól sajátos tanterv szerint tanult, és a kisérettségin is 

sajátos elvárások voltak. A Krónikának nyilatkozó szakember szerint nem ad okot a 

csüggedésre, hogy a magyar diákok idén románból rosszabb eredményt produkáltak, mint 

tavaly. 

 

Elkelne egy megafon az erdélyi magyarságnak: Nicole Nemeth amerikai jogász, 

kutató a kisebbségek helyzetéről 
2021. július 2. – Krónika 

Nemzetközi szinten sokkal nagyobb figyelem irányul más kisebbségi csoportokra, mint a 

történelmi kisebbségekre, az Egyesült Államok külügyminisztériumának éves jelentéseiben is 

részletesebben írnak például az LMBTI-csoportok jogsérelmeiről, mint a nemzeti 

közösségekéről – állapította meg a Krónikának a határon túli magyar kisebbségek helyzetét 

kutató Nicole Nemeth. Az Amerikában élő magyar származású jogász nemrég tett látogatása 

alapján azt a következtetést vonta le, hogy Erdélyben intenzív a magyarok identitástudata. 

Nicole Nemeth az elmúlt tíz hónapban a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézetben a határon 

túli magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban végzett kutatásokat, elsősorban Erdélyre 

fókuszálva. A Krónika arra volt kíváncsi, miként látja kutatóként, jogászként, amerikaiként az 

erdélyi kisebbséget érintő kérdéseket, mint például az autonómia, a nyelvi vagy a kisebbségi 

jogok nemzetközi visszhangja. 

 

Székelyföldi munkamegbeszélésre várja Borboly Csaba az Agent Greent 

medveügyben 
2021. július 2. – transindex.ro, maszol.ro 
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A Hargita megyei tanácselnök szerint "látnia kell a székelyföldi medvék helyzetét az Agent 

Green civil szervezetnek", mely több ízben foglalt állást a medvék helyzetét illetően. Borbolyék 

ezért munkamegbeszélésre hívták a szervezet képviselőit, akik ezt elfogadva, július 23-tól 

kezdődően pár napot Hargita megyében töltenek. A politikus ugyanakkor egy kérdőív 

kitöltésére kéri az embereket, "hogy a megfelelő helyszíneket, programokat, illetve a károsult 

háztartásokkal, károsult személyekkel is tudják szembesíteni őket".  

 

Alapfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélték a helységnévtáblák lemázolóját 
2021. július 2. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon a Székelyudvarhelyi Bíróság azt a bákói férfit, aki 

tavaly január elején több Hargita megyei település helységnévtábláit fekete festékszóróval fújta 

le. Az elkövetőt rongálás miatt marasztalták el, a gyűlöletre uszítás kimaradt a vádiratból, noha 

a benyújtott feljelentések alapján ezt is vizsgálta az ügyészség.  

 

Díjazták a Kárpát-medence legjobb pálinkáit 
2021. július 3. – szekelyhon.ro 

Díjkiosztó ünnepséget tartottak pénteken a Csíkszeredában tartott Ákovita Nemzetközi Párlat- 

és Pálinkaversenyen. A csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyőben szervezett eseményen a helyi és 

magyarországi politikum és szakma is a magas számú benevezőt méltatta, amely szerintük 

szoros versenyt eredményezett. Az eseményen a helyi politikai vezetők mellett részt vett Nagy 

István, Magyarország agrárminisztere és egyben a verseny fővédnöke, továbbá Tóth László, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, Mihály László, a Magyar Pálinka 

Nemzeti Tanács elnöke és Béli Géza, a magyarországi Pálinka Kollégium szakmai műhely 

társalapítója. 

 

Megépülhet a „Transzherepe”: összekapcsolhatják a Kis-Küküllő mente és a 

Szárazvámvölgye szórványmagyarságát 
2021. július 3. – Krónika 

Két, egymástól légvonalban kevesebb mint 20 kilométerre lévő, de az 1968-as megyésítés, az 

erőltetett iparosítás és az elhanyagolt infrastruktúra-hálózat által szétszakított 

szórványmagyar közösséget kötne össze a Kis-Küküllő mente és a Szárazvámvölgye 

összekapcsolása. Azt viszont, hogy mikorra épülhet meg az út, nehéz lenne megjósolni. 

 

 

A környékbeli magyarság körében is népszerű a kulturális életet fellendítő 

Algyógyi Ifjúsági Központ 
2021. július 3. – Krónika 

Ma már csak tucatnyi magyar él az egykor etnikailag, felekezetileg színes Hunyad megyei 

Algyógyon, de a helyi ifjúsági központ igyekszik minden szempontból megtartó erő lenni. A E
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központról, illetve annak tevékenységeiről, a környék népszerűsítéséről Aknai Szilárd 

idegenvezető, a központ „mindenese” beszélt a Krónikának. 

 

Bajkai István és Lomnici Zoltán a kisebbségi jogok védelmét hangsúlyozta 

Kolozsvár Főterén 
2021. július 3. – Krónika 

Dr. Bajkai István budapesti országgyűlési képviselő és id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke szombaton délben Kolozsvár Főterén foglalt állást az erdélyi magyarság 

jogvédelme és a székely politikai foglyok ügyében. A kolozsvári „kitérővel” megtoldott erdélyi 

látogatás célja a régió szabadságáért küzdő, politikai bűnösként is számon tartott 1848-as 

forradalmárra, Vasvári Pálra való megemlékezés.  

 

Megy a gőzös a Mini Erdély Parkban: az épületmaketteket a szerelvényről 

tekinthetik meg a látogatók Szejkefürdőn 
2021. július 3. – Krónika 

A székely gőzös kicsinyített másával utazhatnak az épületmakettjeiről ismert Mini Erdély 

Parkban Szejkefürdőn. Fazakas Szabolcs, az élménypark ötletgazdája a Krónikának elmondta, 

a vonatmakett egy vasúttörténeti kiállítás részét képezi.  

 

Winkler Gyula: Hunyad megyében a legfontosabb a közösségépítés  
2021. július 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Közösségépítés, anyanyelvű oktatás, kultúra és hagyományőrzés, sikeres politikai képviselet – 

ezekre építi tevékenységét a következő két évben az RMDSZ Hunyad megyei szervezete, jelölte 

meg a prioritásokat szombaton Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke, aki munkája 

folytatására kapott bizalmat a dévai magyar házban szervezett tisztújító megyei 

küldöttgyűlésen. „A közösségépítés a legfontosabb prioritásunk a következő két évben. A 

közvetlen kapcsolat újraépítése azért is fontos, mert népszámlálásra készülünk. Azért fogunk a 

következő hónapokban dolgozni, hogy minden Hunyad megyei magyar ember vállalja 

identitását, anyanyelvét. Fontos megerősíteni identitásvállalásukat, meggyőződésüket, hogy 

népszámláláskor is magyarnak vallják magukat” – emelte ki Winkler Gyula, megköszönve a 

küldöttek bizalmát.  

 

 

Méltóan ünnepelték meg Csíksomlyón a 90 éves Ezer Székely Leány Napját 
2021. július 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Július első szombatján ebben az évben is színes népviseletbe öltözött a csíksomlyói Kis- és 

Nagy-Somlyó hegye közti nyereg. A 90 éve útjára indított idei Ezer Székely Leány Napja, ha 

nem is a megszokott formában és körülmények között, de méltó ünnepe volt a magyar nyelvű 

imádságnak, a néptáncnak és a székely népviseletnek. Visszafogott, ám lelkiségben gazdag 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bajkai-istvan-es-lomnici-zoltan-a-kisebbsegi-jogok-vedelmet-hangsulyozta-kolozsvar-foteren
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bajkai-istvan-es-lomnici-zoltan-a-kisebbsegi-jogok-vedelmet-hangsulyozta-kolozsvar-foteren
https://kronikaonline.ro/szines/megy-a-gozos-a-mini-erdely-parkban-az-epuletmaketteket-a-szerelvenyrol-tekinthetik-meg-a-latogatok-szejkefurdon
https://kronikaonline.ro/szines/megy-a-gozos-a-mini-erdely-parkban-az-epuletmaketteket-a-szerelvenyrol-tekinthetik-meg-a-latogatok-szejkefurdon
https://itthon.transindex.ro/?hir=64636
https://maszol.ro/fotoriport/Meltoan-unnepeltek-meg-Csiksomlyon-a-90-eves-Ezer-Szekely-Leany-Napjat
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pillanatokat élhettek meg a Csíksomlyóra látogatók. Talán kevesen hiányolták a sörsátrakat, 

vagy éppen az árusokat a helyszínen. A Hármashalom-oltárnál bemutatott ünnepi szentmisét 

követően nem maradt el a közös tánc és a népviseletbe öltözöttek csoportképének elkészítése 

sem. 

Templomfelújítás után tereprendezés Székelyudvarhely központjában 
2021. július 3. – szekelyhon.ro 

Ősszel befejeződhet a Székelyudvarhely belvárosában lévő református templom felújítása, 

amelynek munkálatait tavaly kezdték el a magyar kormány támogatásával. Hamarosan 

térrendezés következik, amelynek részeként kivágják a veszélyesnek ítélt idős fenyőfákat.  

 

Orbán Balázsra emlékeztek a Szejkefürdőn 
2021. július 3. – szekelyhon.ro 

Halálának 131. évfordulóján emlékezett Orbán Balázs íróra, néprajzkutatóra a Szejkefürdőn az 

Erdélyi Magyar Szövetség, valamint a székelylengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány (OBA). Az 

eseményen elhangzott, hogy az Orbán Balázs Alapítvány, valamint az Erdélyi Magyar Szövetség 

a magyar kormány támogatásával szervezett online vetélkedőt az általános- és a középiskolás 

diákok számára, így próbálva megőrizni, továbbadni az új generációnak a legnagyobb székely 

emlékét. 

 

Böjte Csaba alapítványa megvenné a székelyhídi Stubenberg-kastélyt, amelyben 

gyermekotthont működtet 
2021. július 4. – maszol.ro 

A székelyhídi önkormányzat úgy határozott, eladja a tulajdonában lévő Stubenberg-kastélyt. A 

város központjában álló hatalmas épületben Böjte Csaba működtet gyermekotthont, és 

alapítványa meg is vásárolná, fel is újíttatná az ingatlant. 

 
Rétvári: a legfontosabb, hogy a V4-es országok minél jobban megismerjék 

egymás kultúráját 
2021. július 2. - ma7.sk 

A legfontosabb, hogy a visegrádi országok minél jobban megismerjék egymás kultúráját - 

mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának  parlamenti államtitkára a 

csütörtökön kezdődött magyar V4-es elnökség kulturális nyitó ünnepsége alkalmából 

Nagymaroson tartott sajtótájékoztatón. A V4-ek kulturális együttműködése viszont teljesen 

más alapokon áll, egymás tisztelete mellett a legfontosabb, hogy egymás kultúráját minél 

jobban megismerjük- fűzte hozzá az államtitkár. 

 

Újra együtt a Kárpát-medence ifjúsága 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/templomfelujitas-utan-tereprendezes-szekelyudvarhely-kozpontjaban-az-idos-fak-kivagasara-keszulnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/orban-balazsra-emlekeztek-a-szejkefurdon
https://maszol.ro/belfold/Bojte-Csaba-alapitvanya-megvenne-a-szekelyhidi-Stubenberg-kastelyt-amelyben-gyermekotthont-mukodtet
https://maszol.ro/belfold/Bojte-Csaba-alapitvanya-megvenne-a-szekelyhidi-Stubenberg-kastelyt-amelyben-gyermekotthont-mukodtet
https://ma7.sk/aktualis/retvari-a-legfontosabb-hogy-a-v4-es-orszagok-minel-jobban-megismerjek-egymas-kulturajat
https://ma7.sk/aktualis/retvari-a-legfontosabb-hogy-a-v4-es-orszagok-minel-jobban-megismerjek-egymas-kulturajat
https://ma7.sk/hethatar/ujra-egyutt-a-karpat-medence-ifjusaga
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2021. július 2. - ma7.sk 

Sátoraljaújhelyen a megújult Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban 5000 diákot és tanárt 

vár a Rákóczi Szövetség 16 nyári tematikus tábora. A Középiskolások Táborával kezdetét veszi 

a Rákóczi Szövetség nyári programsorozata. A táboroknak a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és 

Rendezvényközpont biztosít helyszínt, ugyanakkor Baján anyanyelvi, Székesfehérváron 

színjátszó, Orfűn, Nyékládházán vitorlás táborok is várják a fiatalokat. Ezek az együttlétek nem 

csak a kapcsolatépítést, a pihenést szolgálják, de jó alkalmat teremtenek a magyar identitás 

erősítésére is. 

 

A Határtalanul! felvidéki győztesei: Különleges osztály leszünk 
2021. július 4. – ma7.sk  

Elképesztő teljesítményt nyújtott a Határtalanul! középiskolai vetélkedő fináléjában a Galántai 

Kodály Zoltán Gimnázium I.A osztályos csapata. A verseny nagydöntőjében 22 csapat mérte 

össze erejét – a galántai gimisek az előkelő harmadik helyen végeztek. A diákok szerint ők egy 

különleges osztály, a jövőben is meg akarják mutatni, hogy milyen az igazi összetartás. A Potápi 

Árpád János vezette nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett Határtalanul! verseny 

célja Kárpát-medence történelmének megismerése és az összetartozás érzésének erősítése volt. 

A versenybe összesen 112 ezer diák kapcsolódott be, s 22 csapat került a döntőbe, ahová három 

felvidéki csapat is bejutott, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium, a Dunaszerdahelyi Magyar 

Tannyelvű Magán Szakközépiskola és a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia diákjai. 

Dobogós helyen a 22 versenyző csapatból a galántaiak végeztek. 

 

Megváltoznak a kisebbségi támogatások odaítélésével kapcsolatos feltételek 
2021. július 3.  – bumm.sk, Új Szó, felvidek.ma  

Megváltoznak a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) szakmai bizottságaiba történő tagjelölés és 

választás feltételei. Ez utóbbiak döntenek a támogatások odaítéléséről. A tagok kiválasztásában 

a jövőben csak azok a kisebbségi szervezetek vehetnek részt, amelyek szerepelni fognak a KKA 

által vezetett nyilvántartásban. Feltétel lesz, hogy az adott szervezet aktív tevékenységet 

folytasson. Ez a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló törvény módosításából következik, amelyet 

pénteken hagyott jóvá a parlament.   

 

 

 

Elhunyt Tolnai Csaba, Léva alpolgármestere 
2021. július 2. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Rövid, súlyos betegség után 49 éves korában elhunyt Tolnai Csaba, Léva alpolgármestere, 

Nyitra megye képviselője, aki rendkívül sokat tett városvédőként, helytörténészként is a város 

történelmi nevezetességeinek népszerűsítése, védelme érdekében. 
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Magyar iskola nélkül maradt magyar diákok 
2021. július 2. – Új Szó 

Több száz diák nem tanulhat anyanyelvén Besztercebánya megyében – állítja Simon Zsolt, a 

Magyar Fórum elnöke, aki szerint a középiskolai férőhelyek elosztásánál a megyében nem 

veszik figyelembe a magyar gyerekek számát. Simon pénteken az emberjogi biztosnál 

indítványozta, vizsgálja felül a kialakult helyzetet. A pártelnök számításai szerint 10,23% körül 

van a magyarok aránya, a középiskolákban azonban mindössze 5,82%-nak biztosítanak 

férőhelyet. Rámutatott, azok, akik befejezik a magyar alapiskolát, hiába szeretnének 

továbbtanulni, hely hiányában nem veszik fel őket. Ennek következtében sokan inkább 

Magyarországra utaznak. A megye képviselői úgy vélik, a problémát nem lehet kizárólag 

statisztikai adatok alapján értelmezni. Érvelésük szerint a 10,23% magyar lakosból nem 

mindenki középiskolás korú, és azt állítják, ha igény van rá, az iskola vezetője dönthet úgy, nyit 

magyar osztályt. 

 

MKP: El a kezekkel a gyermekeinktől! 
2021. július 2. – felvidek.ma  

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége július 2-ai ülésén megvitatta a magyarországi, 

úgynevezett pedofilellenes törvény tartalmát. Tapasztalva a jogszabály elfogadása nyomán a 

progresszív, balliberális erők által generált, Európa-szerte végigsöprő hisztériahullámot, – 

amely a sportot, a labdarúgó-Európa-bajnokságot sem kímélte meg az érzékenyítő 

propagandától -, úgy döntött, hogy sajtónyilatkozatban áll ki a gyermekek jogait védő 

magyarországi törvény mellett. Az MKP azonosul Magyarország azon álláspontjával, miszerint 

az Európai Bizottság által a pedofilellenes törvény kapcsán kifogásolt rendelkezés a kiskorú 

gyermekek védelméről, a gyermekek neveléséről szól. A felnőtt magyar polgárok életébe az 

állam nem szól bele! 

 

Magyarkanizsa: Gondold újra a Fő teret 
2021. július 4. – Vajdaság Ma 

Közösségi programokkal készült a magyarkanizsai önkormányzat a polgároknak a helyi 

Kisparkban ma délután. Arra kérték az illetékesek a lakosságot, hogy menjenek ki a térre, és 

gondolják újra a helyi Fő teret. Az esemény alkalmával a helyieknek lehetőségük nyílt egy 

kérdőívet kitölteni, amiben különböző ötleteket vázolhattak fel a tér kapcsán. Bagány Ágnes, 

Magyarkanizsa község oktatással és ifjúsággal megbízott tanácstagja elmondta, hogy az 

önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy elkészítse a tervdokumentációt a település 

főterének megújítására. 

 

Mirović: A következő hetekben bejelentés nélkül meglátogatom a vajdasági 

gyermekotthonokat 
2021. július 2. – Vajdaság Ma 
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https://ujszo.com/kozelet/magyar-iskola-nelkul-maradt-magyar-diakok
https://felvidek.ma/2021/07/mkp-el-a-kezekkel-a-gyermekeinktol/
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Az elkövetkező hetekben bejelentés nélkül látogat el a vajdasági gyermekotthonokba Igor 

Mirović tartományi kormányfő annak érdekében, hogy "személyesen ellenőrizze az adott 

intézményben uralkodó állapotokat". Mirović a szülői gondozás nélküli és fejlődési 

fogyatékossággal élő gyermekek otthonainak helyzetéről szóló, Szerbia elfeledett gyermekei 

című kiadvány közzététele után reagált. 

 

Nyári tábor a Vöröskereszt szervezésében Magyarkanizsán 
2021. július 2. – Vajdaság Ma 

Közel negyven fiatal vesz részt az idei Vöröskereszt nyári táborában Magyarkanizsán. Zömében 

községbeli fiatalok érkeztek, de Ada és Kishegyes községekből is vannak táborlakók. Az ötnapos 

tábor ideje alatt a gyerekek játék és szórakozás közben ismerkedhetnek meg a Vöröskereszt 

szerteágazó munkájával. Kedden kezdődött a magyarkanizsai Vízitelepen az az öt napos 

Vöröskereszt tábor, ahol elsősorban ötödik és hatodik osztályos gyerekek vehettek részt. Hodik 

Erzsébet. a Vöröskereszt magyarkanizsai szervezetének elnöke elmondta, hogy az elmúlt 

napokban számos programmal készültek a fiataloknak. 

 

Összekapcsolták a Balkáni Áramlat Szerbiában húzódó csöveit a magyarországi 

vezetékkel 
2021. július 4. – Pannon RTV 

Összekapcsolták a szerb és a magyar nagynyomású földgázvezeték-rendszert ma Horgosnál. A 

két 1200 milliméteres cső összehegesztésével szimbolikus pontjához érkeztek a 

Magyarországot és Szerbiát összekötő nagynyomású földgázvezeték építési munkálatai. A 

gázszállítás október elsejétől indul meg. A magyar-szerb határtól Kiskundorozsmáig, ahova az 

algyői tározó és a Románia felől érkező gázvezeték is csatlakozik, mintegy 15 kilométernyi 

vezetéket épít ki a magyar FGSZ Földgázszállító Zrt. és egy nemzetközi mérőállomást is 

kialakítanak, mondta el Ferencz I. Szabolcs, elnök-vezérigazgató. Az így létrejövő összeköttetés 

a magyar földgázvezeték-rendszer hatodik nagy teljesítményű betáplálási pontja lesz. 

 

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Csókán 
2021. július 5. – Magyar Szó 

Szombaton délután Csókán a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szervezésében 

Rákóczi-emléknapot tartottak. A rendezvény megtartására márciusban nem volt lehetőség a 

vírusjárvány miatt. A művelődési program keretében a Szentháromság katolikus templom előtt 

megkoszorúzták Rákóczi egész alakos szobrát. Baráth László zentai zenetanár tárogatón 

játszott, Kun Ferenc, a magyarországi Rákóczi Szövetség alelnöke pedig a Nagyságos 

Fejedelem életútját és történelmi küldetését méltatta. A Művelődési Ház előcsarnokában 

Rákóczi a világban címmel 17 órakor dokumentumkiállítás nyílt, majd a nagyteremben a 

művelődési program keretében színpadra lépett a csókai Rákóczi és az Óbecsei Botra férfikar, 

a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület Csalogány asszonykórusa, a tornyosi Ady Endre 

Művelődési Egyesület asszonykórusa és tamburazenekara, a magyarkanizsai Levendula népi 

kézműves műhely és az Ördögcsáklya táncegyüttes. 
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Határhelyzet: leállt a rendszer Haranglábnál és Kaszonynál 
2021. július 5. – Kárpátalja 

Meghibásodott a rendszer a kaszonyi és a haranglábi ellenőrzőpontokon – közölte a 

mukachevo.net hírportál. Tegnap beszámoltunk arról, hogy Kaszonynál és Haranglábnál 

rendszerhiba miatt szünetel a határátlépés. A munkácsi határrendészet sajtóosztályának 

tájékoztatása szerint a rossz időjárási körülmények miatt romlott el a határőrség berendezése. 

Jelenleg is a hibaelhárításon munkálkodnak. 

 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Beregszászi Járási Tanács és Pest 

Megye Önkormányzata 
2021. július 4. – Karpat.in.ua 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Rezes Károly, a Beregszászi Járási Tanács elnöke 

és Karácsony Ádám, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. A cél: A két régió kapcsolatainak 

megújítása. 

 

Pataki Gábor: a Mezőkaszonyi kistérség várja a befektetőket 
2021. július 4. – Karpat.in.ua 

A Makkosjánosi Helikon Hotelben rendezett Bereg-Ugocsa 2021 nemzetközi üzleti fórumon a 

Beregszászi járás kistérségei bemutatták üzleti – befektetési lehetőségeiket. Pataki Gábor, a 

KMKSZ Mezőkaszonyi kistérségi frakcióvezetője kiemelte: régiójukban a turizmus és a 

mezőgazdaság a két fő húzóágazat, azonban szeretnék fellendíteni a borászatot is, amihez 

várják a befektetők jelentkezését. 

 

Darcsi Karolina: az amerikai sajtó is írt a nemzetiségi jogszűkítésekről 
2021. július 4. - Karpat.in.ua 

A The Washington Times című amerikai lap a kárpátaljai magyarságot érintő politikai 

kérdésekkel foglalkozott. A cikk írója elismeri a helyzet komolyságát, a magyar kisebbség 

anyanyelvi korlátozását az emberi jogok megsértésének tartja. A szerző úgy véli, ha válasz 

nélkül marad a jogsértés, az veszélyes precedenst teremt. Mint ismeretes az érvényben lévő 

ukrán oktatási törvény szerint az anyanyelven oktatott tantárgyak kárára kell növelni az 

államnyelven tanított órák számát, a nyelvtörvény pedig a magánszférába szorítja vissza az 

nemzetiségek anyanyelvének használatát. Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs 

titkára kiemelte: ahhoz, hogy Ukrajnában stabilitás legyen, valamennyi fél számára 

megnyugtatóan kell rendezni a vitás kérdéseket. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/hatarhelyzet-leallt-a-rendszer-haranglabnal-es-kaszonynal/
http://economic.karpat.in.ua/?p=13442&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=13442&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=13445&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=26674&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 
2021. július 2. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról szólunk, hogy egyre több magyar település zászlaját fogadja el a román 

kormány, amióta az RMDSz kormányzati szerepet vállalt. Tegnap újabb döntés született, 

Sepsiszentgyörgy igen sokat támadott zászlaját fogadták el. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

A román ellenzék kormánybuktatási szándéka egyfajta bizonyíték, hogy jól működik a kormány 

Romániában, mondja a három hónapja hivatalban levő kormánybiztos, a gyergyószentmiklósi 

születésű Szabó Zsolt.  Hargita megye félig magyar nemzetiségű prefektusa Geréb Krisztinának 

arról is beszélt, hogy mától mobil oltópontok kialakításával vidéken is könnyen elérhetővé 

tették Hargita megyében a koronavírus elleni vakcina felvételét.  A kormánybiztos úgy véli, 

eredményes lesz az oltásért cserébe szabadnapot kínáló intézkedés. 

 

Idén a kolostorudvar paradicsomkertjével és a kerengő feltárásával folytatták az ásatást 

Gombaszögön, amely hajdan az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend leggazdagabb gömöri 

monostora volt. A feltárások már ötödik éve zajlanak a magyarországi támogatásból 

megvásárolt felvidéki területen. 

 

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny ünnepélyes eredményhirdetését tegnap tartották 

a Maros megyei Szovátán. Az erdélyi általános iskolásoknak szóló történelmi vetélkedőt immár 

ötödik alkalommal rendezte meg a magyarországi Jancsó Alapítvány, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával. Az idei, 2 fordulós versenyen - amelynek 

témája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc volt - csaknem 100 diák vett részt, Erdély 

minden területéről. 

A díjnyertes csapatok, valamint a döntőbe jutott versenyzők négynapos üdülésen vesznek részt 

Szovátán a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Teleki Oktatási Központjában. Erdei 

Edit-Zsuzsánna összeállítása. 

 

Kiállítással zárult a Festeni jó! elnevezésű tehetségkutató képzés a partiumi Székelyhíd 

városában. A tanfolyamot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja 

támogatta. A tehetségkutatás mellett a képzés célja az volt, hogy a képzőművészet eszközeivel 

önkifejezésre tanítsák a diákokat.  Az Érmellék térségéből egy tucat gyermek fejezte be a 

féléves, hatvanórás programot. Elméleti képzést is kaptak a diákok: tanultak 

művészettörténetet, különböző festési technikákat is.  

 

Székelyhidon a Festeni jó tábor éppen véget ért, javában tart viszont a kerékpáros tábor, 

Temesváron. A Bartók Béla Líceum a nyári szünidő első felében tartalmas napközis táborokat 

szervez főleg az elemi osztályos diákjainak. A legnépszerűbbek egyike a kerékpáros tábor, 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-02_18-02-00&enddate=2021-07-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-02_18-02-00&enddate=2021-07-02_18-40-00&ch=mr1
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amelynek célpontjai a város hűs parkjai. A napközis táborban a kerekezés mellett azonban 

fagyizás, filmnézés, kézműveskedés és a közös játék is belefér a programba. Már az együttlét 

élményszámba megy, hiszen tavaly elmaradt a tábor, és még az iskolában sem mindig 

találkozhattak a gyerekek. Munkatársunk a Liget úti parkban találkozott a bringás csapattal és 

a tábori élményeikről kérdezte a gyerekeket. Először azonban a tábor vezetőjét szólította meg. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
2021. július 2. – M1 

 

Átadták a Magyar Házat Munkácson   

A magyar kormány 2016-ban indította el a Magyar Ház Programját Kárpátalján, amelynek 

keretében 2019 tavaszán megvásárolták Munkácson az 1912-ben épült egykori Osztrák–

Magyar Bank épületét. Itt alakították ki a Munkácsy Mihály Magyar Kulturális Központot. A 

járványhelyzet miatt a ház átadása folyamatosan csúszott, de a tulajdonos nyitásváró 

programsorozatot indított, amelynek keretében több tárlatot mutattak be és fellépett a 

beregszászi magyar színház is. 

 

Cécó műhely, Ada 

A délvidéki, Tisza-mentén élő magyarság igen gazdag néphagyományokban. Ahogy a régi 

mezőváros, Ada is, ahol évekkel ezelőtt lelkes helyi néprajzkutatók és a néphagyományokat 

szívükön viselő fiatalok megalapították a Cécó Műhelyt. A Műhely célja, hogy minél több Tisza-

menti népzenét, és táncot összegyűjtsön és megőrizzen az utókor számára. A 2015-ben alakult 

Czéczó Banda már hangol. Ma egy eddig ismeretlen dalt sajátítanak el, az oromhegyesi Zsoldos 

Rudolftól. 

 

Magyar Közösségi Ház Királyhelmecen   

Ahogyan a bodrogközieknek a magyarság értékeit, úgy a Kárpát-medence és a világ 

magyarságának a Bodrogköz értékeit közvetíti a Királyhelmecen működő Bodrogközi Magyar 

Közösség Háza. Az utóbbi időben tette mindezt az online térben a járványügyi korlátozások 

miatt. Ugyanakkor a járvány adta helyzetnek köszönhetően lettek egyre népszerűbbek a 

Felvidék legkeletibb régiójának magyar közösségét szolgáló intézmény programjai. A járvány 

kedvező alakulásával pedig a műsorok lassan újra visszatérhetnek a Ház falai közé, a nézőtér 

fokozatosan ismét megtelik. 

 

Huszáravató Székelyderzsben    

A székelyderzsi, és a szomszédos Kányádból való Mátyás huszárok nem csak ünnepi 

alkalmakkor találkoznak. Jó szokásukhoz híven minden hónapban egy estét egymás 

társaságában töltenek. Ilyenkor közös dolgaikról beszélgetnek, huszár nótákat tanulnak, vagy 

történelmi ismereteiket gazdagítják. Most éppen az újonnan megjelent könyv, a 15. Mátyás 

huszárezred története az est témája. Nem véletlen, hiszen a 12 tagú csapat ennek a 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-07-04-i-adas-5/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-07-04-i-adas-5/
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huszárezrednek a hagyományait viszi tovább több mint 10 éve. A csapatot létrehozó, régi 

huszárkapitány így summázza a huszárkodás szépségét. 

 


