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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Magyarország és Szerbia számíthat egymásra 
2021. július 8. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, 

Mandiner, ATV, Origo, 888, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, Magyarország minden támogatást megad 

Szerbiának az európai uniós tagság elnyeréséhez, és ha Magyarországnak lesznek nehézségei, 

számíthat Szerbiára - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Belgrádban, miután 

Aleksandar Vučić szerb államfővel találkozott. A kormányfő a szerb elnökkel tartott közös 

sajtótájékoztatón közölte: fontos a történelmi tapasztalat, és amikor Szerbia uniós tagságáról 

van szó, ő a történelmi tapasztalat pozíciójából beszél. Magyarország integrációja idején 

Lengyelország volt a kulcsország a térségben - idézte fel. Kiemelte: a Nyugat-Balkán 

stabilitásának kulcsországa pedig Szerbia. Azzal, hogy Magyarország Szerbia EU-tagsága 

mellett áll, a teljes Nyugat-Balkán integrációját támogatja - magyarázta. Hozzátette: nagyobb 

érdeke fűződik az uniónak Szerbia tagságához, mint az országnak. Orbán Viktor 

hangsúlyozta: a járvány ugyan háttérbe szorította a tömeges migráció kérdését, de újra 

jelentkezik ez a régi probléma. A Nyugat-Balkán stabilitása, a tömeges migrációval szembeni 

védekező képessége nélkül Magyarország sem lesz biztonságban - jelentette ki. 

 

Szijjártó Péter az egyik legmagasabb rangú szerb állami kitüntetést vehette át 
2021. július 8. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, ATV, Hír TV, 

Origo, PestiSrácok, Ma7, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Magyarország és Szerbia közötti kiváló kapcsolatok kiépítésében végzett kiemelkedő 

szerepéért a Szerb Zászló Rendjének Első Fokozatával tüntette ki Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminisztert Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön Belgrádban. Az egyik 

legrangosabb szerb állami kitüntetést azoknak ítélik oda, akik sokat tettek Szerbia és a saját 

államuk kétoldalú kapcsolatrendszerének fejlesztéséért. Indoklásában Aleksandar Vučić 

kifejtette: Szijjártó Péter sokat tett Szerbia és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak 

javításáért, és azért, hogy a két ország közötti kapcsolatok olyan szintre léptek, hogy 

elmondható: soha nem voltak még ilyen jók. Hozzátette: Szijjártó Péter mindig és minden 

európai színtéren egyértelműen kiállt Szerbia európai integrációjáért, és barátságának adott 

hangot. Aleksandar Vučić köszönetet mondott a magyar politika ezirányú törekvéseiért. 

 

Vučić: Magyarország a nyugat-balkáni stabilitás egyik legfőbb támogatója 
2021. július 8. – MTI, Mandiner, Hír TV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 
A nyugat-balkáni térség stabilitásának kiépítésében fontos szerepet vállalt Magyarország, mi 

ezért nagyon hálásak vagyunk - hangsúlyozta Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön 

Belgrádban, ahol közös sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnökkel. A szerb 

államfő leszögezte, a térség összes országa tisztában van azzal a szereppel, amelyet 
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https://mandiner.hu/cikk/20210708_orban_viktor_szerint_magyarorszag_es_szerbia_szamithat_egymasra?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30251/Szijjarto-Peter-az-egyik-legmagasabb-rangu-szerb-allami-kituntetest-vehette-at.html
https://mandiner.hu/cikk/20210708_vucic_magyarorszag_a_nyugat_balkani_stabilitas_egyik_legfobb_tamogatoja
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Magyarország vállalt ennek a politikai és gazdasági stabilitásnak a kiépítésében. Hozzátette, 

Magyarország hozzájárult ahhoz is, hogy a vajdasági magyarsággal jobb legyen a kapcsolat, a 

vajdasági magyarsággal fenntartott kapcsolat pedig még jobbá tette a Magyarországhoz 

fűződő viszonyt. Mint mondta: soha nem volt olyan kevés, szinte semennyi etnikai 

összeütközés a szerbek és a magyarok között, mint most. 

 

Potápi: Kiemelten fontos, hogy erősítsük a diaszpórában élő gyermekek magyar 

identitástudatát 
2021. július 8. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, PestiSrácok, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó 

"Kiemelten fontos, hogy megszólítsuk a diaszpórában élő gyermekeket, kialakítsuk, 

megőrizzük és erősítsük bennük a magyar identitástudatot" - jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az innsbrucki 

magyar főkonzulátuson az "Egységben a magyar diaszpóra" címmel megrendezett 

konferencián.  A párbeszédet elindító, hagyományteremtő céllal megtartott rendezvénynek a 

június 11-én átadott új innsbrucki főkonzulátus adott otthont, és az egybegyűlteket - a nyugat-

ausztriai és dél-tiroli magyarok egyesületeinek képviselőit - Beke János főkonzul és Hervé-

Lóránth Ervin kultúráért és diaszpóráért felelős diplomata köszöntötte. Potápi Árpád János 

az eseményen szólt az elmúlt évek magyar nemzetpolitikai, illetve a - különös tekintettel az 

ausztriai - diaszpórában elért eredményeiről. Felidézte, hogy az Ausztriában élő magyarok 

egy része - Burgenlandban - őshonos magyar nemzeti kisebbség, másik részük pedig 

elsősorban az '56-ban emigrációra kényszerültek, illetve leszármazottaik, továbbá az osztrák 

földön dolgozó magyarok alkotta diszpóra-közösség. 

 

Potápi: felháborító, hogy a harmincéves Ukrajna nem tekinti őshonosnak az 

ezeréves magyarságot 
2021. július 8. – PestiSrácok 

Elfogadhatatlan, hogy egy állam harminc éves múlttal a háta mögött nem ismer el 

őshonosként egy olyan közösséget, amely nemcsak, hogy itt él, de már ezeregyszáz évvel 

ezelőtt államot alapított a Kárpát-medencében – kommentálta a PestiSrácok.hu kérdésére 

Potápi Árpád János a hírt, hogy az Ukrajnában nemrégiben elfogadott törvény szerint a 

kárpátaljai magyarság nem számít őshonos kisebbségnek. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár kiemelte: véleménye szerint ez a döntés is illeszkedik az utóbbi évek azon 

lépéseinek sorozatába, amelyek drasztikusan csorbították a nemzeti kisebbségek, így a 

magyarság jogait. Mint arról nemrégiben beszámoltunk, módosítások nélkül fogadták el az 

őshonos népcsoportok jogait szabályozó törvényt Ukrajnában, amely így csupán a Krím-

félszigeten élő kisebbségekre vonatkozik. Ez lényegében azt jelenti, hogy a Kárpátalján élő 

magyarságot Ukrajna nem tekinti őshonos kisebbségnek. Potápi Árpád János 

megkeresésünkre, a hírre reagálva elmondta: felháborítónak tartja, hogy a mindössze 

harminc éve, 1991-ben alakult Ukrajna nem tekinti őshonos kisebbségnek az ezeregyszáz éve 

a szülőföldjén, a Kárpát-medencében élő magyar közösséget.  
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https://demokrata.hu/magyarorszag/erositeni-kell-a-diaszporaban-elo-gyermekek-magyar-identitastudatat-402553/
https://demokrata.hu/magyarorszag/erositeni-kell-a-diaszporaban-elo-gyermekek-magyar-identitastudatat-402553/
https://pestisracok.hu/potapi-felhaborito-hogy-a-harminceves-ukrajna-nem-tekinti-oshonosnak-az-ezereves-magyarsagot/
https://pestisracok.hu/potapi-felhaborito-hogy-a-harminceves-ukrajna-nem-tekinti-oshonosnak-az-ezereves-magyarsagot/
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Hargita–Kovászna Integrált Területi Beruházás – lehetőség a regionális 

fejlesztésekre 
2021. július 8. – maszol.ro 

Gyergyó-térségi polgármesterekkel konzultált a Csomád–Bálványos Közösségek Közti 

Turizmusfejlesztési Társulás, a Hargita Közösségek Közti Társulás és Csák László 

vidékfejlesztési szakember csütörtökön. Románia a 176/2020-as törvény hagyta jóvá a két 

megyére vonatkozó ITB projektek előkészítését és kivitelezését a Csomád–Bálványos 

Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás és a Hargita Közösségek Közti Társulás által – 

derült ki Hargita Megye Tanácsának az eseményről kiadott közleményéből. „Ahhoz, hogy az 

új EU-s fejlesztési eszköz elérhetővé váljon, Brüsszelben is jóvá kell hagyják a két megyére 

vonatkozó ITB projektet” – írták. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 

találkozó kapcsán elmondta: a települési érdekek mellett a térségek érdekeit kell szem előtt 

tartaniuk a lehetséges fejlesztések tervezésekor. „Figyelembe véve a Gyergyói-medence 

fejlesztéseit, legyen szó Gyergyóremetéről, Gyergyóalfaluról vagy Gyergyószentmiklósról, és a 

többi településen is beindult gazdasági fejlesztésekről, rá kell erősítenünk. A Hargita és 

Kovászna megyei közös fejlesztési törekvésekben nagy szerepet szánunk a Gyergyó-térségi 

beruházásoknak” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: a gazdasági élet fellendítését, 

munkahelyek teremtését segítenék elő. 

 

Egységben az erő! – Új megyei RMDSZ-szervezet alakul Máramarosban 
2021. július 8. – maszol.ro 

Történelmi pillanat lesz a Máramaros megyei magyar érdekképviselet életében a csütörtök 

esti küldöttgyűlés: a rendszerváltás és az RMDSZ megalakulása óta eltelt több mint harminc 

év alatt először egyesül a Nagybánya központú és a máramarosszigeti központú Történelmi 

Máramarosi Területi szervezet. A cél nem egyik vagy másik beolvasztása, hanem a közös 

ügyintézés és érdekképviselet – állítják a folyamat főszereplői. 

 

Szatmár megye: gyengébbek az érettségi eredmények a tavalyiaknál, és ennek 

számos oka van 

2021. július 8. – maszol.ro 

Nehéz megválaszolni a kérdést, hogy pontosan mi vezetett oda, hogy Szatmár megyében idén 

hat százalékkal alacsonyabb az átmenési arány az érettségi vizsgán. Vannak objektív 

tényezők, ilyen a járványhelyzet, de vannak a szubjektív okok, amelyekről viszont beszélni 

kell, vélekedett Szejke Ottilia főtanfelügyelő-helyettes. 
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https://maszol.ro/belfold/HargitaKovaszna-Integralt-Teruleti-Beruhazas-lehetoseg-a-regionalis-fejlesztesekre
https://maszol.ro/belfold/HargitaKovaszna-Integralt-Teruleti-Beruhazas-lehetoseg-a-regionalis-fejlesztesekre
https://maszol.ro/belfold/Egysegben-az-ero-Uj-megyei-RMDSZ-szervezet-alakul-Maramarosban
https://maszol.ro/belfold/Szatmar-megye-gyengebbek-az-erettsegi-eredmenyek-a-tavalyiaknal-es-ennek-szamos-oka-van
https://maszol.ro/belfold/Szatmar-megye-gyengebbek-az-erettsegi-eredmenyek-a-tavalyiaknal-es-ennek-szamos-oka-van
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Kitüntette két polgármesterét és községét a Bihar megyei RMDSZ 
2021. július 8. – maszol.ro 

A Bihar megyei RMDSZ 2014-ben hozta létre a Beöthy Ödön-díjat, amit a kuratórium 

döntése alapján az a helyhatóság, illetve önkormányzati vezető kap meg, aki kiemelkedő 

munkát végzett vagy példaértékű kezdeményezést ültetett gyakorlatba. Az idei két díjat 

Horváth Béla polgármester és Szalacs község kapta, a másikat pedig Érszőllős község és Beke 

László polgármester. 

 

Legkésőbb októberben megnyitják Gál Sándor honvédtábornok emlékházát 
2021. július 8. – maszol.ro 

Több éve tartó felújítás után legkésőbb októberben megnyitják Csíkszentgyörgyön az 

érdeklődők előtt Gál Sándor ’48-as honvédtábornok emlékházzá átépített szülői házát. 

Falumúzeumként fog működni, népviseletekkel, hagyományos berendezéssel ellátva, ahol 

számos programot tervez az önkormányzat. 

 

Megtiltotta a magyar beszédet járatán a Fany busztársaság sofőrje 
2021. július 8. – Krónika, maszol.ro 

Megtiltotta, hogy magyarul beszéljenek az általa vezetett autóbuszon a Fany busztársaság 

Kolozsvár–Kisfenes (Finișel) között közlekedő járatának sofőrje – panaszolta el a Krónikának 

egy felháborodott magyarfenesi lakos. A neve elhallgatását kérő magyarfenesi nő 

elpanaszolta, hogy megtiltotta neki és társainak a magyar beszédet a Fany busztársaság 

sofőrje. Mint mesélte, csütörtökön délután hazafele utazott a Kolozsvár–Kisfenes között 

közlekedő járattal, és a mellette, illetve mögötte lévő székeken is magyarfenesi, illetve 

tordaszentlászlói lakosok ültek, akikkel magyarul beszélgettek. Mindaddig, amíg a sofőr ki 

nem fakadt és le nem tácsolta a társaságot, holott nem beszéltek hangosan, és nem is volt 

folyamatos az eszmecsere, hogy másokat zavart volna. 

 

Kelemen Hunor: jövő héten elfogadja a kormány a veszélyes medvék 

eltávolítását lehetővé tevő rendeletet 
2021. július 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtöki ülésén első olvasatban tárgyalta a kormány a veszélyes medvékkel szembeni 

beavatkozást szabályozó sürgősségi rendelet tervezetét. Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes szerint a kabinet jövő héten el is fogadja a jogszabály-javaslatot. A 

tervezetet Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter ismertette a 

csütörtöki ülésen, Kelemen Hunor pedig az RMDSZ kormányzati tájékoztatójának e heti 

adásában számolt be róla. 
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https://maszol.ro/belfold/Kituntette-ket-polgarmesteret-es-kozseget-a-Bihar-megyei-RMDSZ
https://szekelyhon.ro/aktualis/legkesobb-oktoberben-megnyitjak-gal-sandor-honvedtabornok-emlekhazat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megtiltotta-a-magyar-beszedet-jaratan-a-fanny-busztarsasag-soforje
https://kronikaonline.ro/belfold/jovo-heten-fogadja-el-a-kormany-a-veszelyes-medvek-eltavolitasat-lehetove-tevo-rendeletet
https://kronikaonline.ro/belfold/jovo-heten-fogadja-el-a-kormany-a-veszelyes-medvek-eltavolitasat-lehetove-tevo-rendeletet


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 9. 

 

Hét év viaskodás után nyert pert a marosvásárhelyi rendőrségen bántalmazott 

nyelvi jogi aktivista 
2021. július 8. – transindex.ro 

Hét év pereskedés után született végleges ítélet Landman Gábor, holland-magyar tolmács, 

nyelvi jogi aktivista ügyében, amit az után indított, hogy 2013 decemberében a 

marosvásárhelyi rendőrségen megütötték, megbilincselték és jogtalanul fogva tartották, majd 

utólag egy hamis jegyzőkönyvet állítottak ki az esetről.  

 

Az EMNT kiáll a magyar gyermekvédelmi törvény mellett 
2021. július 8. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Magyarország példamutató módon, az alapvető európai értékeket tiszteletben tartva vette 

védelmébe a kiskorúakat, a pedofíliaellenes törvény esetében tehát nem homofóbiával, 

hanem mesterségesen gerjesztett hungarofóbiával van dolgunk – állapította meg csütörtökön 

közzétett állásfoglalásában az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöksége. 

 

Érdektelenségbe fulladt botrány 
2021. július 8. – ma7.sk 

Négy éve még nagy csinnadrattával jelentették be a megalakulását, fél éve mint Európa egyik 

mintaintézményéről beszéltek róla, mára azonban már létrehozói sem mutatnak politikai 

érdeklődést iránta. A szabadon hagyott préda így a letűnt hatalmasságok érdeklődési köréből 

fokozatosan átkerül az új idők új dalait hallató új garnitúra befolyási övezetébe. Bízzunk 

benne, hogy a Kisebbségi Kulturális Alap (Kult Minor) mindezek ellenére elsősorban a 

nevében jelzett tevékenység miatt marad majd meg a köz tudatában! 

 

Pályázati lehetőség a Collegium Talentum programban 

2021. július 8. – ma7.sk 

Pályázati lehetőséget hirdet a Sapientia Hungariae Alapítvány a külhoni magyar fiatalok 

számára. A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriumának partnerintézménye, a Selye 

János Egyetem tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a Sapientia Hungariae Alapítvány 

kuratóriuma a tanulmányaikat és/vagy oktatói és kutatómunkájukat a 

felsőoktatásban/oktatásban végző külhoni magyar fiatalok szakmai munkáját, az értelmiségi 

pályán való előrehaladásukat segítendő, pályázatot hirdet a 2021–2022-es akadémiai évben a 

Collegium Talentum (CT) programban való részvételre. 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=29119&het_ev_viaskodas_utan_nyert_pert_a_marosvasarhelyi_rendorsegen_bantalmazott_nyelvi_jogi_aktivista
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29119&het_ev_viaskodas_utan_nyert_pert_a_marosvasarhelyi_rendorsegen_bantalmazott_nyelvi_jogi_aktivista
https://ma7.sk/aktualis/erdektelensegbe-fulladt-botrany
https://ma7.sk/oktatas/palyazati-lehetoseg-a-collegium-talentum-programban
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Parkot neveztek el Baross Gáborról Pozsonyban 
2021. július 8. – bumm.sk  

Szlovák kezdeményezésre parkot neveztek el Baross Gábor 19. századi magyar közmunka- és 

közlekedésügyi miniszterről Pozsony óvárosában, a névadó ünnepséget csütörtökön tartották. 

A park a Safárik tér közvetlen szomszédságában helyezkedik el, nem messze az Öreg hídtól, 

amelynek elődje - a város első állandó vashídja - az 1890-ben befejezett Ferenc József híd 

Baross Gábor kezdeményezése alapján épült. Az új Baross Gábor park területe a második 

világháború utánig a Landerer palota belterületéhez tartozott, ám a bombázásban megsérült 

épületet a háború után lebontották, és ezt követően a park a Landerer nevet viselte. A parktól 

csak néhány méterre van a jelenlegi Stúr utca is, amely a 19. században még Baross Gábor 

nevét viselte, és ezen az utcán volt a Baross kávézó is. 

 
Szabadkára került a Balkán Kulcsa 
2021. július 7. – Vajdaság Ma 

Stevan Bakić, Szabadka polgármestere vehette át csütörtök délelőtt a mórahalmi Kolo Szerb 

Kulturális Központban a Balkán Kulcsát a homokháti város első emberétől, Nógrádi 

Zoltántól, tudósít a Délmagyar.hu portál. A kulcs birtokosa egy éven keresztül kulturális, 

gazdasági, társadalmi és hitéleti értékeinek Mórahalmon történő bemutatásával erősíti a 

nemzeteink közötti kapcsolatot. A vándorkulcs a közös akarat, a közös gondolkodás jelképe, 

hiszen a Kolo elhivatott a nemzeti, nemzetiségi törekvések mellett és ezt mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy a központ 2019-es megnyitása óta mintegy hatvan nemzetiségi programon 

több ezer Szerbiából érkezett vendég kereste fel az intézményt, mondta üdvözlő beszédében 

Seres István Pipu, a központ művészeti intendánsa. 

 

Megnyitotta kapuit az EXIT 
2021. július 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Péterváradi várban ma este 19 órakor megnyitotta kapuit az EXIT fesztivál, az első 

látogatók pedig már néhány órával korábban megérkeztek – írja a Vajdasági RTV. 

A zene szerelmesei és a sajtó munkatársai a világ mintegy hetven országából érkeztek az 

eseményre, legtöbben pedig Németországból és Franciaországból. Az Exitesek elmondása 

szerint, ahogy magukat hívják, már alig várták, hogy ismét szórakozhassanak a Péterváradi 

várban, habár a koronavírus miatt a színpadok száma nagyjából megfeleződött. 

 

Magyarkanizsán kitárja kapuit az OZ Strandház 
2021. július 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Július 10-től, szombattól újabb színnel gazdagodnak a magyarkanizsai, illetve a községbeli 

fiatalok kikapcsolódási, ismerkedési lehetőségei, ugyanis azon a napon, este 8 órakor tárja ki 

a kapuit a Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája égisze alatt működő OZ Strandház, vagyis 

az ifjúsági iroda B épülete. ”Ezt egy, a magyarkanizsai strand közepén, a körpadok mögött 
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https://www.bumm.sk/regio/2021/07/08/parkot-neveztek-el-baross-gaborrol-pozsonyban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26734/Szabadkara-kerult-a-Balkan-Kulcsa.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4664/vajdasag_ujvidek/246173/Megnyitotta-kapuit-az-EXIT-exit-fesztiv%C3%A1l.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4664/vajdasag_magyarkanizsa/246194/Magyarkanizs%C3%A1n-kit%C3%A1rja-kapuit-az-OZ-Strandh%C3%A1z-magyarkanizsa-strand.htm
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elhelyezkedő, lazulós, ismerkedős közösségi térként képzeltük el, ahova a nyár folyamán 

beülhetnek a fiatalok, akik számára könyveket és videójátékozási lehetőséget kínálunk fel” – 

mesélte a helyről Laura Ivanović, Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodájának a koordinátora, 

aki elmondta azt is, hogy magát az épületet a magyarkanizsai önkormányzattól kapták el 

használatra, amit hálásan köszönnek. Ugyanúgy köszönet illeti a községbeli Komunalac 

közvállalatot is, amely sok mindenben segített a fiataloknak, hogy legyen egy közösségi terük. 

 
A kaszonyi és a haranglábi határátkelők mindkét oldalán helyreállt a forgalom 
2021. július 8. – Karpat.in.ua 

A kaszonyi és haranglábi határátkelőkön az elmúlt időszakban több napig szünetelt a 

forgalom. Először a határrendészet adatbázisának meghibásodása, majd pedig szerdán a 

vámhatóság kapcsolattartási rendszerének üzemzavara miatt. Csütörtök reggelre azonban 

sikerült elhárítani minden technikai problémát, és így újra megnyílhattak a fentebb említett 

határátkelők. 

 

Több magyar-ukrán határállomásnál várják az oltásra igyekvő kárpátaljaiakat 
2021. július 8. – Karpat.in.ua 

A KMKSZ kérésére ma reggel ismét megnyílt a teljes forgalom előtt a Harangláb és Lónya, 

valamint a Mezőkaszony és Barabás közötti ukrán-magyar közúti határátkelőhely, viszont az 

ukrán határőrség számítógépes rendszerének ismételt meghibásodása miatt Haranglábnál 

megint akadozik a forgalom. Az átkelők a teljes forgalom előtt megnyíltak, azok is igénybe 

vehetik, akik koronavírus elleni védőoltást szeretnének kapni, de azok is átkelhetnek itt, akik 

nyaralni indulnak. 

 

Kiflifesztiválra készülnek Beregszentmiklóson 
2021. július 8. – Kárpátalja 

Nem mindennapi fesztiválra kerül sor Beregszentmiklóson. A helyi várban július 11-én 

rendezik meg a Grófi kifli elnevezésű eseményt. A szervezők elmondása szerint a fesztivál 

célja az igazi kárpátaljai kifli népszerűsítése. A rendezvényen nagybereznai, ungvári, 

beregszentmiklósi, ökörmezei és szolyvai termelők vesznek részt. A látogatókat érdekes 

programmal, zenei előadásokkal és vásárral várják, ezenkívül a gyermekeknek szóló 

kézműves foglalkozásokról sem feledkeznek meg. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=63319&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=63225&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/07/08/kiflifesztivalra-keszulnek-beregszentmikloson
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A nemzeti kisebbségek és a média – konferencia Eszéken 
2021. július 8. – Képes Újság 

A zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) és a horvát kormány Emberi Jogi és Kisebbségi 

Hivatalának szervezésében kedden konferenciára került sor Eszéken, melynek fő témája a 

nemzeti kisebbségek és a média kapcsolata volt. A rendezvényen többek között Aleksandar 

Tolnauer, a KT elnöke, valamint Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője is 

felszólalt. A zágrábi Kisebbségi Tanács rendszeresen szervez konferenciákat és 

továbbképzéseket a nemzeti kisebbségeket érintő témákban. Ezen konferenciasorozat egyik 

állomásaként kedden Eszéken ültek össze a témában jártas szakemberek, hogy megvitassák a 

nemzeti kisebbségek és a horvátországi média kapcsolatát. 

 

Magyar részvétel Horvátország legrangosabb hagyományőrző rendezvényén 
2021. július 8. – Képes Újság 

Horvátország legnagyobb, legrangosabb hagyományőrző-kulturális rendezvényén, a 

sorrendben 55. Đakovački vezovin idén a díszvendég Magyarország volt, így a magyar népi 

kultúra mellett sor került a magyar folklór és a magyar gasztronómia bemutatására is. A népi 

együttesek, hagyományőrző egyesületek Đakovački vezovi elnevezésű szemléjét 1967 óta 

minden évben megrendezik. Az ilyen jellegű fesztiválok közül az országban ez a 

legnagyszabásúbb. 

 

Szórványkonferencia Omišban 
2021. július 8. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 2017 óta minden évben szervez 

szórványkonferenciát Omišban. A mostani tanácskozáson a szórványközösségek vezetői és a 

HMDK-központ munkatársai vettek részt, akik számára idén a horvát szábor kisebbségi 

frakciójának tagjai tartottak előadásokat. A horvátországi magyarság túlnyomó többsége 

Eszék vonzáskörzetében él, viszont az ország más tájain is vannak magyarok. Utóbbiak a 

földrajzi távolságok miatt ritkábban találkoznak a tömbszerűen élőkkel, ezért is fontosak az 

olyan rendezvények, mint amilyen a múlt héten Omišban megtartott szórványkonferencia 

volt. 
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https://kepesujsag.com/a-nemzeti-kisebbsegek-es-a-media-konferencia-eszeken/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 8. – Kossuth Rádió 

 

Ma Belgrádban tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, Aleksandar Vučić szerb államfővel. A 

Nyugat-Balkáni térség csatlakozásának kulcsországa Szerbia - mondta a magyar 

miniszterelnök a megbeszélést követő sajtótájékoztatón, ahol a szerb államfő elismerően szólt 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének szerepéről. 

Az Orbán – Vučić találkozó előtt a szerb államelnök a Magyarország és Szerbia közötti kiváló 

kapcsolatok kiépítésében végzett kiemelkedő szerepéért a Szerb Zászló Rendjének Első 

Fokozatával tüntette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.  

 

Marosvásárhelyen üzemel Románia legnagyobb műtrágya gyára, amelyet még 1962-ben 

építettek. A rendszerváltás után a gyár magánkézbe került, jelenleg egy svájci vállalkozás 

tulajdona. Szerda hajnalban a vegyipari gyár ammónia- részlegén robbanás történt. Nagy volt 

a riadalom a városban, mert az utóbbi években több műszaki meghibásodás, üzemzavar 

történt a gyárban. 

A város és a megye vezetése az eset kivizsgálását kérte a román hatóságoktól és a 

környezetvédelmi minisztériumtól.  Az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezete pedig 

aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy a kombinátot zárják be.   

Az önkormányzat népszavazáson kéri ki a helyi lakosság véleményét - mondta Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere. 

 

Az Erdélystat a napokban tette közzé legújabb vizsgálatait grafikus megjelenítésben: az 

erdélyi gazdaság több fontos mutatóját lehet elemezni megyénkénti lebontásban, illetve 

összehasonlítani a romániai országos átlaggal. A statisztikai portál munkatársát, Lukács 

Andreát kérdeztük. 

 

Erdély a pálinkák paradicsoma, a pálinkafőzés egyre jövedelmezőbb iparággá vált Erdélyben, 

és ezt az sem befolyásolja, hogy a pálinka szóval azonosított gyümölcspárlatokat 

Magyarország levédte Brüsszelben. A székelyföldi párlat- és pálinkaversenyre több mint 650 

erdélyi pálinkafőző mester nevezett be. Az aqua vitae, régiesen ákovita nemcsak népszerű, 

hanem jó is, ha azt vesszük, hogy valóságos díjözönnel zárult a verseny.  

 

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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Június utolsó vasárnapján szentelték fel a temesvári magyar baptista gyülekezet új imaházát. 

Három év alatt építették fel, de a tervezgetés már egy évtizede elindult a gyülekezetben. A 

beruházáshoz számos testvérgyülekezettől kaptak segítséget, de a szükséges összeg 70 

százalékát a maroknyi gyülekezet tagjai adták össze. Először arról kérdeztük Boros Róbert 

lelkipásztort, hogy miért is volt szükség az új imaházra.  

 

Lezárult a Vártól kastélyig elnevezésű szlovák-magyar határon átnyúló projekt, amelyben 

Regéc és a felvidéki Nagyida, Bodrogszerdahely, Nagykövesd községek önkormányzatai 

vettek részt. A határmenti várak és kastélyok népszerűsítését célzó együttműködés 

eredményeit Nagyidán mutatták be.  

 

Bodrogvári Ferenc szabadkai filozófus 1980-ban mindössze 44 évesen távozott az élők 

sorából, de hatalmas munkássággal a háta mögött. Szabadka város a halála után róla nevezte 

el azt a díjat, amit azoknak adományoznak, akik fiatal koruk ellenére belföldön vagy 

külföldön sokat tettek azért, hogy öregbítsék Szabadka hírnevét. Az idén Patyi Szilárd kapta 

az elismerést, aki történésznek készült, de végül is újságíró lett belőle a Magyar Szó 

napilapnál, ám a történelmi kutatásainak sem kellett hátat fordítania. 


