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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az újrakezdés éve 
2021. július 14. – Nagy Ida – Demokrata  

A járvány az új vasfüggönyként zárta el egymástól a határon túli, a külhoni és az anyaországi 

magyarságot. Számos évek óta jól működő program halasztást szenvedett vagy el is maradt, a 

személye kapcsolatok helyét átvette az online tér. Az élet újraindításáról Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkárra beszélgetett a Demokrata hetilap. „A járvány idején a határon 

túli magyarság általában a magyar operatív törzs és a miniszterelnöki tájékoztatók alapján 

élte a mindennapjait. Az oltóanyagok megjelenésével azonban kicsit változott a helyzet, 

hiszen az utódállamok lemaradtak a beszerzésben és ebből következően az oltási kampányok 

beindításában is. Ezért én arra biztatom a külhoni magyarokat, hogy éljenek a magyar oltás 

lehetőségével.” – nyilatkozta Potápi Árpád János. 

(A teljes cikk megtalálható a Demokrata 2021. július 14-i számában.) 

 

Zelenszkij: a nemzeti kisebbségekről is lesz törvény, de új megnevezést kapnak 
2021. július 13. – Kárpátalja Ma, Kiszó 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden leszögezte, hogy az őshonos népek után az 

országában élő nemzeti kisebbségekről is lesz törvény, de mivel nem tetszik neki ez a 

kifejezés, várhatóan az előterjesztésben “nemzeti közösségeknek” fogják őket nevezni. Erről 

az államfő újságíróknak beszélt egy humanitárius kérdésekkel foglalkozó fórumon – számolt 

be az Ukrajinszka Pravda hírportál. “Jelenleg aktívan zajlik az Ukrajna nemzeti közösségeiről 

szóló törvény kidolgozása. Nem kisebbségek, hanem közösségek! Mert Ukrajnában egyetlen 

nemzetiség sem érezheti magát kisebbségnek, kevésbé fontosnak, kevésbé védettnek vagy 

kevésbé boldognak. Senki sem lehet kisebbségben, mert mindannyian Ukrajna állampolgárai 

vagyunk” – hangoztatta Zelenszkij, kiemelve, hogy minden nemzeti közösségnek “az ukrán 

társadalom szerves részévé kell válnia hagyományaik és identitásuk elvesztése nélkül”. 

 

Holnap kezdődik a Gombaszögi Nyári Tábor 
2021. július 13. – ma7.sk  

2021. július 14-én, szerdán megnyitja kapuit az idei Gombaszögi Nyári Tábor, amely bár az 

eredetileg meghirdetettnél némileg rövidebb lesz, de gazdag programmal várja a látogatókat. 

A 2021-es tábor július 14-én, szerdán veszi kezdetét a nulladik nappal és július 18-ig, 

vasárnapig tart. A szokásos 27 programhelyszínt az idén némileg redukálták, de azért 

programokban, koncertekben, előadásokban, elfoglaltságban nem lesz hiány. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/zelenszkij-a-nemzeti-kisebbsegekrol-is-lesz-torveny-de-uj-megnevezest-kapnak/
https://ma7.sk/tajaink/holnap-kezdodik-a-gombaszogi-nyari-tabor
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Beindul a népszámlálásról magyar nyelven tájékoztató portál nyolc hónappal a 

cenzus kezdete előtt 
2021. július 13. – Krónika, Nyugati Jelen 

Éppen nyolc hónappal a népszámlálás kezdete előtt, a romániai és erdélyi magyarság 

tájékoztatása és segítése céljával indul útjára hivatalosan szerdán a Népszámlálás.ro portál, 

amely a 2022-ben esedékes összeírás magyar kampányának alapfelülete – áll a honlap 

szerkesztői által kiadott közleményben. A jövő márciusban induló népszámlálás két fontos 

újítása, hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik kérdőívüket, és valószínűleg 

mindezt anyanyelvükön tehetik meg. A portál ehhez kíván naprakész információkkal 

szolgálni az érintetteknek, illetve módszertani útbaigazítást nyújtani az azt igénylőknek. 

 

Ferencz-Salamon Alpár: Adják meg az iskoláknak a lehetőséget a 

gyermekközpontú oktatásra!  
2021. július 13. – transindex.ro 

Klaus Johannis államfő újra előhúzta a kalapból a „Művelt Románia” programot, de 

bármekkora szüksége is lenne rá Romániának, az évtizedek óta húzódó közoktatási reform 

életképességét számos dolog befolyásolhatja. A folyamat akadálymentes megvalósítása 

érdekében legalább három dolog nélkülözhetetlen lesz: pénz (méghozzá saját büdzséből), 

paripa (politikai akarat pártszínektől függetlenül) és fegyver (a pedagógusok képzése és 

eszközei). Ezek nélkül ugyanis a reform új típusú szemléletéből és közmentalitás 

formálásából semmi sem fog megvalósulni – szögezte le Ferencz-Salamon Alpárt, a Romániai 

Pedagógusok Szövetségének szakmai alelnöke.  

 

Csomortányi István: Kéry Hajnal mondjon le! 
2021. július 13. – Bihari Napló 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) aggasztónak tartja a Bihar megyei magyar tannyelvű 

iskolák érettségi eredményeit, amiért az RMDSZ-t teszi felelőssé. 

 

Cîţu: az RMDSZ és az USR-PLUS közötti vita nem robbantja fel a koalíciót 
2021. július 13. – Krónika 

Egyelőre nem sikerült megállapodniuk a koalíciós pártoknak arról, hogy a korrupcióellenes 

ügyészség vagy a legfőbb ügyészség vegye át a felszámolásra ítélt különleges ügyészség 

feladatköreit. A téma kapcsán kedden Florin Cîţu miniszterelnök közölte, ő maga kérte a 

koalíciós egyeztetés felfüggesztését, miután a felek álláspontja nem közeledett. Leszögezte: 

miután a kormány elfogadta a SIIJ felszámolását célzó törvénytervezetet, a parlament 

feladata, hogy az igazságügyi tárca bábáskodása mellett előálljon a lehető legjobb 

megoldással. Megerősítette, hogy a nézeteltérés az RMDSZ és az USR-PLUS között alakult ki. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy bízik abban: sikerül közös nevezőre jutni az ügyben. A 
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https://kronikaonline.ro/belfold/nyolc-honap-mulva-kezdodik-a-nepszamlalas-holnaptol-elindul-a-nepszamlalasro-tajekoztato-portal
https://kronikaonline.ro/belfold/nyolc-honap-mulva-kezdodik-a-nepszamlalas-holnaptol-elindul-a-nepszamlalasro-tajekoztato-portal
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29124&ferenczsalamon_alpar_adjak_meg_a_szabadsagot_az_iskolaknak_hogy_gyermekkozpontuak_legyenek!
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29124&ferenczsalamon_alpar_adjak_meg_a_szabadsagot_az_iskolaknak_hogy_gyermekkozpontuak_legyenek!
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/csomortanyi-istvan-kery-hajnal-mondjon-le-3775535/
https://kronikaonline.ro/belfold/ciu-az-rmdsz-es-az-usr-plus-kozotti-vita-nem-robbantja-fel-a-koaliciot
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kormányfő leszögezte: emiatt nem bomlik fel a koalíció. „A koalíció megy tovább, a koalíció 

erős. Nem bomlik fel” – jelentette ki. 

 

Erdélyi vakiskola: folytatódik az adománygyűjtő kampány 
2021. július 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sikeresnek ítélte eddigi adománygyűjtő kampányát a magyar Vakiskoláért küzdő Erdélyi 

Magyar Látássérültekért Egyesület. Munkájukat most már a cserkészek is segítik, 

szeptemberre pedig „nagy bejelentéssel” készülnek. Mint ismert, az Erdélyi Magyar 

Látássérültekért Egyesület (EMLE) idén februárban tűzte ki célul, hogy a látássérült 

gyermekeknek magyar tannyelvű iskolát, az erdélyi magyar ajkú látássérült személyek 

számára pedig rehabilitációs központot hozzon létre. Akkor elhangzott, hogy míg a 

tanintézmény megvalósítása már körvonalazódik, a központ esetében nagyszabású, egymillió 

eurós célösszegű adománygyűjtő kampányt indítottak útjára. 

 

Folytatódik a szalánci vár felújítása 
2021. július 13. – ma7.sk  

A szalánci vár helyreállítása Szalánc falu ill. a Mentsük Meg a Szalánci Várat  Polgári Társulás 

vezetésével 2012-ben kezdődött azzal a céllal, hogy megvédjék  azt az enyészettől és 

bekapcsolják a turizmus vérkeringésébe.  A gótikus várat 1679-ben lerombolták a Tököly 

Imre-féle felkelés idején. Az élet csak a XIX. században tért vissza ide, ekkor tulajdonosa, 

Forgács gróf a vár tornyát átépíttette, és létrehozott benne egy múzeumot. Mindez 1937-ig 

létezett. Később a torony pusztulni kezdett, 1945-ben pedig leégett. 

 

A HÍD nem ért egyet a Kisebbségi Kulturális alapról szóló törvény módosításával 
2021. július 13. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

A parlamenten kívüli Most-Híd nem ért egyet a nemzeti kisebbségek kultúráját támogató 

alapról szóló törvénymódosítást előterjesztők erőfeszítéseivel, sem annak 

megfogalmazásával. Ezt a kulturális önigazgatás megszorításának tartja. A Most-Híd párt 

elnöke, Sólymos László ezért a Szlovák Köztársaság elnökéhez, Zuzana Čaputovához fordult. 

A TASR-t erről tájékoztatta Magdeme Klára. 

 

Vincze Loránt EP-képviselő a ma7-nek: A Beneš-dekrétumokra nem lehet fátylat 

borítani! 
2021. július 13. – ma7.sk 

Óriási olvasói érdeklődést és felháborodást váltott ki az a tegnapi sajtóhír portálunkon, 

melyből kiderül az Európai Bizottság gyakorlatilag áldását adta a Beneš-dekrétumok 

hatályára, miután Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő azok érvényességével kapcsolatban 

kérdéssel fordult a testülethez.  
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https://maszol.ro/belfold/Erdelyi-vakiskola-folytatodik-az-adomanygyujto-kampany
https://ma7.sk/tajaink/folytatodik-a-szalanci-var-felujitasa-0
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-nem-ert-egyet-a-kisebbsegi-kulturalis-alaprol-szolo-torveny-modositasaval
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-ep-kepviselo-a-ma7-nek-a-benes-dekretumokra-nem-lehet-fatylat-boritani
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-ep-kepviselo-a-ma7-nek-a-benes-dekretumokra-nem-lehet-fatylat-boritani
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A rozsnyói Bányászmúzeum nyárra városnéző programokat szervez 
2021. július 13. – felvidek.ma  

Rozsnyó az idén ünnepli első írásos említésének 730. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 

helyi Bányászmúzeum nyáron érdekes programokkal és workshopokkal várja a helyieket és a 

városba látogató érdeklődőket. „A kerek 730-as évforduló arra ösztönzött bennünket, hogy 

olyan múzeumpedagógiai rendezvényekkel örvendeztessük meg az érdeklődőket, amelyek 

által bemutatjuk, megismertetjük városunk egyedülálló történelmi, kulturális örökségét és a 

bányász hagyományokat. Célunk, hogy a látogatók érdekfeszítő rendezvények során ismerjék 

meg a város gazdag múltját, történetét, a kezdetektől egészen a jelenig” – mondta el Pavol 

Lackanič, a Bányászmúzeum igazgatója.  

 

Az EB szerint a Beneš-dekrétumok nem ütköznek az uniós jogba 
2021. július 13.  – Új Szó  

Az Európai Bizottság (EB) igazságügyi biztosa, Didier Reynders egy EP-képviselő kérdésére 

azt válaszolta, a rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, Beneš-dekrétumoknak 

nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá tartozna. Az uniós 

biztosnak, Vincze Loránt (RMDSZ) erdélyi EP-képviselő tett fel írásbeli kérdéseket, 

amelyekben a lapunk által feltárt, a Beneš-dekrétumok alapján bevégzett földelkobzások 

uniós jogi megítéléséről érdeklődött. A képviselő egyik kérdése arra vonatkozott, hogyan 

maradhatott érvényben és hogyan alkalmazható a szlovák jogrendben még ma is a faji, 

etnikai alapon diszkrimináló dekrétumok egy része. A pozsonyi körgyűrű, a D4/R7 autópálya 

és gyorsforgalmi út alatti földterületeket ugyanis a dekrétumokra hivatkozva nem fizeti ki a 

szlovák állam azoknak, akik magyar vagy német felmenőkkel rendelkeznek.   

 

Előttem az Utódom - lezárult a Prosperitati képzéssorozata 
2021. július 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A hathetes program a vállalkozásokon belüli generációváltást támogatta. 

Végéhez ért a Prosperitati Alapítvány Előttem az Utódom képzéssorozata. A résztvevők a 

vajdasági gazdaságfejlesztési program kedvezményezettjei voltak. Az online képzést a Magyar 

Kormány és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta. A 

zárórendezvényt Ludason tartották. A hathetes programban elődök és utódok, tehát egy 

vállalkozáson belül két generáció képviselője vett részt. A cél az volt, hogy a felek közötti 

kommunikáció és az együttműködési folyamatok megerősödjenek. A rendhagyó 

generációváltást támogató képzéssorozaton az eredményekről is beszámoltak. 

Kisvállalkozásként a Pro Technic Kft., középvállalkozásként a Kátai Tanya, 

nagyvállalkozásként pedig az Aretol Kft. mutatkozott be. 
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https://felvidek.ma/2021/07/a-rozsnyoi-banyaszmuzeum-nyarra-varosnezo-programokat-szervez/
https://ujszo.com/kozelet/eb-nem-latja-hogy-a-benes-dekretumok-az-unios-jogba-utkoznenek
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/elottem-az-utodom-lezarult-prosperitati-kepzessorozata
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Pirityiné Szabó Judit Törökkanizsán és Martonoson megtekintette az 

anyaország által támogatott fejlesztéseket 
2021. július 13. – Vajdaság Ma 

Törökkanizsára és Martonosra látogatott ma Pirityiné Szabó Judit, Magyarország 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az anyaország által 

támogatott fejlesztések helyszínein jártak a két településen. Énekszóval fogadták a 

vendégeket a törökkanizsai Szent György templomban, ahol nemrégiben felújítási 

munkálatok zajlottak. Ezt követően a templom szomszédságában álló Dositej Obradović 

Gimnázium és Szakiskola felújított és korszerűsített tankonyháját is megtekintették, ami 

nemrégiben ugyancsak a magyar kormány támogatásából újult meg. Ellátogattak továbbá a 

törökkanizsai katolikus temetőben felújított Tallián-kápolnához is. 

 
A KMKSZ nyilatkozata a nemzeti közösségekről szóló törvénytervezet kapcsán 
2021. július 13. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Ukrajna elnökének 

kezdeményezését, mely újabb törvényben rendezné az országban élő nemzeti közösségek 

helyzetét. Meggyőződésünk, hogy a társadalmi béke és a stabilitás fenntartása nem 

valósítható meg az Alkotmányban foglalt nemzetiségi jogok, a nemzetközi 

kötelezettségvállalások és a nemzeti közösségek igényeinek megfelelő biztosítása nélkül. A 

jelenleg még érvényben lévő 1992-es, a nemzeti kisebbségekről szóló törvény az európai 

gyakorlatnak megfelelően viszonylag széles jogokat biztosít az országban élő nemzetiségek 

számára. Bízunk benne, hogy az új szabályozás tovább bővítené és nem szűkítené a már 

meglévő kisebbségi jogokat. Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy a tervezet szövegének 

ismerete nélkül lehetetlen érdemi vitát folytatni a kisebbségekkel a témában. Ezért kérjük, 

hogy a döntés meghozatala előtt hozzák nyilvánosságra a törvénytervezet teljes szövegét, és 

ebben az Ukrajna jövője szempontjából fontos ügyben vegyék figyelembe a nemzeti 

közösségek véleményét is. 

 

Budapestre látogatott az ukrán elnöki hivatal vezetőjének helyettese 
2021. július 13. – Kiszó 

Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy Igor 

Zsovka, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének helyettese budapesti látogatása során egyeztetést 

folytatott Kereszty Gabriellával, a Köztársasági Elnöki Hivatal külpolitikai főtanácsadójával. 

A megbeszélésen a felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseit. Többek 

között elhangzott, hogy Magyarország támogatja az orosz agresszió ellensúlyozását Ukrajna 

területi integritásának helyreállítása érdekében. Szó esett a Krími platform kijevi alakuló 

csúcstalálkozójának előkészületeiről, valamint Ukrajna európai és euroatlanti integrációjának 

kérdése is terítékre került. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26757/Pirityine-Szabo-Judit-Torokkanizsan-es-Martonoson-megtekintette-az-anyaorszag-altal-tamogatott-fejleszteseket.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26757/Pirityine-Szabo-Judit-Torokkanizsan-es-Martonoson-megtekintette-az-anyaorszag-altal-tamogatott-fejleszteseket.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=27109&lang=hu
https://kiszo.net/2021/07/13/budapestre-latogatott-az-ukran-elnoki-hivatal-vezetojenek-helyettese/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 14. 

 

„Fókuszban a tehetség a sport terén” – elindult az I. Ung-vidéki Sporttábor 

Nagydobronyban 
2021. július 13. – karpat.in.ua 

Első alkalommal tart Ung-vidéki sporttábort a Genius Jótékonysági Alapítvány. A II. RFKMF 

Egán Ede Szakképző Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központjában a szervezők öt napon 

keresztül biztosítanak majd a fiatalok számára különböző sportolási lehetőségeket. A táborba 

tizenegy településről érkeztek a 12-17 éves kor közötti tanulók.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 13. – Kossuth Rádió 

 

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a közelmúltbeli szlovákiai kárpótlási ügyek kapcsán 

azt kérdést intézte az Európai Bizottsághoz;  hogyan maradhatott érvényben és hogyan 

alkalmazható a szlovák jogrendben még ma is a faji alapon diszkrimináló Benes-dekrétumok 

egy része. Az Európai Bizottság nevében az igazságügyi biztos válaszolt, miszerint a Beneš-

dekrétumok történelmi dokumentum, jelenleg nincsen joghatása, alkalmazása pedig nem 

ütközik az uniós jogba. Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a FUEN 

elnöke felháborítónak nevezte a választ.   

Szovátán, a Teleki Oktatási Központban tegnap nyílt meg a 29. Bolyai Nyári Akadémia. 

A nyári képzés-sorozatot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezi 1993 óta, Az 

idei, három hétig tartó akadémia átfogó témaköre: A pedagógusi együttműködések 

lehetőségei és módszerei az iskolában.  

 

A Bolyai Nyári Akadémia megnyitója, és Böjte Csaba ferences rendi szerzete Szent György 

példázata után, most jöjjön egy beszámoló a Szent György Akadémia nyári programjáról. 

 

Ezen a héten a temesvári Új Ezredév központban tartja 27. nyári egyetemét a Szent György 

Lovagrend. Az I. Károly király által 1326-ban alapított szervezet számára azért is fontos a 

Bega-parti város, mert 1315-től nyolc éven át I. Károly ott rendezte be királyi székhelyét. A 

lovagrendről és a temesvári rendezvényről Cseke László rendi kancellárral és a fő szervező 

Abrudbányai Sándor Dél-erdélyi nagypriorral beszélgettünk a hétfői megnyitó után. 
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 14. 

 

A székelyudvarhelyi fotóművész, Dávid Botond éppen kiállítási anyagát csomagolta, amikor 

elérte a hír, hogy ő kapja az idei egyik Európai Polgár-díjat, ő az Európai Parlament idei 

romániai kitüntetettje. Projektjét, a Geofolkot, amely Európa minden szegletéből származó 

népviseleteket mutat be, Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője 

terjesztette fel a díjra. Dávid Botondot a hír meglepetésként érte, ami újabb tervekre, 

munkára sarkalja.  

 

A közelmúltban új püspököt neveztek ki a szabadkai egyházmegye élére, most pedig a 

plébánosok áthelyezése kezdődött meg. Palatinus István a szabadkai Szent György 

templomnak volt a plébánosa 12 évig. Vecserin Szlavkó püspök döntése értelmében 

mostantól a magyarkanizsai Szent őrangyalok templomban lesz plébános. Vasárnap tartották 

meg a beiktatási miséjét. Ezt követően beszélgetett az atyával Németh Ernő.  

 

A Boldogasszony iskolanővérek 1880-ban érkeztek Nagybecskerekre, és működtettek itt 

elemi, polgári, kereskedelmi iskolát és kollégiumot. A II. világháború után az iskolákat 

államosították, a nővérek pedig csak plébániai munkát végezhettek. Huszonöt éve viszont 

újra működtetik a leánykollégiumot. Nemrégen visszakapták az egykori zárda épületét, azt 

anyaországi támogatással felújítottak. Az épülethez kápolna is tartozik, amely ugyancsak 

felújításra szorul.  A munkálatok hamarosan elkezdődnek.  

 

Szerdán 9 órakor rajtól az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás! A jótékonysági futás 

mottója idén az, hogy az állandó siránkozás helyett segítsünk másokon. Az idén 6 napon 600 

kilométeren át futnak az ultrafutók, - a korábbi évekhez hasonlóan - három helyszínen lehet 

majd az útvonal mentén vért adni egy véradó buszban. Kollégánk, Náray Balázs nem az idei 

futás technikai részleteiről, hanem az elmúlt évek alatt szövődő barátságokról, 

tapasztalatairól kérdezte a szervezőt Gui Angélát.  


