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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi Árpád János: az idei a nemzeti újrakezdés éve 
2021. július 14. – MTI, ma7.sk, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, hirado.hu, PestiSrácok   

A múlt év a nemzeti összetartozásé volt, az idei pedig a nemzeti újrakezdésé - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, az "Egy vérből 

vagyunk" jótékonysági futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón. A futáson részt vevő 

Potápi Árpád János hangsúlyozta: a véradással és a jótékonysági futással "ráirányítjuk a 

figyelmet a nemzeti összetartozásra". Nincs is szebb nemzeti újrakezdés annál, mint hogy újra 

együtt lehetnek, és a futással is ehhez járulnak hozzá - jegyezte meg a politikus. Közölte: az idén 

a 600 kilométeres, 6 napon át tartó táv teljesítésével a Maros megyében található 

magyarfülpösi református diákotthon lakóit segítik. Reményét fejezte ki, hogy minél többen 

csatlakoznak hozzájuk. 

 

Miniszteri biztos: egységes fellépésre van szükség a kisebbségi jogvédelemben 
2021. július 14. – MTI, kormany.hu, Krónika, Webrádió, M1  

 Az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozta a kisebbségi jogvédelemben a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a témában rendezett online 

nyári egyetemen szerdán. Szilágyi Péter a Kisebbségi Jogvédő Intézet tanácskozásán azt 

mondta: nagy szükség van a kisebbségvédelmi ismeretekre. A magyar kormány 2010 óta a 

kétoldalú kapcsolatokban, a nemzetközi fórumokon egyaránt kiáll a határon túli magyarságért, 

sok országnál azonban visszarendeződés tapasztalható. A határon túli magyarok sokszor 

jogsértéseket szenvednek el, meglévő kollektív jogaiktól fosztják meg őket - mutatott rá a 

Kisebbségvédelem Európában 2021 címmel tartott rendezvény nyitónapján. A legerősebben ez 

Kárpátalján jellemző - fűzte hozzá, példaként a nyelvtörvényt, az őshonos népekre vonatkozó 

jogszabályokat említve. 

 
Hivatalosította a kormány Nyárádszereda, Kommandó és Tusnád címereit 
2021. július 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nyárádszereda, Kommandó és Tusnád címereit hivatalosította mai ülésén a kormány az 

RMDSZ javaslatára. Tusnád címerén vörös mezőben egy gém látható, csőrében tulipánnal, a 

település gazdag növény- és állatvilágát jelképezik. Felette arany Nap és ezüst Hold. 

Nyárádszereda a Bocskai-ház címerét örökíti át, kék mezőben arany oroszlán, ezüst nyilat 

ábrázol. Kommandó címere zöld mezőben egy arany szarvast és egy ezüstfenyőt ábrázol, jobb 

és bal oldalán arany fejszével, amely a helyiek erdészettel kapcsolatos főfoglalkozását jelképezi. 
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Új iskolai sportterem épül a Bihar megyei Monospetriben és Magyarcsékén 
2021. július 14. – maszol.ro 

Monospetriben és Magyarcsékén épülhet új iskolai sportterem, a közel 3 millió lejes 

finanszírozást a napokban hagyta jóvá a Fejlesztési, Közigazgatási és Közberuházásokért felelős 

Minisztérium – nyilatkozta Cseke Attila RMDSZ-es miniszter. A Bihar megyei RMDSZ 

közleményben tudatta, a sporttermek az iskolai testnevelési órákra, valamint a civilek 

sportolására, ünnepségek vagy egyéb kulturális események lebonyolítására is alkalmasak 

lesznek. Területük 9x18 mméter, négy öltözővel, zuhanyzókkal és mellékhelyiségekkel, tanári 

öltözővel, orvosi szobával és sportszer raktárral lesznek ellátva. 

 

Komoly pályaorientációs kampányt kellene indítani! 
2021. július 14. – Nyugati Jelen 

Kallós Zoltán tanügyi államtitkár kedden Hunyad megyébe látogatott, ahol felkereste a Dévai 

Téglás Gábor Elméleti Líceumot, a megyei tanfelügyelőséget, a Prefektúrát, illetve a Sznet 

Ferenc Alapítványt, és megbeszélést folytatott a helyi magyar közösség képviselőivel.  Az 

államtitkár hangsúlyozta: mind az oktatás, mind a politikai képviselet vonatkozásában nagyon 

fontos odafigyelni a tudatos közösségépítésre, a megfelelő vezetők hatékony kiválasztására, 

támogatására, a közös munka felvállalására. 

 

A Momentum erdélyi képviselőjelöltje szerint a határon túli egyházaknak is el 
kellene számolniuk a támogatásokkal 
2021. július 14. – transindex.ro 

Az egyetemes magyarság számára hozott létre programot a Momentum Mozgalom, amelyben 

a határon túl élő és a külhoni magyarokra vonatkozó elképzeléseiket összegzik, és amelyet a 

Transindexen exkluzívan jelentenek be az alábbi interjúban. Ugyanakkor ezekben a 

kérdéskörökben egy konzultációt is elindítanak majd. Tomos Endrével, a párt határon túli 

magyarokat képviselni kívánó jelöltjével beszélgettünk a programról. 

 

A Képzett Románia programról szól az RMDSZ legújabb, 10 perc Bukarest című 
összefoglalója 
2021. július 14. – maszol.ro 

„Évek óta mondjuk, hogy Románia versenyképessége mindenekelőtt az oktatás minőségétől 

függ. Ha versenyképes az oktatás, versenyképes Románia is” – írta Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke Facebook-oldalán a szövetség által elindított 10 perc Bukarest című sorozata legújabb 

részének közzétételekor. 

 

Bábszínház-ügy: megfellebbezte a CNCD döntését a Kolozsvári Magyar 
Bábszínház kezdeményező csoport 
2021. július 14. – Krónika 

Sorozatos diszkrimináció éri a vezetőség részéről a kolozsvári Puck Bábszínház magyar 

tagozatát, ezért megfellebbezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntését a 
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https://maszol.ro/belfold/Uj-iskolai-sportterem-epul-a-Bihar-megyei-Monospetriben-es-Magyarcseken
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/komoly_palyaorientacios_kampanyt_kellene_inditani.php
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29127&a_momentum_erdelyi_kepviselojeloltje_szerint_a_hataron_tuli_egyhazaknak_is_el_kellene_szamolniuk_a_tamogatasokkal
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29127&a_momentum_erdelyi_kepviselojeloltje_szerint_a_hataron_tuli_egyhazaknak_is_el_kellene_szamolniuk_a_tamogatasokkal
https://maszol.ro/belfold/A-Kepzett-Romania-programrol-szol-az-RMDSZ-legujabb-10-perc-Bukarest-cimu-osszefoglaloja
https://maszol.ro/belfold/A-Kepzett-Romania-programrol-szol-az-RMDSZ-legujabb-10-perc-Bukarest-cimu-osszefoglaloja
https://kronikaonline.ro/kultura/babszinhaz-ugy-megfellebbezte-a-cncd-donteset-a-kolozsvari-magyar-babszinhaz-kezdemenyezo-csoport
https://kronikaonline.ro/kultura/babszinhaz-ugy-megfellebbezte-a-cncd-donteset-a-kolozsvari-magyar-babszinhaz-kezdemenyezo-csoport
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bíróságon a Kolozsvári Magyar Bábszínház kezdeményező csoport (KOMAB) – közölték 

szerdán a magyar intézmény létrehozását kezdeményezők. Felsorolták, több tekintetben is 

hátrányos megkülönböztetés éri a magyar tagozatot. 

 

Tízmillió lejjel támogatja a kolozsvári önkormányzat a kultúrát, számos magyar 
pályázat kapott közpénzt 
2021. július 14. – Krónika, transindex.ro 

Megszavazta szerdai ülésén az idei támogatásokat a kulturális szervezetek számára Kolozsvár 

képviselő-testülete, amely közel 10 millió lejt költ el erre a célra a kincses város 

költségvetéséből. Oláh Emese RMDSZ-es alpolgármester a megszavazott tételek kapcsán 

elmondta, tavaly a járvány miatt rengeteg projekt megvalósítása elmaradt vagy meghiúsult, 

ezért is tartja kiemelten fontosnak az önkormányzat a kulturális élet felélesztését. „Örömmel 

jelenthetem be, hogy a Kolozsvári Magyar Napok idén kapta a legnagyobb összegű támogatást 

az önkormányzattól, 680 ezer lejt, ami 150 ezer lejjel több, mint a 2019-ben megítélt összeg. A 

Kolozsvári Magyar Opera vezetőségének egy rég dédelgetett álma, a Magyar Opera Napjai 

projekt is megvalósulhat az önkormányzat segítségével – erre a projektre 240 ezer lejt 

különítettünk el” – emelte ki a kolozsvári elöljáró 

 

Egy vérből vagyunk - jótékonysági futás 2021 
2021. július 14. –ma7.sk  

A koronavírus három hulláma mindannyiunk életét megváltoztatta. Sokan kerültek nagyon 

nehéz helyzetbe, sokan éltek át fájdalmakat. Mindannyian más emberek lettünk. Egy biztos: az 

Egy vérből vagyunk jótékonysági futás az a rendezvény, amelyhez bárki tud valamilyen 

formában csatlakozni, ha dobog a szíve, ha van két lába és ha észrevette, hogy rajta kívül mások 

is élnek a világon.  

 

A Híd nem kíván Gombaszögön "Matovič destruktív magyarjaival" vitázni 
2021. július 14. – bumm.sk  

A Híd párt vezetése idén demonstratívan nem vesz részt az idei Gombaszögi Tábor közéleti 

vitáján, mert a szervezők aránytalanul nagy teret biztosítanak Matovič két destruktív és 

megosztó magyarjának: Király Zsoltnak, a Körkép főszerkesztőjének, és az OĽANO parlamenti 

képviselőjének, Gyimesi Györgynek. A Híd vezetőségének döntéséről Agócs Attila, a párt 

alelnöke, Fülek polgármestere az alábbi szövegű bejegyzést tette közzé kedden: "Sajnos annak 

vagyunk szemtanúi, hogy a Gombaszögi Tábor szervezői aránytalanul nagy teret biztosítanak 

Matovič két destruktív és megosztó magyarjának: a szlovákiai magyar közélet képviselőinek 

többségére a Körkép főszerkesztőjeként kígyót-békát kiabáló Király Zsoltnak és az OĽANO 

parlamenti képviselőjének, Gyimesi Györgynek, aki az itteni vezető értelmiségiek meghatározó 

csoportját az elmúlt hetekben egyszerűen lekultúrmaffiázta. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tizmillio-lejjel-tamogatja-a-kolozsvari-onkormanyzat-a-kulturat-szamos-magyar-palyazat-kapott-kozpenzt
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https://ma7.sk/hethatar/egy-verbol-vagyunk-jotekonysagi-futas-2021
https://www.bumm.sk/regio/2021/07/14/a-hid-nem-kivan-gombaszogon-matovic-destruktiv-magyarjaival-vitazni
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Az osztrák–cseh határon is bemutatják Zelei Miklós darabját 
2021. július 14. – felvidek.ma  

Zelei Miklós Zoltán újratemetve című darabjának előadása, melyet Vidnyánszky Attila 

rendezett, a 2013-as zsámbéki ősbemutató óta a beregszászi színház repertoárján számos 

fesztiválon szerepelt sikerrel. A 2021. július 22. és 25. között megrendezésre kerülő Gmünd–

České Velenice kulturális fesztiválját a darab bemutatásával nyitják meg: az első napon német 

feliratozással, másnap cseh feliratozással is láthatja a közönség. Az osztrák–cseh határral 

kettévágott városban évente rendeznek egy kettészakítottságukat feldolgozni segítő 

összművészeti fesztivált. 

 

Tovább fejlesztik kapcsolataikat az MNT-vel az észak-macedóniai magyarok 
2021. július 14. – Vajdasag.ma 

Az észak-macedóniai Krusevó Naum Naumovszki Borcse Középiskolájának igazgatója és 

szaktanárai háromnapos tanulmányi látogatáson tartózkodtak a héten Vajdaságban a Magyar 

Nemzeti Tanács vendégeként. A küldöttség tagjai a helyi szakiskolák működési rendjét 

szerették volna megismerni, ugyanis egy tartós kapcsolatrendszer kiépítésén dolgoznak, ami a 

későbbiekben az intézményeik fejlesztését és szakmai képzés minőségének javítását szolgálja 

majd. 

 

Topolya: Adományokkal segítik az egészségházat 
2021. július 14. – Vajdasag.ma 

Terápiás célokra új ultrahangos készüléket ajándékozott a topolyai egészségháznak Zsemberi 

János ismert topolyai üzletember, a Sat Trakt Kft. telekommunikációs cég tulajdonosa. A 

Dózsa György Kft. és egy magánszemély pedig klímaberendezések megvásárlásával járult hozzá 

az egészségügyben dolgozók munkakörülményeinek javításához. 

 

Hagyományossá szeretnék tenni a gyermek- és családi programokat Adorjánon 
2021. július 14. – Vajdasag.ma 

A nagysikerű, májusban megtartott népi parasztjátékok után vasárnap gyermekeknek 

szerveztek ügyességi játékokat Adorjánon. Családi vetélkedőt is terveznek még, de az ősz sem 

marad program nélkül, mondja Bicskei Ibolya, a szervező Szőke Tisza Művelődési Egyesület 

vezetőségi tagja. 

 

Médiatalálkozót tartanak Temerinben 
2021. július 14. – Pannon RTV 

A résztvevőket Nagy Nándor nyugalmazott újságíró köszönti majd. Médiatalálkozót tartanak a 

temerini tájházban szombaton. Az eseményre a temerini származású, vagy Temerinhez kötődő 

újságírókat, szerkesztőket, operatőröket, vágókat, hangtechnikusokat és a nem hivatásos 

publicistákat várják. Az illetékesek úgy vélik, az újságírók munkája, életvitele, gondjaik számos 

ponton találkoznak, és ez elég ok arra, hogy találkozzanak. A jelentés szerint a hírt 
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megerősítette Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz párt parlamenti frakcióvezetője Facebook-

közlésében. Mint írta, „csak egy módosító indítvány maradt (a Buzsakszkijé), de az sem fog 

átmenni a bizottságon vagy az üléstermi szavazáson.” Hozzátette: „ma a bizottságban fogjuk 

vizsgálni a módosító tervezetet. Megvan a köztes győzelem.” 

 

Visszavonták a nyelvtörvény-módosító indítványaik nagy részét a kormánypárt 
képviselői 
2021. július 14. – karpat.in.ua 

Visszavonták az ukránosító nyelvtörvény módosításához benyújtott tervezeteik nagy részét a 

Nép Szolgája párt képviselői, csak Maksz Buzsanszkij honatyának a nemzetiségi nyelvű oktatás 

engedélyezésére és a nyelvtörvény megsértését szankcionáló bírságok eltörlésére vonatkozó két 

indítványa maradt meg – adta hírül szerdán a Levij Bereg hírportál. 

 

Vilniusi üzenetek Kijevnek 
2021. július 14. – Kárpátalja 

Az ukrajnai reformok állásáról rendeztek nagyszabású nemzetközi konferenciát múlt héten 

Vilniusban. Amellett, hogy a részt vevő külföldi politikusok és diplomaták ilyenkor 

hagyományosan támogatásukról biztosítják Kijevet, az észrevételeiket is megtehetik. Többen 

éltek is ezzel a lehetőséggel. 

 

Újabb patthelyzet a Tiszaújlaki Kistérségi Tanácsban 
2021. július 14. – karpat.in.ua 

Második alkalommal függesztették fel a Tiszaújlaki Kistérségi Tanács soron következő ülését. 

A patthelyzet már az elején, a 14 pontot tartalmazó napirend jóváhagyása körül kialakult. A 

vita a KMKSZ frakció, még a korábbi ülésen benyújtott három képviselői indítványa körül 

alakult ki, mivel a jogszabályoknak megfelelően és a polgármester ígérete ellenére sem került 

a képviselő testület ülésének napirendi pontjai közé. 

 

Honismereti kirándulás a KMKSZ BKSZ szervezésében 
2021. július 14. – Kárpátalja 

Egy év kihagyás után ismét honismereti kirándulást szervezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Beregszászi Középszintű Szervezete július 10–11-én. A kétnapos programon több 

mint száz fő vett részt a járás közel húsz településéről. A kirándulók ellátogattak a munkácsi 

várba, majd a beregszentmiklósi várkastélyban Bartos József házigazda kalauzolta végig a 

népes csoportot. 
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Életre szóló emlék 
2021. július 14. – Népújság 

A korábbi járványügyi intézkedések miatt a téli időszakban elmaradt érettségi bált mégis 

megtartották a Lendvai Kétnyelvű Középiskola végzős diákjainak nagy örömére. A hétfői 

ünnepélyes érettségi bizonyítványkiosztás keretén belül végre ismét hagyományos módon 

ünnepeltek a végzős diákok, a tanárok és a szülők. A Lendvai Kétnyelvű Középiskola (KKI) 

sportcsarnokában hétfőn ünnepélyes keretek között osztották ki az általános, valamint a 

szakmai érettségi és záróvizsgák diplomáit, illetve bizonyítványait. Az iskolának a 2020/21-es 

tanévben egy gyémántérettségizője van, a gimnazisták 100 százalékban lettek sikeresek, két 

diák pedig maximális pontszámot ért el a záróvizsgán. A végzős diákok nevében Abraham 

Sarah és Šetar Lucija gimnazisták mondtak búcsúbeszédet, majd Horváth Ferenc nemzetiségi 

parlamenti képviselő gratulált a diákoknak, s egyúttal reményét fejezte ki, hogy tanulmányaik 

befejezése után visszatérnek, hiszen egy térség csak akkor lehet sikeres, ha vannak fiatal és 

tehetséges tenni akarók. 

 

 

SLO30: A hosszúfalui határátkelő védelme 
2021. július 14. – Népújság 

A szlovén önállósulásról szóló sorozatunk jelen részében a Lendva Község területén 

egyértelműen legfontosabb történést világítjuk meg: a hosszúfalui határátkelőért folyó 

küzdelmeket, amelyekkel szorosan összeköthető a muraszerdahelyi Mura-híd megvédése is. 

Írásunkban megszólaltatjuk a két helyszín kulcsembereit, a határátkelőhelyet védő alakulatok 

parancsnokát, Bagladi Ladislavot, illetve a Mura-hidat védő alakulatok parancsnokát, Stanič 

Živkót.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 14. – Kossuth Rádió 

 

2021-ben a nemzeti újrakezdés éve programjának jegyében folytatódnak  a Délvidéken a 

magyar oktatási, művelődési és egyházi objektumok felújítása. Pirityiné Szabó Judit, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője a héten Törökkanizsára és Martonosra 

látogatott, ahol megtekintette a felújított, és az arra váró épületeket.  A kétnapos program egyik 

állomása Ludas volt,  ahol a Prosperitati Alapítvány Előttem az utódom -  a vállalkozásokon 

belüli generációváltást támogató online képzési programjának  záró-rendezvényén is részt vett  

Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökkel együtt. 

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

https://www.nepujsag.net/muravidek/10808-%C3%A9letre-sz%C3%B3l%C3%B3-eml%C3%A9k.html
https://www.nepujsag.net/horizont/10811-slo30-a-hossz%C3%BAfalui-hat%C3%A1r%C3%A1tkel%C5%91-v%C3%A9delme.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-14_18-02-00&enddate=2021-07-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-07-14_18-02-00&enddate=2021-07-14_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 15. 

 

 

Szakmai párbeszédet szorgalmaz a középiskolák vezetői között Csomortányi István, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke. A múlthéten nyilvánosságra hozott érettségi eredményeket vizsgálva 

-  a politikus szerint – a Bihar megyei magyar középiskolák szerényebb eredményei nem csak 

a román nyelv és irodalom vizsga, illetve annak tanítási módszertana okozza. Bihar megye 

legnagyobb magyar tannyelvű középiskolájában 81 százalék a sikeresen érettségizők aránya, de 

van olyan magyar oktatási intézmény is, ahol a diákok mindössze 28 százaléka tette le a 

vizsgákat.  

Nagyváradon átadták a Beöthy Ödön - díjat. A 2014-ben a Bihar megyei RMDSZ alapította díjat 

az a két önkormányzat kapja, amelyek a legjobb közösségi kezdeményezést tudják felmutatni. 

Idén az egyik Szalacs  település volt, amely az önkéntes tűzoltóegylet működtetéséért kapta  a 

díjat. Horváth Béla  polgármester nem kis büszkeséggel beszél tűzoltó egyletük történetéről. 

 

Jugoszlávia felbomlása után a délvidéki magyarság is tovább töredezett, de próbálnak 

odafigyelni egymásra ezek a közösségek. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács szoros 

kapcsolatot tart fenn például a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetével. Ennek elnöke, 

Sutus József.  Először őt kérdeztük szervezetük életéről, majd  a MNT végrehajtó bizottságának 

elnökét, Jerasz Anikót, a macedóniai magyarokkal való együttműködésről.  

 

A délszláv polgárháború idején sok száz magyar főként a katonai sorozás elől menekült 

Magyarországra, elsősorban az ország déli-délkeleti térségébe. Szegeden létrehozták a 

Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség helyi tagozatát, melynek vezetője, Nagy Abonyi 

Attila, aki a közel  30 éves szegedi tagozat munkájáról beszél, és az elmúlt másfél év 

nehézségeiről.  

 

Július 14-én, a nulladik nappal elkezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor. A 2019-es rekordévet 

követően a járvány miatt tavaly egy kisebb, most egy ezerfős fesztivál szervezését engedélyezte 

a közegészségügyi hivatal. Mindenből egy keveset – ez lehetne a jelmondata az idei 

rendezvénynek, hiszen kevesebb helyszínen kevesebb, de színes program várja az 

érdeklődőket.  

 

 A népművészeti tudást használhatjuk a mindennapokban is, hogy az életünket könnyebbé 

tegyük  – hangzott el a Míves Emberek Sokadalmát beharangozó sajtótájékoztatón 

Székelyudvarhelyen. Családias rendezvényt ígérnek a szervezők Románia egyetlen 

népművészeti fesztiválján. A konferenciával egybekötött fesztiválon összegyűjtött 

adományokból a Csaba testvér házaiban lakó fiatalokat oktatják hagyományos mesterségekre. 


