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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Gombaszög a Nemzeti Újrakezdés Évének első jelentős nemzetpolitikai 

programja 
2021. július 15. – MTI, Híradó, Ma7, Felvidék Ma, Körkép, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Gombaszögi Nyári Tábor az idei Nemzeti Újrakezdés Évének első jelentős nemzetpolitikai 

programja - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a felvidéki rendezvény ünnepélyes megnyitóján elhangzott köszöntőjében 

csütörtökön. Az államtitkár elmondta, hogy idén ez az első olyan nagy nemzetpolitikai tábor, 

amelyet a koronavírus-járvány közepette is megnyithatnak. A világjárvány miatt a Nemzeti 

Újrakezdés Évében a Nemzetpolitikai Államtitkárság a fejlesztésekre, a beruházásokra és az 

építkezésekre helyezte a hangsúlyt - mutatott rá. A díszszónok megköszönte a táborszervezők 

merészségét, bátorságát és körültekintését, hogy a pandémia idején is meg tudták szervezni a 

tábort. Tréfásan megjegyezte, hogy ha a tavalyi volt a "Gombaszög Light", akkor az idei 

rendezvény jelzője a "Gombaszög Hard" lehetne. 

 

Semjén Zsolt és Potápi Árpád János Budapesten fogadták Jankovics Róbertet, a 

HMDK újból megválasztott elnökét 
2021. július 15. – Képes Újsag 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár hétfőn Budapesten hivatalukban fogadták Jankovics Róbertet, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) újból megválasztott elnökét. Jankovics 

Róbert a találkozót követően elmondta, a baráti megbeszéléseken a horvátországi magyarság 

helyzetével összefüggő aktualitásokról tájékoztatta Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-

helyettest és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt. Érintették a horvátországi és 

magyarországi aktuálpolitikai témákat is, külön kitérve a horvátországi magyarságra 

vonatkozó operatív program időszerű részleteire. Elmondta, hogy ismételten megköszönte a 

magyar kormánynak az itteni nemzetrész érdekeit szolgáló fejlesztésekhez nyújtott 

támogatását, és beszámolt a folyamatban levőkről is. 

 

Nemzeti régiók: a kezdeményezők leadták a polgári kezdeményezés papíron 

gyűjtött aláírásait 
2021. július 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A kezdeményezők csütörtökön leadták az illetékes állami hatóságoknak a nemzeti régiókról 

szóló európai polgári kezdeményezés papíron gyűjtött aláírásait. Az interneten gyűjtött 

aláírások adatbázisainak az átadására pénteken kerül sor – tájékoztatta az MTI-t Izsák 

Balázs, a kezdeményező bizottság elnöke. Izsák Balázs elmondta: Romániában 149 845, 
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Magyarországon mintegy 90 ezer, Litvániában közel négyezer aláírás íveit juttatták el az 

országok illetékes ellenőrző hatóságainak. Az interneten 1 167 571 aláírás gyűlt össze. 

 

„Mathias T-Rex” – Megrongálták a kolozsvári Mátyás-szobrot 
2021. július 15.- Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megrongálták Kolozsvár egyik legfőbb jelképét, a Főtéren álló Mátyás-szoborcsoportot – adta 

hírül csütörtökön Facebook-oldalán Oláh Emese alpolgármester. Az emlékmű talapzatára egy 

T betűt firkáltak a Rex felirat elé (valószínűleg a Tyrannosaurus rex nevű dinoszauruszfajra 

akartak utalni), alá pedig a következő, helytelen angol nyelvű szöveget mázolták: „This is 

what 2021 work is. Clean it. Do you think, new-Rex is better than me? Never! („Így működik 

2021. Takarítsd le. Azt hiszed, az új Rex jobb, mint én? Soha!”). A végén pedig egy Andra 

kezdetű aláírás szerepel. Feljelentést fogunk tenni ismeretlen tettesek ellen, hiszen 

felháborító, hogy Kolozsvár egyik legikonikusabb műemlékét ismét támadás éri. Mélységesen 

elítélem a tettet, és a következő időszakban azon fogunk dolgozni, kamerákat helyezzenek ki a 

szobor köré. A szobrot mielőbb megtisztítjuk és visszaállítjuk eredeti formájába” – közölte 

Facebook-bejegyzésében Oláh Emese. 

 

Magyar külügy a Krónikának a román igazságügy-miniszter kijelentéséről: 

Magyarország Schengen-bővítéspárti 
2021. július 15. – Krónika 

Cáfolta a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium a Krónika megkeresésére, hogy 

Magyarország ellenezné vagy megpróbálná megakadályozni Románia schengeni 

csatlakozását. A lap annak nyomán kereste meg a tárcát, hogy Stelian Ion román igazságügy-

miniszter kedden este Magyarországot is belekeverte a bírák és ügyészek által elkövetett 

bűncselekmények kivizsgálására létrehozott, de felszámolásra ítélt ügyészség kapcsán pártja, 

az USR-PLUS és az RMDSZ között kirobbant vitába. Mint arról beszámoltunk, a miniszter 

konkrétan azt próbálta sugallni: amögött, hogy az RMDSZ a DNA helyett a legfőbb 

ügyészségnek adná át az ügyészség hatásköreit, Magyarország állhat, amely így próbálja 

megakadályozni Románia felvételét a schengeni övezetbe.  

 

Vírusállóbbnak bizonyult a székelyföldi turizmus – Megtépázta, de nem 

egyformán sújtotta a járvány a különböző régiókat 
2021. július 15. – Krónika 

Alaposan megtépázta a koronavírus-járvány az idegenforgalmat a tavalyi évben, a trend pedig 

folytatódott a téli, 2020. november – 2021. április időszakban is. A Bánságban és Közép-

Erdélyben volt a legnagyobb visszaesés, a székelyföldi turizmus kevésbé érezte meg a 

válságot. „De magasról lehet nagyobbat zuhanni” – erősítette meg Deák Attila, az Erdélystat 

munkatársa, aki szerint az is fontos, hogy egy adott hely üzleti vagy szabadidős turizmus 

célpontja volt a járványt megelőző időben. 
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Soós Anna, a BBTE rektorhelyettese: „felsőoktatási kínálatunk folyamatosan 

bővül és minőségileg nemzetközi szinten is az élvonalba tartozik”  
2021. július 15. – transindex.ro 

Hétfőn nyitotta meg felvételi platformját a Babeș–Bolyai Tudományegyetem az érettségizett 

diákok és a mesteri képzésre készülő hallgatók előtt, és egészen július 29-ig várják a 

jelentkezőket. A BBTE, amely évek óta az ország egyetemei között élen jár, és a nemzetközi 

rengsorolásokban is előkelő helyet foglal el, nemcsak többszázéve hagyománáyra és 

multikulturális felépítésére büszke, hanem arra is, hogy igyekszik folyamatosan a progresszió 

és az innováció útján maradni. Egyébként a BBTE az egyetlen olyan romániai felsőfokú 

oktatási intézmény, ahol három hivatalos tannyelven – román, magyar, német – folyik az 

oktatás, emellett pedig számos program működik különböző nemzetközi nyelveken. A leendő 

gólyák a 2021-2022-es tanévben is 146 román, 68 magyar, 9 német, 15 angol és 14 más 

tannyelvű alapképzési program közül választhatnak. Mesteri szinten 147 román, 42 magyar, 5 

német, 37 angol és 4 francia nyelvű képzési program várja a jelentkezőket, akik egy vagy több 

szakon kívánják folytatni egyetemi tanulmányaikat.  

 

Szilágycseh elindult a fejlődés útján – „olyan várost akarunk, ahol a rend az úr” 
2021. július 15. – maszol.ro 

A tövisháti Szilágycseh, a kisebb városokhoz hasonlóan a nagyvárosok színvonalát akarja 

elérni, ami pályázatok nélkül szinte lehetetlen – mondta Bálint Ervin polgármester. A 

pályázatokhoz viszont önerőre van szükség, ami nem minden esetben adott, de próbálkoznak, 

terveznek, és arra törekszenek, hogy a jó úton haladjanak, ehhez viszont folyamatos munkára, 

jó csapatra, összefogásra van szükség. Ha kell, akár önkéntes munkával is tesznek a közért, a 

városszépítésért. 

 

Székelyföldről a 21. században 
2021. július 15. – szekelyhon.ro 

A Nap Kiadó, valamint Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa közös szervezésében 

tartottak könyvbemutatót csütörtökön a csíkszeredai Lázár-házban. A Magyar szemhatár 

sorozat harmadik kötete Kárpátalja és Felvidék után Székelyföldet vette alapul, továbbá a 

Trianoni hófogságban című kötetet is bemutatták. 

 

Potápi: szakítsunk időt a találkozásra, a nemzeti összetartozás erősítésére 
2021. július 15. – ma7.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Bárhol is éljünk a nagyvilágban, mi, magyarok szakítsunk időt és energiát arra, hogy 

találkozzunk egymással, és egymás segítségével erősítsük a nemzeti összetartozást – mondta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az idei Gombaszögi Nyári Tábor 

ünnepélyes megnyitóján. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
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rámutatott, a Nemzeti újrakezdés évének ez az első nagy nemzetpolitikai tábora, amit ebben 

az évben siker ül megnyitni, s örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek táborozni. 

Hangsúlyozta, egy történelmi helyről van szó. „Gombaszög azért is kiemelkedik a magyar 

kultúrtörténetben, mert közel száz évvel ezelőtt a frissen elcsatolt Felvidék magyar ifjúsága itt 

indította el azt a nemzeti gondolatot, amelyből számos egyéb más dolog nőtt ki” – mondta, 

majd felidézte a tábor történetét, hozzátéve, jó döntés volt visszahozni a rendezvényt eredeti 

helyszínére. 

 

A megyéknek is készült útmutató arról, hogyan használják akár a magyar 

nyelvet 
2021. július 15. – ma7.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, bumm.sk 

A megyei önkormányzatoknak is be kell tartaniuk a nemzeti kisebbségek jogait, ebből a célból 

módszertani útmutató készült számukra – tájékoztatott Kovács Zoltán, a kisebbségi 

kormánybiztos hivatalának munkatársa. A hivatal leszögezi, hogy a települési 

önkormányzatok komoly előrelépést tettek a kisebbségi jogok betartása területén az elmúlt 

években, de megyei szinten még számos hiányosság mutatkozik. Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos a tavalyi éves jelentésében is rámutatott erre, és találkozót kezdeményezett az 

SK 8 társulás képviselőivel, melyen kiderült, hogy szakmai és módszertani útmutatóra van 

szükségük a megyéknek. 

 

A kétnyelvűségről Nagyölveden 
2021. július 15. – ma7.sk 

A lévai járási Nagyölved község önkormányzata 2021. július 5-ére szervezte meg a Magyarok 

szlovákul című konferenciáját. A kétnyelvűséget középpontba állító szakmai tanácskozás a 

helyi alapiskola épületében zajlott.  

 

Az MKP-t Matovič korábbi tanácsadója képviseli Gombaszögön 
2021. július 15. – bumm.sk 

Cziprusz Zoltán helyett Berényi József vesz részt a gombaszögi közéleti beszélgetésen. 

Frissítve az MKP elnökének nyilatkozatával. A Híd politikusai idén nem vesznek részt a 

Gombaszögi Nyári Tábor közéleti programjaiban, mivel a párt nem kíván "Matovič destruktív 

magyarjaival" vitázni. Bár a bumm.sk információi szerint az MKP elnökségében született egy 

hasonló konszenzus, mely szerint ők sem vesznek részt politikai vitában Gombaszögön, a 

szerkesztőséget az MKP elnöke arról tájékoztatta, hogy nem volt szó az elnökségi ülésen a 

gombaszögi vitában való részvételről, így konszenzus sem születhetett erről. A beszélgetésre 

eredetileg Cziprusz Zoltánt, az MKP egyik alelnökét hívták meg, aki portálunknak elmondta, 

tervezi ugyan, hogy elmegy Gombaszögre, de szombaton nem tud ott lenni a beszélgetésen, a 

helyére Berényi József ugrik be. 
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Kishegyes: A Hegyesi-csata évfordulójáról tartottak megemlékezést 
2021. július 15. – Vajdaság Ma 

A Hegyesi-csata 172. évfordulója alkalmából Kishegyesen, a templomkertben található 

szoborparkban, Guyon Richárd honvédtábornok mellszobránál tartottak megemlékezést. 

Guyon Richárd honvédtábornok Kishegyesnél aratott bravúros győzelme sajnos már nem 

tudta győzelemre vinni a forradalmat. A történelem azonban, mint a forradalom utolsó 

győztes délvidéki csatáját jegyzi. Ha nem sikerül egészen Verbászig visszaszorítani a 

császáriakat, akkor nagy valószínűséggel Kishegyesen ma nem magyarul beszélnének. 

 

Tovább fejlesztik kapcsolataikat az MNT-vel az észak-macedóniai magyarok 
2021. július 15. – Vajdaság 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. Az iskola és az MNT közötti kapcsolatok megteremtése ugyanakkor a 

Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének és annak elnökének, Sutus Józsefnek 

köszönhető. 

 

Utazási korlátozás: Magyarország újabb engedményt tett Ukrajnának 
2021. július 15. – Kiszo.net 

Mostantól vonattal is tranzitálhatnak az ukrán állampolgárok Magyarországon keresztül 

Ausztriába – jelentette be csütörtökön Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitter-

bejegyzésében. Kuleba azt közölte, hogy egy hete arról állapodott meg Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszterrel, hogy Magyarország lehetővé teszi, hogy az Ausztriába 

tartó ukrán állampolgárok vonattal is átutazhassanak az ország területén. „A magyar 

kormány teljesítette a megállapodást, és a vasút is bekapcsolódott a tranzitútvonalak közé. 

Éppen akkor, amikor helyreáll a vízummentesség érvényessége. Tovább bővítjük az ukránok 

szabad utazási lehetőségeit” – jegyezte meg az ukrán külügyminiszter. 

 

Ukrajna Magyarországgal is tárgyal az EU-csatlakozási nyilatkozat 

támogatásáról 
2021. július 15. – Kárpátalja 

Ihor Zsovkva, az ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője magyarországi látogatása során 

megvitatta Balla János miniszterelnöki külügyi főtanácsadóval az Ukrajna európai 

perspektívájának elismeréséről szóló kétoldalú nyilatkozatot – jelentette a korrespondent.net 

az Elnöki Hivatal sajtószolgálatának tájékoztatása nyomán. Zsovkva egyebek mellett 
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tájékoztatta tárgyalópartnerét Ukrajna fő prioritásairól az Európai Unióval fenntartott 

kapcsolatok terén, többek között a 23. Ukrajna–EU csúcstalálkozó előkészületei kapcsán.  

 

Kezdetét vette a Kisebbségvédelem Európában című online nyári egyetem 
2021. július 15. – Kárpátalja 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) szervezésében idén tizedik alkalommal kerül 

megrendezésre a már hagyományos nyári egyetem. A Zoom felületén megrendezett online 

nyári egyetem célja, hogy felkutassanak minden olyan ifjú jogászt, szakembert, hallgatót, 

doktoranduszt, aki érdeklődik és igazán foglalkozik a kisebbségvédelemmel Európa-szerte. 

Emellett feltett céljuk, hogy minél többen megismerkedhessenek a KJI tevékenységével, 

valamint a kisebbségvédelem nemzetközi jogi és európai uniós alapjaival. A július 14–17. 

között megrendezésre kerülő nyári egyetem hivatalos megnyitó ünnepségére július 14-én 

került sor a Zoom Meeting felületen. 

 

20 éves a beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány 
2021. július 15. – Karpat.in.ua 

20 éve jött létre a beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány, amely kiemelt feladatának tekinti 

a magára hagyott, vagy szülő nélkül nevelkedő gyermekek felkarolását. Ennek érdekében 

olyan családtípusú gyermekotthonok, befogadó és gyámcsaládok hálózatát hozta létre, 

amelyben mintegy 100 gyermeket nevelnek. 

 
Ünnepi fogadás Zágrábban Magyarország V4-es soros elnökségének kezdete 

alkalmából 
2021. július 15. – Képes Újság 

Amikor a visegrádi négyekről (V4) beszélnek, akkor egész Közép-Európáról beszélnek, és ez 

Horvátország számára is komoly lehetőségeket hordoz, egy közép-európai építkezésben 

Horvátországnak is fontos szerepe van – mondta Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés 

Külügyi Bizottságának elnöke kedden a Magyarország V4-es soros elnökségének kezdete 

alkalmából a zágrábi magyar nagykövetség által szervezett ünnepi rendezvényen. 

Magyarország július 1-jétől tölti be a Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 

alkotta visegrádi együttműködés (V4) soros elnökségét. 

 

2023 végéig elkészül a régen várt Eszék-Pélmonostor-Pécs autópálya-szakasz 
2021. július 15. – Képes Újság 

Kedden elhelyezték az M6-os autópálya Bóly-Ivándárda (magyar-horvát országhatár) közötti 

befejező szakasz és a Villányi csomópont alapkövét. Az eseményen meghívott vendégként 

jelen volt Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is. 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
 

https://karpataljalap.net/2021/07/15/kezdetet-vette-kisebbsegvedelem-europaban-cimu-online-nyari-egyetem
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Jubileumi magyar kultúrest Vinkovciban 
2021. július 15. – Képes Újság 

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szombaton rendezte meg 10. magyar estjét. A városi 

színházban tartott rendezvény célja a helyi magyarság kultúrájának bemutatása, illetve a 

hagyományok megőrzése. 

 

Nyári alkotóműhely a pélmonostori HMDK szervezésében 
2021. július 15. – Képes Újság 

A Csillagszemű játszó- és alkotóműhely idén nyáron is önfeledt játékra és alkotásra várta a 

gyerekeket a HMDK pélmonostori alapszervezetének székházában. A pélmonostori HMDK-

alapszervezet és a Magyar Katolikus Nőegylet két évvel ezelőtt újabb tevékenységi formákat is 

bevezetett. Nagy sikere van például az irodalmi-történelmi teadélutánoknak, amelyek 

elsősorban a felnőtteknek szólnak, a gyerekek számára pedig elindítottak egy magyar játszó- 

és alkotóműhelyt, amelynek a Csillagszemű nevet adták, nem sokkal később az idejáró 

gyerekekből egy gyermektánccsoport is alakult. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 15. – Kossuth Rádió 

 

Egy majd 100 éves ifjúsági tábor ! A Gombaszögi Nyári Tábor a szlovákiai magyar fiatalok 

egyik legnagyobb nyári rendezvénye. Az egy hetes fesztivált, szabadegyetemet és táborozást 

jelenlegi formájában 2008 óta rendezik meg, ám nem minden előzmény nélkül! 

 

E tradíció kezdetei 1928-ra nyúlnak vissza, majd a 60-as évektől - gyakran a fennálló 

szocialista hatalom zaklatása ellenére - a csehszlovákiai magyar egyetemista diákklubok 

révén kapott új lendületet és szellemiséget. Minden nehézség dacára, évről évre több százan 

vettek részt ezen eseményeken, mígnem 2008-tól elkezdődött egy új fejezet a Tábor életében. 

Ha nincs egészségügyi korlátozás, több ezer táborozója és látogatója van a rendezvénynek! 

 

A szerdai 0. nap után hivatalosan is megnyílt a Gombaszögi Nyári Tábor, a vírusjárvány után 

az első nyári nemzetpolitikai szabadegyetem. Potápi Árpád János,  nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár a megnyitó ünnepségen a tábor hagyományait, és szellemiségét méltatta. 
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Az elmúlt másfél évben online térbe került át a kapcsolattartás a magyar diaszpórában is, 

elmaradtak a személyes részvétellel zajló rendezvények,  ez pedig több magyar intézmény 

fenntartását, fennmaradását is megnehezítette. Ugyanakkor a magyar diaszpóra néhány 

intézménye - például a hétvégi iskolák -  iránti érdeklődés  megerősödött - mondja Szilágyi 

Péter, a nemzetpolitikai államtitkárság magyar diaszpóráért felelős miniszteri biztosa. 

 

A szlovákiai egyetemisták fele nem a hazájában képzeli el a jövőjét diplomája kézhezvétele 

után, derült ki a Közéleti Kérdések Intézetének legfrissebb felméréséből. 

 

Romániában nyolc hónap múlva, 2022. március 14-én kezdődik a következő népszámlálás. A 

magyarság – magánszemélyek, illetve az összeírásban résztvevő szervezetek – tájékoztatása 

és segítése céljával indult útjára a nepszamlalas.ro portál. A népszámlálás újdonságairól, 

fontosságáról, a portál céljáról kérdeztük a kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület 

által indított kampány koordinátorát, Barna Gergőt. 

Megkezdődött a beiratkozás a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. A magyar 

kormány által támogatott oktatási intézményben 14 alapszakon illetve hat mesterszakon 

összesen 860 helyet hirdettek meg. Az egyetemre nemcsak a Partiumból de Erdély távolabbi 

városaiból és a határhoz közeli magyarországi településekről is érkeznek a diákok. 

 

A szülőföldön maradást és boldogulást  hivatott elősegíteni az a székelyudvarhelyi 

kezdeményezés, amelyre ugródeszkaként tekintenek a fiatal családosok. 

 

A végső munkálatok zajlanak jelenleg azokban a romániai országos lakásügynökség által 

épített, alacsony áron bérelhető, székelyudverhelyi lakásokban, amelyeket idén 28 fiatal 

család vehet birtokba. Ezeket a lakásokat idővel meg is vásárolhatják. 

 

 Napközis zöld alkotótáborban vehetnek részt a héten a temesvári Bartók Béla líceum elemi 

osztályos diákjai. Itt ismerkednek a természet világával, növényeket gondoznak, 

képzőművészeti alkotásokat készítenek, természetfilmeket néznek. A foglalkozások  jelentős 

része a szabadban folyik. Hogy mi minden történik ebben a táborban és mi a legjobb benne? - 

kérdeztük a tábor vezetőjét és néhány résztvevőjét. 


