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Nyomtatott és online sajtó 
 

Jogerős: szabadlábra helyezik a terrorizmus vádjával börtönbe zárt Beke Istvánt 

és Szőcs Zoltánt  
2021. július 19. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Pannon RTV 

Jogerős ítéletben hagyta jóvá a Brassó Megyei Törvényszék a terrorizmus vádjával elítélt 

székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezését – közölte közösségi 

oldalán hétfőn Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, aki 

a két elítélt családjától értesült a kedvező ítéletről. A törvényszéki határozatok kivonata a déli 

órákban még nem jelent meg a romániai bíróságok portálján – írta az MTI. Az ötéves 

börtönbüntetésüket töltő székelyföldi férfiakat várhatóan még a hétfői nap folyamán szabadon 

bocsátják a feketehalmi börtönből. A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak hat hónap 

múlva lejárt volna a büntetésük. 

 

Bemutatták a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyvet 
2021. július 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Webrádió, Magyar Szó, Kárpátalja Ma, Kiszó, 

Kárpátalja 

Bemutatták a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyvet hétfőn Budapesten.  Eddig még 

nem készült ilyen átfogó és szakmai mélységű útikönyv Kárpátaljáról - mondta a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztosa. Grezsa István úgy fogalmazott: a könyv bemutatja Kárpátalja történelmét, 

földrajzát, a különböző régiókat, a térség társadalmi viszonyait. Hozzátette: hasonlóan a 

korábban megjelent Kárpátaljai Gasztrokalauz című kiadványhoz, ez az útikönyv is elérhető 

lesz ukrán nyelven ősztől. A cél, hogy ne csak Magyarországról utazzanak turisták Kárpátaljára, 

azt szeretnék, hogy minél több ukrán látogató ismerje meg ennek a területnek páratlan értékeit, 

szépségeit - hangoztatta. 

 

Célba ért a jótékonysági futás: hatszáz kilométert futottak a szórványkollégium 

támogatására 
2021. július 19. – szekelyhon.ro 

Megérkeztek a célállomásra, a magyarfülpösi szórványkollégiumba Szimandl Anita, Náray 

Balázs és Sperka Tamás amatőr ultrafutók, akik az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány által 

szervezett jótékonyság akció keretében futottak. A hat napon át tartó, hatszáz kilométeres táv 

megtételével a szórványkollégium számára gyűjtöttek adományokat. A sporttáborban 

résztvevő gyerekek, Ady István református lelkipásztor, illetve többen is a kollégium 

munkatársai közül a falu szélén fogadták a futókat. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogeros-szabadlabra-helyezik-a-terrorizmus-vadjaval-bortonbe-zart-beke-istvant-es-szocs-zoltant
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jogeros-szabadlabra-helyezik-a-terrorizmus-vadjaval-bortonbe-zart-beke-istvant-es-szocs-zoltant
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/07/19/karpatalja-magyar-szemmel-utikonyv-keszult-a-keleti-vegekrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/celba-ert-a-jotekonysagi-futas-hatszaz-kilometert-futottak-a-szorvanykollegium-tamogatasara
https://szekelyhon.ro/aktualis/celba-ert-a-jotekonysagi-futas-hatszaz-kilometert-futottak-a-szorvanykollegium-tamogatasara
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Új névvel, arculattal jelentkezik idén a székelyföldi kerékpárverseny 
2021. július 19. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Megtartották a 15. kiírásához érkezett, augusztus 4–7. között zajló Székelyföldi Körverseny 

felvezető sajtótájékoztatóját. A csíkszeredai eseményen mindhárom megye elöljárói jelen 

voltak, akik az újdonságokról számoltak be. Számos újdonsága van a 15 évvel ezelőtt Novák 

Károly Eduárd jelenlegi sportminiszter és Ráduly Róbert Kálmán volt csíkszeredai 

polgármester által útjára indított nemzetközi megmérettetésnek. A legfontosabb, hogy idéntől 

az esemény hivatalos megnevezése Székelyföldi Körverseny, de módosult a rendezvény logója 

és honlapja is. Változtak a szakaszok is, a verseny először rajtol Marosvásárhelyről és először 

érinti Székelykeresztúrt, továbbá idén nem lesz egyéni időfutam. 

 

Digitalizációval tennék versenyképesebbé a székelyföldi turizmust 
2021. július 19. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bár a koronavírus-világjárvány minden ágazatban felpörgette a digitalizációt, egy felmérés 

szerint a turizmus a legkevésbé digitalizált szektor, illetve a tulajdonosi kör jellemzően az 

idősebb generációból áll, mutatott rá sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Rasztovits Dávid. 

A Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója szerint a változó világban tudni kell változni, ezért 

elengedhetetlen a turizmusnak mint ágazatnak a digitalizációja, az erőteljes online jelenlét, a 

digitális lábnyomok kialakítása és a digitális márkázás. „Miért vársz el más eredményt, ha 

mindig ugyanazt csinálod?”, érzékeltette a fejlesztések szükségességét a magyarországi 

szakember. 

 

Asztalt verve követelte a szatmári orvos az idős magyar pácienstől, hogy románul 

beszéljen 
2021. július 19. – Krónika 

Romániában élünk, románul mondja el panaszát! – követelte idős magyar páciensétől a 

szatmárnémeti járóbeteg-ellátó egyik orvosa. A sértett beteg a Szatmári Friss Újság 

szerkesztőségéhez fordult panaszával. A frissujsag.ro honlapon olvasható beszámoló szerint a 

77 éves V. V. a régi poliklinika fül-orr-gégészet osztályán előbb románul beszélt, mert 

valamennyire ismeri a nyelvet, de amikor a panaszokat kellett elmondania, azokat csak 

magyarul tudta felsorolni. „Akkor dr. Gabriela Niculescu orvosnő két kézzel kezdte verni az 

asztalt, hogy Romániában élünk, románul mondjam el, mi a bajom. Amit tudtam, elmondtam 

románul, de ha egyszer a többit nem tudtam… Egyébként az asszisztensnője tud magyarul… 

Végül csak felírt egy receptet. 77 éves vagyok, de soha ilyet életemben még nem csináltak velem, 

soha senki így nem beszélt vagy viselkedett velem” – mesélte a Friss Újságnak a történteket. 

 

Az égető kolozsvári bölcsődehiányra még a korlátozások is rátesznek egy lapáttal 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-nevvel-arculattal-jelentkezik-iden-a-szekelyfoldi-kerekparverseny
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/asztalt-verve-kovetelte-a-szatmari-orvos-az-idos-magyar-pacienstol-hogy-romanul-beszeljen
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2021. július 19. – maszol.ro 

Kolozsváron az előző években sem volt könnyű helyet kapni a bölcsődékben, ám ez a 

koronavírus terjedése óta még inkább megnehezedett, egy éve ugyanis csak 50 százalékos 

kihasználtsággal működhetnek az állami bölcsődék. Emiatt sokan arra kényszerülnek, hogy 

magánintézménybe írassák gyermekeiket, ám ott is ugyanolyan hosszú várólisták vannak, és 

van, akinek egyszerűen nem jut már hely. A szülőknek elegük van, nem értik, hogy miért lehet 

fesztivált szervezni, a bevásárlóközpontokban tömegek gyűlnek össze, a bölcsődék helyzetével 

pedig senki nem foglalkozik, úgy érzik, elfeledkeztek róluk. Oláh Emese kolozsvári 

alpolgármester szerint az önkormányzat arra törekszik, hogy növelje a bölcsődei helyek 

számát, emellett a daduspótlékot is bevezették. 

 

Mire vár, akit hazavárnak? – Kezdeményezések, amelyekkel visszacsalogatnák az 

elvándorolt fiatalokat 
2021. július 19. – Krónika 

A székelyföldi városok egy része egyelőre tervek szintjén teljesít jól, ami a fiatalok itthon 

tartását, illetve a már külföldön élők hazacsalogatását illeti. Sepsiszentgyörgyöt gyakran 

említik pozitív példaként a témával kapcsolatban, a szekelyhon.ro összeállítása alapján pedig 

nem véletlenül: a kovásznai megyeszékhelyen évekkel ezelőtt nekiláttak különböző stratégiák 

és projektek kivitelezésének a kivándorlás visszafordítása érdekében. A többi székelyföldi 

városban is hasonló projektekben gondolkozik a városvezetés: a téma kapcsán a megfelelő 

infrastruktúra – telek és ingatlan – biztosítását, a bölcsődei, az óvodai és az iskolahálózat 

kiépítését, a versenyképes gazdasági közeg kialakítását, valamint egy inspiráló környezet 

megteremtését tekintik prioritásnak. A fiatalok hazacsalogatása szinte minden 

kampányrendezvényen kiemelt témának számít, kérdés, hogy az elmélet milyen formában 

ültethető gyakorlatba. 

 

Igazságot kell szolgáltatni az ártatlanul bebörtönzött székelyeknek  
2021. július 19. – maszol.ro 

Fejér László Ödön székelyföldi szenátor és id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke üdvözli a székely politikai foglyok szabadon bocsátását kimondó jogerős bírósági 

döntést – tudatták a Maszolhoz eljuttatott közleményükben. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 

terrorizmus vádjával 5–5 év szabadságvesztésre ítélte a román bíróság. A megalapozatlan 

döntés célja az erdélyi magyarság megfélemlítése volt. Erdélyben kezdettől fogva koncepciós 

perként kezelték a székely fiatalok bebörtönzését, hangsúlyozza a közleményt közösen aláíró 

Fejér László Ödön és id. Lomnici Zoltán. „A szabadlábra helyezés örvendetes, de nyilvánvaló, 

hogy igazságot kell szolgáltatni az ártatlanul bebörtönzött székelyeknek, erre az Emberi Jogok 

Európai Bírósága hivatott”, amelyhez beadvánnyal éltek. 

 

 

https://kronikaonline.ro/extra/mire-var-akit-hazavarnak-kezdemenyezesek-amelyekkel-hazacsalogatnak-az-elvandorolt-fiatalokat
https://kronikaonline.ro/extra/mire-var-akit-hazavarnak-kezdemenyezesek-amelyekkel-hazacsalogatnak-az-elvandorolt-fiatalokat
https://maszol.ro/belfold/Igazsagot-kell-szolgaltatni-az-artatlanul-bebortonzott-szekelyeknek
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Több mint hatszáz aláírás társaságában küldik el a panaszlevelet a 

tusnádfürdőiek  
2021. július 19. – szekelyhon.ro 

Kedd reggel továbbítják a különböző illetékes intézményekhez több mint hatszáz aláírás és 

plüssmackók társaságában azt a petíciót, amelyet a tusnádfürdőiek fogalmaztak meg az egyre 

elharapódzó medvekérdés miatt. A kisváros vezetője azt reméli, végre felfigyelnek a 

problémájukra, és hosszú idő után rendeződhet a helyzet. 

 

Kinevezték a kisebbségi alap új igazgatóját 
2021. július 19. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, felvidek.ma  

Alena Kotvanová, a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) új igazgatója augusztus 1-jén lép 

hivatalba. Kotvanová kinevezését a KKA élére egy hét tagú bizottság javasolta a kulturális 

miniszternek. Ez utóbbi a június 22-i nyilvános meghallgatást követően három jelölt közül 

választotta ki Kotvanovát. Az új igazgatónő már találkozott Molnár Norberttel, a KKA előző 

igazgatójával. Egyeztettek a további lépésekről, hogy az alap normál üzemmódban 

működhessen tovább. 

 

Ipolyszakállos és Kóspallag együttműködése 
2021. július 19. – ma7.sk 

A lévai járási Ipolyszakállos és a Pest megyei Kóspallag Község Önkormányzata pályázati 

támogatásban részesült az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program 

Kisprojekt Alapjából (a PT4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon 

átnyúló együttműködésének javítása prioritási tengelyén belül). 

 

Nyári színjátszó tábort rendeznek Karván 
2021. július 19. – ma7.sk 

A szlovákiai magyar színjátszók egyik legfontosabb találkahelye, Karva újra kinyitja kapuit a 

nyári ifjúsági színjátszó tábor részvevői előtt. Július 30. és augusztus 8. között fiatal amatőr 

színjátszók veszik birtokukba a karvai szakközépiskola kollégiumát, ahol kilenc napon át 

dolgoznak azon, hogy a lehető legmélyebben elsajátítsák a színészmesterség alapjait. A tábor 

az Egressy Béni Városi Művelődési Központ és a Komáromi Jókai Napok Közalapítvány 

jóvoltából valósul meg – támogatja a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és a KULTMINOR – 

Kisebbségi Kulturális Alap. 

 

 

 

Szövetség Gyimesivel, vagy nélküle? 
2021. július 19. – Új Szó  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-mint-hatszaz-alairas-tarsasagaban-kuldik-el-a-panaszlevelet-a-tusnadfurdoiek.
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-mint-hatszaz-alairas-tarsasagaban-kuldik-el-a-panaszlevelet-a-tusnadfurdoiek.
https://ma7.sk/aktualis/rovidhir-kineveztek-a-kisebbsegi-alap-uj-igazgatojat
https://ma7.sk/tajaink/ipolyszakallos-es-kospallag-egyuttmukodese
https://ma7.sk/tajaink/nyari-szinjatszo-tabort-rendeznek-karvan
https://ujszo.com/kozelet/szovetseg-gyimesivel-vagy-nelkule
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Van-e helye Gyimesi Györgynek, az OĽaNO magyar nemzetiségű parlamenti képviselőjének a 

szlovákiai magyarokat megszólítani szándékozó egységes pártban? A kérdésben, melyre maga 

Gyimesi nem ad egyértelmű választ, a politológusok a kompromisszumkészség fontosságát 

hangsúlyozzák. A Gombaszögi Nyári Táborban lapunk meghívására Öllös László, Tokár Géza 

és Tóth Barnabás Felicián politológusok elemezték az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülési 

folyamatát, amely egy éve tart már. A téma egyik legtöbbet hangoztatott kérdése, hogy vajon 

Gyimesinek van-e helye a három pártból létrehozandó közös politikai szubjektumban. Tokár 

szerint a képviselőnek, sok más szereplőhöz hasonlóan, van helye a közös pártban. Ugyanakkor 

elengedhetetlennek tartja, hogy Gyimesinek, amennyiben a közös pártban szerepet akar 

vállalni, legyen egyfajta kompromisszumkészsége. Továbbá arra is szükség van, hogy ne 

csináljon magának ellenségeket ott, ahol nem feltétlenül vannak. „Szerintem ez utóbbi eddig 

nem feltétlenül ment jól Gyimesinek” – tette hozzá Tokár. 

 

Kishegyes: Augusztus 15-én helyi közösségi választásokat tartanak 

2021. július 19. – Vajdaság Ma 

Július 15-én Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke kiírta a helyi közösség 

tanácstagjainak megválasztására vonatkozó választásokat augusztus 15-ére. Ennek értelmében 

Kishegyes község mindhárom helyi közösségében választásokat tartanak ezen a napon. A 

község területén jegyzett mindhárom helyi közösség nagyon altív. Sárközi elmondta, hogy a 

választások kiírásának jogalapja a képviselő-testület által nemrégiben elfogadott, a helyi 

közösségekre vonatkozó határozat. A kishegyesinek, a szeghegyinek és a bácsfeketehegyinek is 

egyaránt 15 tagja van. 

 

Intenzív szerb nyelvi képzés zajlik az Európa Kollégiumban 
2021. július 19. – Vajdaság Ma 

Az itthoni továbbtanulás és munkavállalás ösztönzése a célja a Magyar Nemzeti Tanács szerb 

nyelvi felzárkóztató képzésének, amely egyre népszerűbb a fiatalok körében. Mától öt napon át 

104, harmadik osztályos középiskolással foglalkoznak az Európa Kollégiumban. A háromhetes 

kurzus első felében tantermi oktatás keretében, hét községben tökéletesíthették a 

nyelvtudásukat, az előzetes felmérések alapján nyolc alapszintű és egy felsőfokú csoportban 

zajlott a munka. A képzés záró részeként mától péntekig az Európa Kollégiumban tanulnak a 

diákok. A hamarosan pályaválasztás előtt álló fiatalok zöme itthon maradna, így a szerb 

nyelvtudás csiszolása mindenképp az előnyükre válhat. 

 
 

Brenzovics: bizonyossá vált, hogy Zelenszkij folytatja Porosenko 

kisebbségellenes politikáját Ukrajnában 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26772/Kishegyes-Augusztus-15-en-helyi-kozossegi-valasztasokat-tartanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26771/Intenziv-szerb-nyelvi-kepzes-zajlik-az-Europa-Kollegiumban.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=27363&lang=huÜdvözlettel:
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2021. július 19. – Karpat.in.ua 

Bizonyossá vált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megválasztása után a nemzetiségek 

jogainak visszaszorítására irányuló politika nem változott, és követi azt az irányt, amely Petro 

Porosenko elnökségének a második szakaszában kezdődött – kommentálta Brenzovics László, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, hogy az ukrán kormány döntése értelmében 

az ezeréves múltra visszatekintő kárpátaljai magyarság nem számít őshonos kisebbségnek 

Ukrajnában. Mint hozzátette, egyértelművé vált, hogy politikai pártoktól függetlenül a politikai 

elitben volt egy elhatározás, hogy véghezviszik a kisebbségi jogok megnyirbálását, és ezt meg 

is tették. 

 

A kárpátaljai magyarság egyik legnagyobb ünnepe a tiszaújlaki emlékműnél 
2021. július 19. – Karpat.in.ua 

A Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájáról a tiszaújlaki Turul-szobornál emlékezett meg 

a kárpátaljai magyarság július 18-án. A hagyományoknak megfelelően idén újra – az ünnepség 

előtt – megkoszorúzták Esze Tamás kuruc brigadéros emléktábláját a Tiszaújlak központjában 

álló egykori Sóház épületénél. A helyszínen Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) kulturális titkára röviden felidézte a Rákóczi-szabadságharc fontos helyi 

vonatkozású eseményeit és a Turul-emlékmű 1989-es visszaállításának történetét. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 19. – Kossuth Rádió 

 

A tavaly tavasszal felállt új szlovák kormány Igor Matović vezetésével kisebbségbarátnak 

mutatta magát, ám a járási elöljárók kinevezésekor, vagy az állampolgársági törvény tervezett 

módosításakor nem tanúsított kisebbségbarát hozzáállást. A most 100 napos, Eduard Heger 

vezette kormány kisebbségi politikáját egyelőre értékelni sem lehet- mondta Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos.  

 

A Rákóczi-szabadságharc első győztes ütközetéről emlékeztek meg vasárnap Kárpátalján. A 

KMKSZ által szervezett tiszaújlaki Turul-ünnepség a helyi magyarság egyik legnagyobb 

tömegeket megmozgató rendezvénye. Tiszaújlak határában vívták a Rákóczi szabadságharc 

első győztes csatáját, ennek tiszteletére a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség minden 

évben nagygyűlést szervez.   

 

http://life.karpat.in.ua/?p=64518&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-19_18-02-00&enddate=2021-07-19_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-19_18-02-00&enddate=2021-07-19_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 20. 

 

 

A Partiumi Falugazdász Hálózat idén is csatlakozik a Magyarok Kenyere programhoz. A 

szervezet négy partiumi megye, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Bihar mezőgazdászait 

tömöríti. Tavaly, több száz gazda hozzájárulásával, rekordmennyiségű búzát gyűjtöttek össze, 

amelyből csak Bihar megyében összesen több mint 25.000 kiló lisztet őröltek. Szeretnék ezt az 

idén is megismételni és az adományokkal hozzájárulni a térség szociális intézményeinek 

segítéséhez.  

 

A hétvégén zárult a Gombaszögi Nyári Tábor. Az 1928-ban alapított majd több alkalommal 

megszüntetett, majd újjászervezett közművelődési tábor az évtizedek során fesztivállá nőtte ki 

magát. A szlovákiai magyarok egyik legnagyobb rendezvénye a pandémia okozta korlátozások 

ellenére is teljesíteni tudta nemzetmegtartó és identitáserősítő küldetését. Orosz Örs 

főszervező szerint minden várakozást felülmúlt az idei tábor.  

 

A csíksomlyói Szent István kollégium kertjében idén is megrendezték a székelyföldi 

gyógynövény-napot. A kollégium udvarán kialakított Mária-kert már most is sok látogatót 

vonz, ahol nem csak sétálni, meditálni, de gyomlálgatni is lehet. Sőt! 

 

„Ha bezárkózunk, a templom muzeális értékké válik, és megcsodálhatjuk a harangszót, a szép 

orgonát. Nem azért kell kilépni a templomon kívülre, hogy az egyház rátelepedjen a világra, 

hanem azért, hogy fölkínáljon alternatívákat, lehetőségeket” – vallja Utasi Jenő tóthfalusi 

plébános, aki közösségi házat, iskolát, diákotthont és futball akadémiát működtet a 700 lelket 

számláló észak-bácskai településen. 


