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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Erőt adott a terrorizmus vádjával elítélt székelyeknek a börtönben is érzett 

szolidaritás 
2021. július 20. – MTI, Híradó, Mandiner, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Index, Krónika, 

szekelyhon.ro, maszol.ro, Ma7, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Erőt adott a börtönbüntetés idején a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánnak és Szőcs 

Zoltánnak, hogy mindvégig érezték közösségük szolidaritását. Erről azon a sajtótájékoztatón 

beszéltek, amelyet egy nappal a feltételes szabadlábra helyezésük után Kulcsár Terza Józseffel, 

a Magyar Polgári Párt (MPP) képviselőjével közösen tartottak kedden délben a kézdivásárhelyi 

Gábor Áron-szobor előtt. Elmondták: Romániában minden jogi eszköz kimerült arra, hogy a 

bíróság tisztázza ártatlanságukat, de az Emberi Jogok Európai Bíróságán befogadták a 

panaszukat, így Strasbourgban folytatódik a jogi küzdelmük. Amint Szőcs Zoltán fogalmazott: 

elsősorban azt sérelmezik, hogy miután első fokon a pirotechnikai eszközökre vonatkozó 

szabályok megsértése miatt róttak ki rájuk éppen annyi büntetést, amennyit korábban 

vizsgálati fogságban töltöttek, az utolsó tárgyaláson az ügyészség kérésére a legfelsőbb bíróság 

megváltoztatta az ügy besorolását, és anélkül ítélkezett, hogy megadta volna a lehetőséget az új 

besorolás elleni védekezésre. A perükben történt váratlan fordulatot azzal magyarázta, hogy "a 

titkosszolgálat nem tudta lenyelni" az elsőfokú ítéletet. 

 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesült a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 
2021. július 20. – Felvidek.ma 

Az elmúlt három évtized tevékenységének elismeréseként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesült. A kitüntetést kedden délelőtt  

Budapesten a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárától, Potápi Árpád 

Jánostól vette át Fekete Irén, a szövetség elnöke.  Ez a rangos elismerés a külhoni magyarságért 

végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási tevékenység 

elismeréseként adományozható. Mint a méltatásban megfogalmazták: a felvidéki 

magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül adományozták a díjat a 

pedagógusszövetségnek. A díjat 2020-ban az SZMPSZ megalakulásának 30. évfordulójára 

szánta az adományozó, de a járvány miatt megkésve, idén július 20-án került sor az átadására. 

Potápi Árpád János e díjjal köszönte meg a szövetség áldozatos munkáját, s további sok sikert  

kívánt a szövetség számára. 
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ITM: külhoni magyar tehetségeket segít a Hunyadi János ösztöndíj 
2021. július 20. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar Szó, Vajdaság Ma, 

Felvidék Ma 

Már elérhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Hunyadi János 

ösztöndíjpályázata, amelyben a kormány a hazai felsőoktatásban állami ösztöndíjjal tanuló 

külhoni fiatalok részére nyújt havi rendszerességű támogatást – közölte a tárca. A 

minisztérium közleményében idézte Bódis Józsefet, a tárca felsőoktatásért, innovációért és 

szakképzésért felelős államtitkárát, aki azt mondta: a külhoni magyar fiatal értelmiség helyben 

maradása és boldogulása, a határon túli közösségek fenntartása nemzeti érdekünk. Hozzátette: 

ebben a munkában kulcsszerepet töltenek be azok az egyetemi hallgatók, akik Magyarországon 

megszerzett tudásukat szülőföldjükön kamatoztatják, vagy a szomszédos országok 

magyarlakta területein vesznek részt anyanyelvi felsőfokú oktatásban. Az ITM közlemény 

emlékeztetett: a kormány évek óta széleskörű támogatásokkal ismeri el a Kárpát-medencei 

oktatási és kutatási területeken folytatott közös munkát.  

 
Román nyelvoktatás a kisebbségi diákoknak – új tantervvel, ám tankönyv nélkül 

kezdik a tanévet 
2021. július 20. – maszol.ro 

A pedagógusoknak szóló képzések elmaradása, a tananyag és a tankönyv mellől hiányzó 

módszertani útmutatók hiánya is közrejátszik abban, hogy a felső tagozatosok román 

nyelvoktatásában egyelőre elmaradtak a megreformálástól várt eredmények. A középiskolások 

esetében is folyamatos a tananyag átdolgozása és új tankönyvek is készülhetnek. Ferencz 

Salamon Alpár oktatásügyi szakemberrel, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házának 

igazgatójával és Kallós Zoltán kisebbségi oktatásért felelős államtitkárral beszélgettünk a 

Bolyai Nyári Akadémia keretében szervezett kisebbségi román oktatásról szóló pénteki 

csíkszeredai kerekasztal-beszélgetést követően. 

 

Új zarándoklatot hagyományosítanának a csíksomlyói nyeregbe 
2021. július 20. – szekelyhon.ro 

Évtizedes hagyományt továbbgondolva készülnek nagyszabású eseményre Csíksomlyón a 

Hármashalom-oltárnál augusztus első napján. A július 28. és augusztus 1. között megtartandó 

ferences kerékpártúra záróakkordjaként, a Jézus hív: Nyeregbe fel! mottóval hívnak a 

találkozóra. 

 

Beke István és Szőcs Zoltán beszámolt a börtönévekről és a jövőbeli terveikről is 
2021. július 20. – maszol.ro 

Családtagjaik, barátaik, ismerőseik és számos újságíró fogadta kedden délben, Kézdivásárhely 

főterén az 1112 napnyi fogság után szabadult Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A terrorváddal 

elítélt székely férfiak hangsúlyozták: ártatlanságuk tudatában felemelt fejjel mentek börtönbe 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-zarandoklatot-hagyomanyositananak-a-csiksomlyoi-nyeregbe
https://maszol.ro/belfold/Beke-Istvan-es-Szocs-Zoltan-beszamolt-a-bortonevekrol-es-a-jovobeli-terveikrol-is


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 21. 

 

és úgy is jöttek ki. Mindketten megköszönték a kézdivásárhelyi, háromszéki, székelyföldi, 

erdélyi és Kárpát-medencei magyaroknak, hogy mindvégig kiálltak mellettük és 

hangsúlyozták, erőt adott számukra a börtönben, hogy tudták, nemcsak a szűk családjukra 

számíthatnak. 

 

Folytatódik a füleki vár felújítása 
2021. július 20. - ma7.sk 

Fülek önkormányzata idén is sikeresen pályázott a kulturális minisztérium „Újítsuk fel a 

házunkat” elnevezésű műemlékvédelmi programjára, melynek keretében megújul és 

látogathatóvá válik a középső vár területén lévő utolsó ágyúállás. A kulturális minisztérium 

felhívása alapján a műemlékek felújítása helyi munkanélküliek bevonásával zajlik. Agócs 

Attila, polgármester portálunknak elmondta, a minisztériumnak idén csupán egy kisebb 

keretet sikerült elkülöníttetni erre a programra, hiszen úgy nézett ki, hogy megbukik az egész. 

Ennek ellenére mégis van folytatás, aminek nagyon örülnek. 

 

Nyilvános versenypályázatot hirdetett Zselíz a kastély felújítására 
2021. július 20. - ma7.sk  

A felújítási munkálatok keretében az Esterházy-kastély tető- és födémszerkezetet, az egyes 

földszinti helyiségeket, valamint a kastély folyosóit is felújítják. A felújítási munkálatok a 

közbeszerzési adatok alapján 814 861 eurót tesznek ki. Veronika Remišová beruházásokért, 

régiófejlesztésért és digitalizálásért felelős miniszter megerősítette, hogy a helyi önkormányzat 

736 946 eurót nyert el a Norvég Alaptól és az EGT Alaptól. Az összeget az önkormányzat a 

nemzeti kulturális műemlék felújítására fordíthatja. A tetőt és a kastély északkeleti szárnyát 

érintő rekonstrukció célja, hogy az épület visszanyerje eredeti formáját. 

 

Koszorúzás és főhajtás a 90 legyilkolt levente, s a pozsonyligetfalui 1945-ös 

mészárlás további áldozatai emlékműve előtt 
2021. július 20. – felvidek.ma  

Július 18-án, vasárnap délután három órától megemlékezés keretében koszorúzásra és 

főhajtásra került sor a 90 legyilkolt levente, s a pozsonyligetfalui 1945-ös mészárlás további 

áldozatai emlékművénél. A rendezvényen egyenesen Gombaszögről érkezve tiszteletét tette 

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. Nagy köszönet érte, hogy a nagy távolság és 

számos elfoglaltsága mellett úgy intézte, hogy Ligetfaluban lehessen a meghirdetett időpontra. 
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Szabadka: Új egészségügyi rendelő épül, több létesítményt pedig felújítanak 
2021. július 20. – Vajdaság Ma 

Szabadka legnépesebb negyede, a Harcosok sorakozója lakótelep három évtized után végre 

saját egészségügyi rendelőhöz jut. Az alapkövet a minap helyezte le Stevan Bakić polgármester. 

Az építés alatt álló rendelő megkönnyíti az úgynevezett Prozivka lakóinak az életét, de 

ugyanakkor tehermentesíti a környező helyi közösségek egészségügyi intézményeit, de a 

Szabadkai Közkórházat is. A tervek szerint a majdani betegellátó épülete több ezer szabadkai 

részére nyújt majd szolgáltatást. Az sem mellékes, hogy a lehető legészszerűbb módon 

hasznosítanak egy eddig üresen álló, kihasználatlan telket, ugyanakkor új munkahelyeket 

hoznak létre az egészségügyben. 

 

Szerbnyelv-tanulással a szülőföldön való boldogulásért 
2021. július 20. – Magyar Szó 

Az Európa Kollégiumban tegnap megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett szerb 

nyelvi felkészítő képzés ötnapos intenzív kurzusa. Az idei évben is megrendezésre került 

tanfolyam három héten keresztül tart, ezen belül az első két hét során, július 5-e és 16-a között 

tantermi foglalkozások keretében hét helyszínen folytak a képzések, mégpedig Szabadkán, 

Topolyán, Zentán, Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén és Temerinben. A tegnapi eseményen részt 

vett többek között Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, 

valamint Dragana Lilić, a niši Biznis Akademija igazgatója is. 

 

Területrendezési tervek az asztalon 
2021. július 21. – Magyar Szó 

Július 22-én, csütörtökön összeül a városi képviselő-testület, a napirendi pontok nagy többsége 

a területrendezési tervek módosításáról szól. A területrendezési tervek módosításán kívül a 

Területrendezési és Lakhatási Tanács, valamint az Újvidéki Lakásügyi Ügynökség támogatta a 

szolidáris lakások további építését, és egy önkormányzati ingatlan használati jogának az 

engedélyezését a Business Incubator Kft. Novi Sad vállalatnak. A tanács döntéseit továbbítják 

a képviselő-testületnek, a tanácsnokok holnap döntenek az ügyben. 

 
Hol használhatjuk a magyar nyelvet? 
2021. július 20. – Kárpátalja 

2021. július 16-tól lépett hatályba az ukrán, mint államnyelv működésének biztosításáról szóló, 

Ukrajna lakosságának totális ukránosítására irányuló törvény több szigorító rendelkezése a 

kultúra, turizmus, könyvkiadás, szórakoztatóipar területén és az állami hivatalok betöltésekor. 

Ezzel kapcsolatban Csernicskó István nyelvész-professzort, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektorát kérdezte a TV21 Ungvár. 
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Idén már megszervezik a református ifjúsági táborokat 
2021. július 20. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéjében 

megkezdődtek az ifjúsági napok. A vírushelyzet tavaly nem tette lehetővé a fiatalok 

táboroztatását, idén azonban szeretettel várják a konfirmandus korosztályt, tehát a 7. 8. 9. 

osztályt már befejezett tanulókat. A helyszín ez éven a Péterfalvi Református Líceum, az 

Aklihegyi Immanuel Központban zajló felújítások miatt. A táborozók három napot tölthetnek 

együtt, Isten igéjét hallgatva. Az áhítatokon és érdekes előadásokon kívül, szórakoztató játékok 

és egyéb programok is várják az érdeklődőket. 

 

 

Megkezdődött a XI. Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábor Beregszászon 
2021. július 20. – Karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 11. alkalommal szervezi meg a Bereg-vidéki népzenei és 

néptánc tábort a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 47 fiatalt befogadó 

egyhetes tábor célja kultúránk, hagyományaink továbbörökítése, átadása. 

 

Ismét megrendezte a KurucFesztet a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet 
2021. július 20. – Karpat.in.ua 

A pandémia miatti egyéves kihagyás után a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet ismét 

megszervezte a KurucFesztet Tiszapéterfalván. A hagyományoknak megfelelően változatos, 

gazdag program várta az érdeklődőket. Bebizonyosodott az, KurucFeszt a kárpátaljai 

magyarság legjelentősebb nyári kulturális rendezvénye, hiszen több ezren fordultak meg a 

tiszapéterfalvai vidámparkban, ahol énekesek és táncosok váltották egymást a színpadon. E 

mellett rengeteg látnivaló, elfoglaltság várta az utcahosszra kisorakoztatott sátrakban az 

érdeklődőket az arcfestéstől a gyöngyözésen keresztül a bőrözésig, hímzésig. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 20. – Kossuth Rádió 

 

Fél évvel a kirótt börtönbüntetés lejárta előtt, jó magaviseletük miatt, feltételesen szabadlábra 

helyezték a terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltánt. Mint arról sorozatosan 

beszámoltunk, ezzel a jogukkal már korábban élhettek volna, hiszen a börtön illetékes 

 

https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/iden-mar-megszervezik-a-reformatus-ifjusagi-taborokat/
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-20_18-02-00&enddate=2021-07-20_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-20_18-02-00&enddate=2021-07-20_18-40-00&ch=mr1
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bizottsága négy alakommal terjesztette fel a hatályos jogszabály értelmében, de a vádhatóság 

mindannyiszor fellebbezett a döntés ellen. Az utolsó lehetőséggel élve a brassói törvényszék 

mégis a javukra döntött. Kézdivásárhelyen tartottak ma sajtótájékoztatót.   

 

Az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás hétfő este célba ért a magyarfülpösi 

Szórványkollégiumba. A 6 napon és 600 kilométeren át tartó karitatív futás a külhoni 

magyarokkal való összetartozásra és a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet. A 

magyarfülpösi gyermekotthon lakói a faluban fogadták az érkezőket, együtt szaladtak a 

futókkal és dallal, közös énekléssel köszönték meg az odafigyelést. 

 

Ahhoz, hogy a külhoni magyar fiatalok feltalálják magukat szülőföldjükön, a többségi nemzet 

nyelvét is meg kell tanulniuk. Ezt a célt szolgálja a szerbiai magyar kisebbségi önkormányzat 

szerb nyelvi felzárkóztatási programja.  Az újvidéki Európa Kollégiumban zajló képzésről 

küldött összefoglalót munkatársunk. 

 

Székelykapukat festenek újra, lekövezik a közös tereket, gyermekfoglalkozásokat tartanak. 

Közben röpködnek a poénok, száll a dal, szól a zene és a fiatalokra jellemző gondtalan hangulat 

lengi be Zetelakát. Mintegy hatvan önkéntes szállta meg egy hétre a falut, hogy munkájával 

szépítse a községet, fizikailag lemerüljön, lelkileg pedig az ellenkezőjét érje el. Zetelakán, a 

Gyulafehérvári Caritas táborában Geréb Krisztina járt. 

 

Első alkalommal szerveztek biblia és gitártábort a Partium egyik északi szórványtelepülésén, 

Micskén. Felekezettől függetlenül több mint félszáz gyermek jelentkezett a táborba, amely a 

gitároktatás mellett a Biblia megismertetésével is foglalkozik. Az esemény elsődleges célja a 

közösségépítés, hiszen az elmúlt egy év online oktatása illetve a járványügyi szabályok, a 

távolságtartás, megviselte a gyerekeket is. 

 

Hétfőn kezdődött Rugonfalván az a fiataloknak szervezett irodalmi tábor, amelyet a 

székelyudvarhelyi Barabás Enikő kezdeményezett éppen a járvány alatti tapasztalatai alapján. 

A székelyudvarhelyi könyvterjesztő először szervez ilyen tábort, ám az életkori korlátozás miatt 

már jövőre is megvannak a jelentkezői. 


