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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Átadták Az utazó magazin legjobb turisztikai szolgáltatóknak járó díjait 
2021. július 21. – MTI, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, Körkép, Vajdaság Ma 

Átadták Az utazó magazin szavazása alapján 2020 legjobb turisztikai szolgáltatóinak járó 

díjakat szerdán Budapesten; a legjobb határon túli magyar szálláshelyet és a legjobb külhoni 

magyar éttermet is díjazták. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a díjátadón kiemelte: fontos, hogy idén is díjazták a határon túli magyar turisztikai 

szolgáltatókat. Elismerését fejezte ki azoknak, akik a járvány ellenére fejlesztettek, és éltek a 

bértámogatással is. Közös erőfeszítések eredménye, hogy a járványt visszaszorították, és 

megtesznek mindent, hogy a következő hullám esetleges kitörésére is felkészüljenek - jelezte. 

Az oltás az egyetlen megoldás a sikeres védekezéshez, és mindenkit arra bíztatott, hogy oltassa 

be magát, ha még nem tette meg. 

 

Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemet rendeznek a Tusványos szervezői 

Sátoraljaújhelyen 
2021. július 21. – Krónika 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor a koronavírus-járvány miatt tavaly és idén 

egyaránt elmaradt, a szervezők május végén jelentették be, hogy a Tusványosként közismert 

rendezvény 31. kiadásának 2022. július 19-24. között ad otthont a tusnádfürdői kemping. A 

Tusványos szervezői – Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács, Magyar Ifjúsági Tanács, Magyar Ifjúsági Konferencia –, kiegészülve a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetséggel, szerdán a Krónikát arról tájékoztatták: gondoskodnak arról, 

hogy a járvány ne szabjon gátat a nemzetpolitikai párbeszédnek, a nemzetben való, Kárpát-

medencei együtt gondolkodásnak. A Sátoraljaújhelyen július 21-25. között tartandó 

rendezvény meghívott előadói az újraindítás és a megújulás hívószavai alatt értekeznek arról, 

hogy milyen kihívások érhetik a nemzeti kisebbségvédelmet térségünkben és Európában, vagy 

melyek a gazdasági újraindítás lehetőségei a Kárpát-medencében.  

  

Rácz Zsófia: a fiatalok nélkül nem valósulhat meg az élet újraindítása 
2021. július 21. – MTI, Demokrata, Hír TV, Origo, 888 

Rácz Zsófia abból az alkalomból beszélt erről, hogy bemutatták a Társadalomkutató Kft. 2020-

as átfogó ifjúságkutatásának gyorsjelentését. A jelentésből kiderül, hogy a fiatalok 

családpártiak és elkötelezettek a gyermekvállalás iránt, ami az elmúlt évtized családbarát 

kormányzati politikájának köszönhető - összegezte az eredményeket a helyettes államtitkár. 

Hangsúlyozta: ahhoz, hogy valós támogatást jelentő intézkedéseket tudjon hozni a kormányzat 

a fiatalok számára, ismerni kell a vágyaikat, elképzeléseiket. Ezt szolgálja az átfogó 

ifjúságkutatás. Székely Levente, a kutatás vezetője közölte: a felmérés szerint a magyarországi 
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és a külhoni magyar fiatalok csaknem 87 százaléka optimista, 45 százalék pedig nagyon bízik a 

sikeres jövőben. A szociológus elmondta: a nagymintás kutatás során nyolcezer magyarországi, 

valamint négyezer erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 15-29 éves fiatalt kérdeztek meg. 

Székely Levente arról is beszámolt: annak ellenére, hogy a megkérdezett fiatalok 21 százaléka 

vallásos családból származik, csupán 5 százalékuk tartja magát kifejezetten vallásosnak. Ez az 

arány a határon túliak esetében lényegesen magasabb, 12 és 33 százalék közötti.  

 
Elfogadta a kormány a medvék eltávolítását szabályozó sürgősségi rendeletet 
2021. július 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Elfogadta a bukaresti kormány a településeken emberéletet veszélyeztető medvék eltávolítását 

szabályozó sürgősségi rendeletet – jelentette be a Florin Cîțu vezette kabinet ülését követően 

Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. A több hetes előkészítést 

követően elkészült rendelet értelmében azonnal eltávolítható lesz minden olyan nagyvad, 

amely a településeken belül veszélyezteti a lakosságot. Valamennyi önkormányzatban 

megalakul az azonnali sürgősségi beavatkozást végrehajtó csapat, amelyet a polgármester vagy 

esetenként az alpolgármester irányít a törvény értelmében. Ők azok az illetékesek, akik a 

jogszabályban foglaltak szerint a szakmai vélemények alapján meghozzák a döntést az azonnali 

eltávolítás módjáról, amely háromféle lehet: a nagyvad elhajtása, altatása és áthelyezése, 

valamint eutanázia vagy kilövés által. 

 

Az új kormányrendelet lehetőséget teremt a biztonság helyreállítására – 

politikusokat kérdeztek 
2021. július 21. – maszol.ro 

„Arra számítok, hogy az első napokban-hetekben a medvék elűzésével és az áthelyezésekkel 

kezdünk, és így felszabadítjuk azon teher alól az önkormányzatokat, településeket, 

állampolgárokat, amely hosszú idő óta rájuk nehezedik” – fogalmazott Tánczos Barna. A 

miniszter hangsúlyozta: óriási lépésről van szó, a cél a közösségek megvédése, hogy a lakott 

területeken sürgősen visszaállítsák a biztonságot, amire a most elfogadott kormányrendelettel 

az RMDSZ megteremtette a lehetőséget. 

 

Elfogadta a kormány a nagyváradi Ady Endre Líceum teljes felújításáról szóló 

határozatot 
2021. július 21. – maszol.ro, Krónika 

„A nagyváradi római katolikus püspökség és az RMDSZ közötti nagyon jó együttműködésnek 

köszönhetően, a magyar képviselet javaslatára döntött mai ülésén a kormány a nagyváradi Ady 

Endre Líceum teljes restaurálásáról” – idézi Cseke Attila fejlesztési minisztert az RMDSZ 

közleménye. A tárcavezető hozzátette: a római-katolikus egyház tulajdonában lévő 

műemléképület felújítására közel 65 millió lejt biztosít a fejlesztési minisztérium. Az RMDSZ 

közleménye szerint a miniszter rámutatott: a 250 éves Orsolya-rendi kolostor teljes, külső és 
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belső restaurálása és a tanintézmény korszerű felszerelése az RMDSZ és a püspökség közös 

erőfeszítése, amely ma zöld utat kapott a kormánytól. Az épület Nagyvárad és Bihar megye 

egyik legjelentősebb műemléke, ennek ellenére megépítése óta egyszer sem végeztek rajta 

teljes felújítást. A restaurálási folyamat alatt az épületegyüttes valamennyi szárnyát felújítják. 

 

Hargita és Kovászna megye is kap a kormány közel 150 millió lejes támogatásából 
2021. július 21. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

A kormány szerdai ülésén 148,7 millió lejes támogatást hagyott jóvá az áradások és 

földcsuszamlások által sújtott 17 megye számára. A pénzt 243 település 1085 létesítményének 

helyreállítására fordítják – nyilatkozta Florin Cîţu miniszterelnök. Cseke Attila fejlesztési 

miniszter a 11 erdélyi megyébe kiutalt támogatásokra kitérve az RMDSZ közleménye szerint 

rámutatott: a kormány által odaítélt összegből a Hargita megyei utakat, hidakat javítják fel, 

mezőgazdasági utakat állítanak helyre, és a beszakadt folyómedreket igazítják ki. A kormány 

által odaítélt összegből a Hargita megyei utakat, hidakat javítják fel, mezőgazdasági utakat 

állítanak helyre, és a beszakadt folyómedreket igazítják ki. A miniszter továbbá elmondta: 

Kolozs megyében a tordatúri polgármesteri hivatal épületét tatarozzák az utak és hidak 

kijavítása mellett, Kovászna megyében pedig a megyei önkormányzat részesül 

kormánytámogatásban a megyei utak javítására, és helyreállítják a málnási gyógyfürdőt és 

parkot is. 

 

Trianon-kislexikon: Molnár Zsolt magyarországi történelemtanár a békediktátum 

jelenségeit tárgyaló új kötetéről 
2021. július 21. – Krónika 

Közel 900 szócikkével segít eligazodni az 1920-as békediktátumot övező történések, jelenségek 

útvesztőjében a nemrég napvilágot látott Trianon-kislexikon, amelynek Molnár Zsolt 

budapesti történelemtanár, mesterpedagógus a szerzője. A kötet összeállításának céljáról, 

mikéntjéről Molnár Zsoltot faggatták. A lexikon a tervek szerint eljut valamennyi magyar 

tanítási nyelvű iskolába, így az összes határon túli magyar tanintézetbe is. 

 

Magántőkealap jött létre a székelyföldi feldolgozóipar fejlesztésére 
2021. július 21. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Magántőkealapot hozott létre Roy Chowdhury Gergely, a zabolai Mikes grófi család 

leszármazottja; az alap elsősorban a székelyföldi feldolgozóiparba kíván befektetni. Az MTI-

hez eljuttatott közlemény szerint a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett magántőkealap 

befektetési célterülete Románia, ezen belül elsősorban Székelyföld lesz. A tőkealap az 

élelmiszer- és feldolgozóipar területén kíván olyan évek óta működő, nagy forgalmú 

vállalkozásokba befektetni, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a térségben, és 

tapasztalatukat innovatív megoldásokkal ötvözve elősegíthetik Székelyföld gazdasági 

fejlődését. Az alap létrehozói szerint Székelyföldön sok piaci lehetőség adódik, mert a gazdaság 

alapvetően alapanyag-termelőként működik. A teljes előállítási lánc létrehozásával 

munkahelyek jöhetnek létre, és nagyobb haszonnal értékesíthetők a félkész vagy késztermékek. 
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Közösségi konzultáción mérik fel a háromszékiek elvárásait 
2021. július 21. – maszol.ro 

A következő hónapokban ötvenezer háromszéki háztartást keresnek fel a kérdezőbiztosok, 

hogy felmérjék a magyar közösség elvárásait és gondjait. Az RMDSZ háromszéki szervezete 

által kezdeményezett „Együtt írjuk Háromszék jövőjét” című közösségi konzultáció célja, hogy 

az önkormányzatok a magyar közösség elvárásaihoz igazíthassák a közpolitikájukat. „A 

következő időszakban minden háromszéki háztartásba bekopogunk és minden 16 év feletti 

személyt megkérdezünk, hogy mi a véleménye olyan fontos kérdésekről, mint az egészségügy 

fejlesztése, utak, hidak építése, a turizmus újraindításának támogatása, a szociális helyzet. Azt 

is megkérdezzük, hogy a jövő évben esedékes magyarországi választásokhoz hogyan 

viszonyulnak a háromszékiek”, nyilatkozta Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki 

szervezetének elnöke szerint a kérdőívre adott válaszokat és javaslatokat beépítik megyei és 

településfejlesztési tervekbe, azok mentén alakítják a háromszéki közösség jövőképét. 

 

Évek óta raktárban porosodnak a játszóeszközök 
2021. július 21. – szekelyhon.ro 

Noha már 2019-ben megérkeztek Marosvásárhely tizennégy óvodájába az új játszóeszközök a 

magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretében, azóta sem 

szereltették fel azokat, hiszen a régi városvezetésnek nem szerepelt a prioritásai között. 

Marosvásárhelyen idén áprilisban az oktatásért felelős városi tanácsosok az RMDSZ 

marosvásárhelyi frakciójával közösen jelentették be, hogy kimozdítják a holtpontról az előző 

városvezetés játszóeszköz-felszerelésével kapcsolatos mulasztásait. 

 

Aki az agyagból csodát teremt – jubilál Kutak Adrienn keramikusművész 
2021. július 21. – felvidek.ma  

A mai napon ünnepli életjubileumát Kutak Adrienn keramikusművész, közéleti személyiség, 

kiállításszervező. Az elmúlt évtizedekben számos kültéri alkotása jelent meg Felvidék-szerte, 

több, a magyar közösségünk számára fontos szervezet díjának megalkotója, formába öntője. 

Kutak Adrienn 1961. július 21-én született Léván, ám gyermekkora óta Ipolyságon él. 

Pozsonyban végezte középfokú képzőművészeti tanulmányait kerámia szakon. Tanulmányai 

befejeztével Ipolyságon, valamint a Lévai járásban tevékenykedett. Napjainkban is az Ipoly 

menti városkában él és alkot. Művészi látásmódján keresztül a rideg agyagtábla a keze nyomán 

válik törékeny képzőművészeti alkotássá. A formavilága és a máz által varázsolt színek 

kavalkádja egyedi. 
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Ismerd meg a szomszédodat! tábor az ismerkedés jegyében 
2021. július 21. – felvidek.ma  

A fenti címmel zajlik ezen a héten a százdi önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor. 

Az ötnapos rendezvényen a táborlakók Százd és környékének értékeivel, természeti kincseivel, 

történelmi és kulturális örökségével ismerkednek. „A tábor megszervezése jelentős 

hagyományokra tekint vissza. Főleg óvodások és az alsó tagozatos tanulók részére szervezzük 

meg” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Srna Zoltán, Százd polgármestere, a tábor 

főszervezője. Mint hozzátette: több éven keresztül evangélikus gyülekezeti táborként valósult 

meg az esemény, ám az utóbbi években a falu vette kézbe a szervezést és a lebonyolítást. A tábor 

célja a játékos ismeretszerzés, a környék felfedezése, a helyi értékek megismerése. Ennek 

érdekében az öt nap alatt meglátogatták többek között Ipolyvisket, Szetét, Ipolyságot, valamint 

túraként elballagtak Deméndre is. 

 

Búcsú Fónod Zoltántól (1930–2021) 
2021. július 21. – Új Szó  

Kilencvenegy éves korában Pozsonyban elhunyt Fónod Zoltán irodalomtörténész, újságíró, 

szerkesztő, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar tanszékének egykori tanszékvezető docense, 

több irodalmi, publicisztikai és közéleti díj kitüntetettje. Fónod Zoltán tizenöt önálló kötete 

közül legutóbb a kétkötetes Mérlegen (A magyar irodalom Cseh/Szlovákiában, 1945–2010) 

jelent meg 2014-ben és 2015-ben. Fő kutatási területe a két háború közti szlovenszkói magyar 

irodalom volt, ebben a tárgykörben az Üzenet című monográfiája emelhető ki, mely először 

Budapesten, 1993-ban jelent meg, majd második kiadásban, kilenc év múlva Pozsonyban is. 

Életpályája folytán az 1948 utáni csehszlovákiai magyar irodalommal is foglalkozott, számos 

antológia és gyűjtemény megszületésénél bábáskodott, ezek közül legjelentősebb munkája az 

1980 és 2001 között kiadott tizenkét kötetes Fábry Zoltán összegyűjtött írásai volt, valamint A 

cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004 (második, javított, bővített kiadás). 

 

Čaputová aláírta a Kisebbségi Kulturális Alap szakmai bizottságaival kapcsolatos 

törvénymódosítást 
2021. július 22. – Új Szó  

Változnak a Kisebbségi Kulturális Alap (FPKNM) szakmai bizottságaiba való tagjelölés és -

választás feltételei. Ezek a bizottságok döntenek a támogatások odaítéléséről. A nemzeti 

kisebbségi kultúrát támogató alapról szóló törvény módosítását szerdán írta alá Zuzana 

Čaputová köztársasági elnök – tájékoztatott Lukáš Laczko, az elnöki hivatal kommunikációs 

osztályának munkatársa. A koalíciós képviselők által javasolt módosítás pontosítja a kulturális 

szervezetek nyilvántartásának definícióját is. A nyilvántartás tartalmazni fogja azoknak a 

kulturális szervezeteknek az adatait, amelyek részt vehetnek a bizottsági tagok kiválasztásában 

és megválaszthatják a tagokat. 
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https://felvidek.ma/2021/07/ismerd-meg-a-szomszedodat-szazdi-nyari-tabor-az-ismerkedes-jegyeben/
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. július 22. 

 

17 órakor adják át a Vajdasági Birkózóakadémiát Magyarkanizsán 
2021. július 22. – Pannon RTV 

Az átadóünnepséget a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élőben közvetíti. 

A Vajdasági Birkózóakadémia ünnepélyes átadójára készülnek Magyarkanizsán. A 

sportlétesítmény a magyar kormány 2,9 millió eurós támogatásából valósulhatott meg. Bálint 

Zoltán, a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetőjének elmondása szerint az 

építőipari munkálatok már befejeződtek, az átadásra pedig már szinte teljesen be is lesz 

bútorozva az épület. 

 

Jótékonysági vásár Magyarcsernyén  
2021. július 21. – Vajdaság Ma 

Ma délelőtt a Magyarcsernyei Ifjúsági Klub jótékonysági vásárt szervezett, amelynek bevételét 

az új klub kerthelyiségeinek felújítására fordítaná. Bicók Lilla, a klub elnöke a vásár kapcsán 

elmondta, hogy a nyár és a szünet rengeteg szabadidőt hoz magával, és az elnökség tagjai, hogy 

kimozduljanak otthonról, hogy együtt lehessenek, úgy döntöttek, hogy minden nap 

csinosítanak kicsit az udvaron és a házon. Kiemelte, hogy takarítás közben több olyan dolgot is 

találtak, amelyről tudták, hogy nem lesz rá szükségük, viszont kidobni nem akarták. 

 

Nagylelkű ajándék az iskolának 
2021. július 21. – Magyar Szó 

Az idei iskolaévben a nemesmiliticsi (Sveztozar Miletić) Testvériség-egység Általános Iskola 

tanulói nagylelkű ajándékot kaptak Mátyus András, a visegrádi Szent György Lovagrend 

nyugat-európai nagypriorja jóvoltából. Az adomány között található egy multifunkciós 

mászóka, focikapuk, szőnyeg, gyerek ülőkék, játékdoboz, hat pad az iskolaudvarra, valamint a 

szabadtéri órák megtartásához egy hatalmas kombinált asztal, padokkal együtt. 

 
Ukrajna is elfogadja a magyarországi diplomákat 
2021. július 21. – Kiszo.net 

A Miniszteri Kabinet jóváhagyta azt a tervezetet, amely az Ukrajna és Magyarország közötti, az 

oklevelek és tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szól. Az erre vonatkozó döntést a 

kormány a július 21-i ülésén hozta meg, adta hírül az oktatási minisztérium sajtószolgálata.  Az 

irat szerint a rendelet elfogadása azt jelenti, hogy a 9. osztály elvégzéséről szóló ukrán 

bizonyítványokat egyenértékűvé teszik a 8. osztály elvégzéséről szóló magyar 

bizonyítványokkal, így gördülékenyebb a tanulmányok folytatása a két ország tanulóinak. Az 

ukrán általános középfokú végzettséget igazoló dokumentumokkal tovább lehet tanulni a 

magyarországi szakiskolákban és felsőoktatási intézményekben. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/sport/17-orakor-adjak-vajdasagi-birkozoakademiat-magyarkanizsan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26775/Jotekonysagi-vasar-Magyarcsernyen.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4676/vajdasag/246960/Nagylelk%C5%B1-aj%C3%A1nd%C3%A9k-az-iskol%C3%A1nak-iskola-nemesmilitics.htm
https://kiszo.net/2021/07/21/ukrajna-is-elfogadja-a-magyarorszagi-diplomakat/
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Ukrajnába látogat Szijjártó Péter 
2021. július 21. – Kárpátalja 

Ukrajnába utazik Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július 22-én – tudatta a 

korrespondent.net. Szijjártó, mint az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának elnöke 

találkozik Dmitro Kulebával. A tárgyalás kiemelt témája lesz az orosz-ukrán fegyveres 

konfliktus politikai és diplomáciai rendezése, az Európai Tanáccsal való együttműködés, 

valamint a régió biztonságpolitikai kérdése. 

 

Egyre népszerűbb a magyarországi oltakozási lehetőség a kárpátaljaiak körében 
2021. július 21. – Karpat.in.ua 

Kárpátalja-szerte ismert, hogy Magyarország Kormánya ideiglenes oltópontokat hozott létre 

három ukrán–magyar határátkelőn, melyek magyarországi oldalán – Záhony, Barabás és 

Lónya – vehető fel nemzetiségtől függetlenül az ingyenes, egydózisú Janssen koronavírus elleni 

vakcina. 

 

Mészáros Károly emlékkiállítás az ungvári várban 
2021. július 21. – Karpat.in.ua 

Mészáros Károly  író, ügyvéd és helytörténész születésének 200. évfordulója alkalmából nyílt 

emlékkiállítás az ungvári várban. A hajdúdorogi születésű, magát elsősorban újságírónak valló 

Mészáros Károly az 1848-1849-es szabadságharc bukását követően került Ungvárra. Az ő 

nevéhez fűződik az első, Ungvár történelmét 1861-ig összefoglaló, „Ungvár története a 

legrégibb időktől máig” című monográfia. A tárlatot Mészáros Károly leszármazottai az író 

személyes tárgyaival egészítették ki. 

 

Támogatás a szlovén költségvetésből is 
2021. július 21. – Népújság 

A szlovén kormány 100 ezer euró támogatást biztosít a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösségnek (MMÖNK) a Korai Fejlesztő Központ és Nemzedékek Háza építéséhez 

Radamosban. A társfinanszírozási támogatást a magyar és az olasz nemzetiségi országgyűlési 

képviselő, illetve a kormány közötti együttműködési megállapodás alapozta meg, melyben a  

2020–2022 közötti mandátum időszakára konkrét programokat fogalmaztak meg, köztük a 

Muravidéken a fejlesztési problémákkal küzdő gyermekek korai kezelésére alkalmas központ 

létrehozását. A támogatás  fele-fele arányban az Egészségügyi Minisztériumból, valamint a 

Munka-, Család- és Szociálügyi Minisztériumból érkezik kültéri és beltéri felszerelés 

beszerzésére. 
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Felújításra vár a lendvai vár és a Bánffy Központ 
2021. július 21. – Népújság 

A 2004-ben megnyílt Bánffy Központ már több kisebb felújításon és bővítésen esett át, hiszen 

a régi polgári ház a Fő utcán szinte folyamatos tatarozást igényel. Az épületet Lendva Község 

1998-ban (az üzletrészt), illetve 2002-ben (az egész épületet) adta határozatlan időre 

díjmentesen bérbe a magyar közösségnek. Átfogó fejlesztésre került sor 2008 és 2010 között, 

amikor felújították, illetve újraépítették az épület hátsó részét a galériahelyiséggel, az irodákkal 

és az úgynevezett „barna teremmel”, kialakították a szabadtéri kisszínpadot és rendezték az 

udvart. A 2010 júniusában átadott felújított épület lett az új székhelye a művelődési intézetnek 

is, melynek munkatársai addig két helyszínen dolgoztak. 

 

Lendva: tanácsülés újra a Városházán 
2021. július 21. – Népújság 

A járványhelyzet enyhültével a múlt héten ismét az ülésteremben tartotta meg soros ülését 

Lendva Község Tanácsa. A tagok elfogadták az idei költségvetés megvalósításának féléves 

beszámolóját, valamint több időszerű rendeletet. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 21. – Kossuth Rádió 

 

Az ukrán alkotmánybíróság július 14-én alkotmányosnak minősítette az új nyelvtörvényt – ami 

már nem is annyira új. A parlament 2019 áprilisában Petro Porosenko elnökségének utolsó 

heteiben fogadta el, de hatályba csak júliusban, már Volodomir Zelenszkij jelenlegi államfő 

beiktatása után lépett. A jogszabállyal szemben hevesen tiltakoztak mások mellett a kárpátaljai 

magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. 

A törvény ugyanis a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve, mindenhol 

kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, illetve az azzal kapcsolatos szabályok 

megsértéséért még jogi felelősségre vonást is kilátásba helyez. Bocskor Andrea kárpátaljai 

származású európai parlamenti képviselő szerint; azon kívül, hogy az ukrán nyelvtörvény 

diszkriminatív, alapvetően ellentmond Ukrajna Európai Uniós, és Euroatlanti integrációs 

törekvéseinek.  
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Az ukrán nyelvtörvény több cikkelyből áll, melyek közül már több életbe lépett, azonban 

vannak olyanok, amelyek csak július 16-án életbe lépett életbe. Ezek között szerepel,  hogy a 

kiadók kiadványainak legalább 50 százaléka ukrán nyelven kell, hogy megjelenjen. A 

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács egy magyar nyelvű útikalauzt mutatott be hétfő 

Budapesten. A Kárpátalja magyar szemmel c. útikönyvet Kárpátalján is forgalmazni szeretnék. 

A budapesti sajtóbemutatón – az ukrán alkotmánybíróság döntése után 5 nappal - a törvény 

adta helyzetről is beszélt Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, és Brenzovics László a KMKSZ 

elnöke.  

  

Újszentesen új magyar civil szervezet alakult. Ez egyrészt válasz a Temesvár melletti település 

élén történt változásra, a magyarság önkormányzati képviseletének visszaszorulására, 

másrészt a község magyarságának összefogását célozza. 

  

Évekkel ezelőtt rengeteg gyerek érkezett a zsigárdi néptánc táborba az ország minden 

szegletéből. A járvány miatt azonban idén kurtább lett a Kaszás Attila Kulturális Fesztivál 

költségvetése, így a táborozók száma is apadt.   2 oktatóval, és nagy lelkesedéssel tanulja a 

kezdő táncos gyermekcsapat a koreográfiát, amit majd a szlovákiai magyar iskolák tanévnyitó 

ünnepségén fognak bemutatni.  

  

A zentai Tisza Mentőcsapat tagjai minden nyáron feltérképezik a nagyobb strandoknál a folyó 

medrét. A hajóorra szerelt modern készülék végig pásztázza az iszapot, majd a fürdőzőkre 

nézve veszélyesnek ítélt folyóba merült tárgyakat kiemelik a búvárok. Gyakran régészeti leletek 

is napvilágra kerülnek. Idén nyáron Óbecsénél egy régi, török-kori erődítmény alapjait 

térképezik fel a Tiszában.  

Július 22-én kezdődik, és július 25-én, vasárnap ér véget Csíkszeredában az idei nemzetközi 

dzsesszfesztivál. A Csíki Jazz 2021 helyszíne a Mikó vár.  A 2009-ben Mini jazzfesztivál néven 

indult rendezvény ma már nem csupán a város és a térség, hanem Székelyföld egyik 

legjelentősebb zenei eseménye - mondja Szilágyi Nóra a rendezvény kezdeményezője és 

főszervezője. 


