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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Magyarország érdekelt a kelet-ukrajnai béke megteremtésében 
2021. július 22. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, 888, 

PestiSrácok, Index, Origo, Kiszó 

Magyarország a jószomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna 

békéjében és stabilitásában érdekelt, hiszen ez jó mindkét országnak és a kárpátaljai 

magyarok közösségének is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

csütörtökön Kijevben, az ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel 

folytatott tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón. A magyar tárcavezető elmondta, 

hogy újabb tíz lélegeztetőgépet hozott a magyar küldöttség Ukrajnának. A mostanival együtt 

már 110 lélegeztetőgépet és számos más védekezési eszközt szállított a magyar fél 

Ukrajnának. Ezek együttes értéke meghaladja a 3,5 milliárd forintot – tette hozzá. “Már 

elérkezett a koronavírus-világjárvány negyedik hulláma, Magyarországnak a biztonsága 

szempontjából fontos, hogy a szomszédjai is hatékonyan tudjanak ezzel szemben védekezni” 

– emelte ki. 

 

Szijjártó–Kuleba találkozó: A kijevi vezetés haladó szellemű “kisebbségi” 

törvényt szeretne 
2021. július 22. – MTI, Kiszó 

Szijjártó Péter magyar és Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter találkozóján több témát is 

érintettek a diplomaták. Az MTI kérdésére válaszolva Szijjártó Péter elmondta, a két ország 

között érvényben van egymás oltási igazolásainak kölcsönös elismerése. Ezen felül 

Magyarországon kaphatnak védőoltást Kárpátalján élők a nemzetiségüktől függetlenül. A 

Nagyhódos és Nagypalád közti határátkelő kérdésében a két ország szakértői megállapodtak a 

határellenőrzés módjáról, így a határ menti együttműködést koordináló vegyes bizottság a 

szeptember 21-i ülésén várhatóan lezárja ezt a kérdést – mondta el Szijjártó Péter. 

 

Németh Zsolt: a sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és 

Európának 
2021. július 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Magyar Szó 

A sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának, nem az 

alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz - közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának 

fideszes elnöke a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem csütörtöki megnyitóján, 

Sátoraljaújhelyen. A politikus a "reStart-reNewal - Újraindítás-megújulás" mottóval 

megrendezett nemzetpolitikai tematikájú rendezvényen azt mondta: Közép-Európában 

megvan a lehetőség arra, hogy a járványt követően "Mercedesként" induljon újra, és olyan 

sikertörténetté váljon, amelynek építésében a magyarok is szerepet vállalnak. A 20. század 
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arról szólt, hogyan lehet szétverni Közép-Európát, amelynek "összerakása" a magyar 

nemzetpolitikának és külpolitikának nagyon fontos célkitűzése - fogalmazott Németh Zsolt. 

Hozzátette, a "te sikered az én sikerem" elve jelenti a jövőt Európának és a közép-európai 

térségnek, a nemzeti kisebbségek pedig motorjai és egyben haszonélvezői ennek a 

szemléletnek. 

 

Tőkés a Kárpát-medencei szabadegyetemen: nem válhatnak Európa 

migránsaivá az erdélyi magyarok 
2021. július 22. – Krónika 

Az erdélyi nemzetpolitika legfőbb próbájának nevezte a bukaresti kormánykoalíció által őszre 

napirendre tűzött kisebbségi törvényt Tőkés László EMNT-elnök a Kárpát-medencei Nyári 

Szabadegyetem csütörtöki megnyitóján, Sátoraljaújhelyen. A Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor szervezői által rendezett, csütörtökön megkezdődött 

háromnapos rendezvénysorozaton az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetője 

közölte, az eddigi erdélyi magyar politika felülvizsgálatára van szükség. „Nem válhatunk 

Európa migránsaivá mi, erdélyi magyarok, de nem válhatunk az anyaország kitartottjaivá 

sem” – hangoztatta a volt európai parlamenti képviselő a „reStart-reNewal – Újraindítás-

megújulás” mottóval megrendezett nemzetpolitikai tematikájú rendezvényen. Tőkés László 

úgy vélekedett, a pártpolitikai alkudozások, opportunizmusok helyett valós párbeszédet kell 

folytatni a magyar–román kapcsolatokban. 

 

„Járulékos áldozatok a nemzeti kisebbségek az EU-ban” – kisebbségvédelmi 

panelt rendeztek a sátoraljaújhelyi szabadegyetemen 
2021. július 22. – Krónika 

A többségi nemzetek „érzékenyítésében” és a nemzetközi platformokon történő hangadásban 

látják a nemzeti kisebbségek védelméhez vezető, egyetlen járható utat a Sátoraljaújhelyen 

zajló Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem részvevői. A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor szervezői által az észak-magyarországi városban rendezett szabadegyetemen 

csütörtökön Nemzeti kisebbségvédelem a Kárpát-medencében címmel tartottak 

panelbeszélgetést Varga Judit igazságügyi miniszter, Vincze Loránt erdélyi és Bocskor Andrea 

kárpátaljai európai parlamenti képviselő, valamint Zakariás Zoltán romániai parlamenti 

képviselő részvételével. Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke a beszélgetés 

moderátoraként az előadást egyfajta visszatekintéssel indította, amely mentén az előadók a 

Trianon óta eltelt száz év történéseire, az aktualitásukat megőrző témákra reflektáltak, 

érintve a kisebbségek védelmének jelenkori problematikáját. Az elmúlt száz év kisebbségi 

szereplőinek élete ugyanis valamilyen formában mindvégig a kisebbségek védelméről, annak 

megőrzéséről szólt. 
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Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat díjait adták át Budapesten 
2021. július 22. – MTI, Demokrata, Hír TV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a Rákóczi Szövetség által meghirdetett 

Várak és erőtemplomok, történelmünk dicső hírmondói című kárpát-medencei 

gyermekrajzpályázat díjait adták át csütörtökön Budapesten, a nándorfehérvári diadal 

évfordulója alkalmából. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára 

a Hadtörténeti Múzeumban rendezett díjátadó ünnepségen a nándorfehérvári hősökhöz 

hasonlította azt a több mint 1300 gyermeket, akik beküldték alkotásaikat a pályázatra, ők 

ugyanis a nándorfehérvári hősökhöz hasonlóan bebizonyították, hogy szeretik és tisztelik 

hazájukat és tudják mi az a honvédelem. Azok a várak, amiket megörökítettek fontos szerepet 

játszottak a haza védelmében - tette hozzá. A politikus úgy vélekedett: ma is az olyan 

összefogás és önfeláldozás a haza védelmének a kulcsa, ami lehetővé tette 1453-ban a 

nándorfehérvári vár megvédését. 

 
Az Agent Green szerint a kormányrendelet több száz ártatlan medve 

lemészárlásához vezet, a PSD az ombudsman beavatkozását kéri 
2021. július 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Románia kormánya által szerdán elfogadott sürgősségi kormányrendelet több száz ártatlan 

medve azonnali lemészárlásához fog vezetni – így reagált szerda este Facebook-oldalán az 

Agent Green zöldszervezet a Cîțu-kabinet aznapi döntésére. „Az Agent Green minden 

törvényes lehetőséget ki fog használni, hogy megállítsa ezt a sürgősségi kormányrendeletet” – 

szögezték le a medvék védelmében rendszerint kiálló zöldek. Jelezték, létezik egy 

aláírásgyűjtés is. „Te is aláírhatod ezt a petíciót, amelynek címzettje Florin Cîțu kormányfő, 

aki az RMDSZ csapdájába esett” – zárul a rövid bejegyzés, amelyhez csatolták a petíció 

linkjét. 

 

Cseke Attila: támogatja a kormány az árvízkárok kijavítását, megújul a 

nagyváradi Ady Endre Líceum 
2021. július 22. – maszol.ro 

Támogatja a kormány az elmúlt napok esőzései nyomán keletkezett árvizek okozta károk 

kijavítását – többek között ezt jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter a 10 perc 

Bukarest 20. adásában. A tárcavezető a kormányzati tájékoztatóban elmondta: az érintett 11 

erdélyi megye számára biztosítják a szükséges forrásokat ahhoz, hogy megjavítsák a 

megrongálódott utakat, hidakat, helyreállítsák a mezőgazdasági és erdészeti kitermeléshez 

szükséges erdei utakat, kitakarítsák az árkokat és visszaépítsék a folyók beszakadt medreit. 

Cseke Attila jó hírként közölte, hogy az RMDSZ javaslatára restaurálják a nagyváradi Ady 

Endre Líceumot, amely Nagyvárad és Bihar megye egyik legjelentősebb műemléke. 
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Kivárás diszkriminációügyben: Asztalosékhoz még nem érkezett feljelentés a 

magyarellenes sofőr és orvos ellen 
2021. július 22. – Krónika 

Egyelőre kivár az Országos Diszkriminációellenes Tanács a közelmúlt két, a sajtó által feltárt 

magyarellenes megnyilvánulása kapcsán, ugyanis eddig – az ígéretek ellenére – sem a Fany 

buszsofőrje, sem pedig a szatmári orvos ügyében nem érkezett hozzájuk feljelentés. Asztalos 

Csaba a Krónikának elmondta, figyelik, mit lépnek helyi szinten, utána jöhet szóba a 

hivatalból indított eljárás.  

 

Csíkszentmárton és Kraszna is új címerrel büszkélkedik a kormány döntése 

szerint 
2021. július 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita megyei Csíkszentmárton és a Szilágy megyei Kraszna címereit hivatalosította 

ülésén az RMDSZ javaslatára a kormány – hívta fel a figyelmet Cseke Attila fejlesztési 

miniszter. A szaktárcavezető elmondta, hogy az az elfogadott két címerrel együtt 22 erdélyi 

magyar település szimbólumhasználatát hivatalosította a kormány az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalása óta. 

 

Feltehetően sok ezer magyart nem regisztráltak a tíz évvel ezelőtti 

népszámláláson 
2021. július 22. – maszol.ro 

A tíz évvel ezelőtt tartott népszámláláson 1,2 millió magyar nemzetiségű lakost számláltak 

meg. A 2022-es népszámlálás fontos kérdése, hogy ez a szám miként változott – olvasható a 

Népszámlálás.ro oldalon. Mint írják, a legutóbbi, 2011-es népszámláláson Románia állandó 

lakossága 20,1 millió fő volt, amiből mintegy 1,2 millió személyt adminisztratív 

adatbázisokból (nyilvántartásokból) emelt be az Országos Statisztikai Hivatal a végső 

adatbázisba, mivel a tényleges összeírás folyamata számos problémába ütközött. Becslések 

szerint a lakosság mintegy 94 százaléka vett részt valójában a cenzuson. Fontos tudni, hogy az 

adminisztratív jegyzékekből beemelt személyek nem rendelkeznek etnikummal, 

anyanyelvvel, vallással (mivel erről nem nyilatkoztak). Az etnikumukról nyilatkozók körében 

a romániai magyar lakosság lélekszáma 1 227 623 fő volt, ami a teljes romániai lakosság 6,5 

százalékának felelt meg. 

 

A Legfelsőbb Bírói Tanácstól kérik, hogy állítsa vissza a régi rendet Kovásznán és 

Zágonban 
2021. július 22. – szekelyhon.ro 

Állásfoglalást fogadott el csütörtöki ülésén Kovászna Megye Tanácsa, amelyben azt kérik a 

Legfelsőbb Bírói Tanácstól, hogy állítsa vissza a régi rendet, helyezze vissza Kovászna városát 

és Zágon községet a kézdivásárhelyi bíróság körzetébe. Tamás Sándor a testület elnöke a 
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tanácsülést követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy amikor áttették a két települést a 

bodzafordulói bíróság hatáskörébe, felborult az „élet rendje”. Lehet, hogy Google térképen 

légvonalban közelebb van Kovászna Bodzafordulóhoz, a valóság viszont az, hogy a 

fürdővárostól Bodzafordulóra egy olyan országút vezet, amely tíz kilométeren nincs 

leaszfaltozva, télen pedig gyakran járhatatlan. Az állam érdeke, hogy a polgárok életét 

megkönnyítse, különösen ha peres ügyekről van szó  – hangoztatta Tamás Sándor. 

Hozzátette: határozottan kérik Mihai Bogdan Mateescu bírót, a Legfelsőbb Bírói Tanács 

elnökét, hogy állítsa vissza a régi rendet. 

 

Számos programmal és fellépővel, nézők előtt tartják az idei Székelyföldi Lovas 

Ünnepet 
2021. július 22. – szekelyhon.ro 

Nézők jelenlétével tartanák idén a tizennegyedik kiadásához érkező Székelyföldi Lovas 

Ünnepet szeptember 3-5. között. A főszervező Krigel Sport Klub hetven programponttal, 

közel négyszáz fellépővel, versenyzővel minél több embert szeretne a gyergyószentmiklósi 

lovaspályára vonzani a három nap alatt.  

 

Musica Historica koncert Kassán és Eperjesen 
2021. július 22. – ma7.sk  

A Vendégoktatók a magyar kultúráért program keretében Musica Historica koncertre kerül 

sor július 23-án Kassán és július 24-én Eperjesen. A budapesti Musica Historica együttes 

1988 óta működik, s Európa számos országában adott már koncerteket Magyarország és 

Közép-Európa régi zenéjéből. A kassai és eperjesi koncert a XVII–XVIII. század világi 

muzsikájából ad ízelítőt a reneszánsz kor végétől a kelet-európai barokk jellegzetes 

dallamvilágáig. 

 

Emlékszik még valaki az MKP nemzeti konzultációjára? Az MKP sem 
2021. július 22. – bumm.sk  

Ez év február végén Az MKP sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy konzultációt indít a 

felvidéki magyarságot érintő kérdésekben, illetve milyen alapokon álljon az új egységes 

magyar párt. Az eltelt fél évben semmit nem tudtunk meg az eredményről. Frissítve az MKP 

válaszával! 

Ugyan a kérdések megfogalmazásából világos volt, milyen helyes választ várnak, de 

kezdeményezést úgy harangozták be, hogy a felvidéki választókkal párbeszédet akarnak 

folytatni a közös jövőről. Magát a párbeszédet egy alulról jövő kezdeményezésnek képzelték 

el, amely választ ad a felvidéki közösség kérdéseire. Az utóbbi mondat pár hónap távlatából 

meglehetősen értelmezhetetlen, mert a kezdeményezés felülről jött és teljesen érdektelen 

maradt a magyar közösségben. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/22/emlekszik-meg-valaki-az-mkp-nemzeti-konzultaciojara-az-mkp-sem
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Segíteni akar az MKDSZ a Covid-árvákon 
2021. július 22. – bumm.sk  

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a pandémia miatt árvaságra jutott gyermekek 

felkutatásával, és a lehetőségei szerinti támogatásával szeretné ráirányítani a társadalom és a 

politika figyelmét arra, hogy a Covid-árvák helyzete hasonló, mint a háborúkban árvaságra 

jutott gyermekeké. Mi, az MKDSZ-ben azt is látjuk, hogy Szlovákiában hozzávetőleg 300 

gyermek veszíthette el egy, vagy mindkét szülőjét, de egy árván maradt gyermek is sok. A 

kormány ezekről a tragikus sorsú gyermekekről és családjaikról megfeledkezett. Nem beszél 

róluk, nem segíti őket, talán, mert ezzel is elismerné halált okozó tehetetlenségét, kaotikus 

járványkezelését és felelősségét. Inkább elrejti őket a statisztikai adatok halmazába. 

Emberségünk, lelkiismeretünk és szolidaritásunk cselekvésre sarkall bennünket. – emelte ki 

Fehér Csaba, az MKDSZ elnöke. 

 

Zelei Miklós: „Mindig van határ, mindig van valami át nem járható” 
2021. július 22. – felvidek.ma  

A második világháború végén elválasztott ikerfalu ma az ukrán–szlovák határon fekszik. A 

könyv nyomán született Vidnyánszky Attila rendezésében a Zoltán újratemetve című színpadi 

mű, amelyben néhány meglévő motívumot felhasználva Zelei Miklós új történetet írt az 

alaphelyzetre. A darabot most először mutatják be nem magyarok által lakott területen: a 

Gmünd–České Velenice városok július 22. és 25. között megrendezésre kerülő kulturális 

fesztiválját a mű bemutatásával nyitják meg. Az osztrák–cseh határral kettévágott városban 

az elmúlt 15 évben évente megrendezésre kerül egy kettészakítottságukat feldolgozni segítő 

összművészeti fesztivál, melyen a beregszászi színház társulatának játéka német, majd cseh 

felirattal is látható lesz. A közelgő bemutató kapcsán kérdeztük Zelei Miklós írót. 

 

Ismét megrendezik a Felvidéki Ministráns Olimpiát 
2021. július 22. – felvidek.ma   

Tizedik alkalommal rendezi meg a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Polgári Társulás a 

felvidéki ministránsok részére azt a találkozót, melyre augusztus 11. és 14. között kerül sor 

Szőgyénben. Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum elnökségi tagja, 

a szőgyéni római katolikus egyházközség plébánosa és segítői szervezik meg a már 

hagyományos találkozót, melyet tavaly a vírus okozta korlátozás egynapos együttlétre 

szűkített. Farkas Zsolt atya és Andrusko Gyula atya, a találkozó szervezői elmondták, nagy 

öröm számukra, hogy az idei évben – az előírt szabályok betartása mellett – ismét 

háromnapos lesz az olimpia, mely az elmúlt években mindig rangosra sikeredett. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/22/segiteni-akar-az-mkdsz-a-covid-arvakon
https://felvidek.ma/2021/07/zelei-miklos-mindig-van-hatar-mindig-van-valami-at-nem-jarhato/
https://felvidek.ma/2021/07/ismet-megrendezik-a-felvideki-ministrans-olimpiat/
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Átadták a Vajdasági Birkózóakadémiát Magyarkanizsán 
2021. július 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Csütörtök délután, a Nándorfehérvári győzelem emléknapján, Magyarkanizsán átadták a 

Vajdasági Birkózóakadémia épületét, amely a magyarkanizsai önkormányzat, a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia összefogásának köszönhetően, 

a magyar kormány 1 milliárd 273 millió forintos támogatásával jött létre. Az akadémia 

épületének területe mintegy háromezer négyzetméter, az épülethez a 800 négyzetméteres 

sportcsarnok mellett 49 ágyas kollégium, valamint irodahelyiségek, orvosi szoba és 

konditerem tartozik. Az alapkövet 2019 nyarán rakták le, igaz, az udvar rendezése még hátra 

van, de az épületben péntektől megkezdődhet a munka. 

 

Megválasztották Törökkanizsa új községi elnökét 
2021. július 22. - Pannon RTV, Magyar Szó  

Irena Slavković tölti be a tisztséget. Az oroszlámosi származású politikus, a Szerb Haladó 

Pártot képviseli, diplomás mezőgazdasági mérnök. A képviselők közül harmincan szavaztak 

rá, valamint egyhangúan megválasztották Dejan Jančićot a község alelnökévé, illetve a 

községi tanács tagjait is, vagyis Nedeljko Krišanovot, Bosa Perkučint, Zoran Pustinjakot, 

Orosz Urbán Csillát és Kiss Vendelt, akik eddig tagjai voltak a tanácsnak. 

 

Topolya: Restaurálták a Szentháromság-szobrot és a Szent Keresztet 
2021. július 22. – Vajdaság Ma 

Restaurálták a topolyai főtéren található szoboregyüttest. A Szentháromság-szobrot és a 

Szent Keresztet Topolya Község Önkormányzata megbízásából restaurálták. A községi 

költségvetésből biztosították az eszközöket a költségek fedezésére. A Szentháromság-szobor a 

Vajdasági Magyar Értéktárban is szerepel. Ahogyan arról portálunkon is beszámoltunk, 

áprilisban bejárta a hír a sajtót, miszerint megrongálták Topolya központjában a 

szoboregyütteshez tartozó Szent Kereszt emlékművet. 

 

A nándorfehérvári diadalra emlékeztek Belgrádban 
2021. július 22. – Vajdaság Ma 

Megkoszorúzták a nándorfehérvári diadal emléktábláját a belgrádi Kalemegdanon annak 

emlékére, hogy 565 éve Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő seregek megsemmisítő 

vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira.A várvédők tiszteletére állított 

emléktáblánál Darija Kisić Tepavčević munka- és szociálisügyi miniszter és Pintér Attilával, 

Magyarország belgrádi nagykövete koszorúzott. Pintér Attila beszédében úgy fogalmazott, 

nem feledkezhetünk meg arról, hogy ebben az ütközetben magyarok és szerbek közösen 

harcoltak, vállvetve küzdöttek szabadságukért és függetlenségükért” hangsúlyozta, majd 

rámutatott arra, hogy a közös megemlékezés arról tanúskodik, hogy a magyar-szerb 

kapcsolatok történelmi mércével mérve is példátlanul magas szintre emelkedtek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26779/Atadtak-a-Vajdasagi-Birkozoakademiat-Magyarkanizsan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/megvalasztottak-torokkanizsa-uj-kozsegi-elnoket
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26777/Topolya-Restauraltak-a-Szentharomsag-szobrot-es-a-Szent-Keresztet.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30322/A-nandorfehervari-diadalra-emlekeztek-Belgradban.html
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Hídkarbantartás miatt hosszabb lehet a várakozás a záhonyi határátkelőnél 
2021. július 22. – Kiszo.net 

Hídkarbantartási munkálatok kezdődtek csütörtökön a záhonyi közúti határátkelőhely ukrán 

oldalán, emiatt hosszabb várakozási időre kell számítaniuk a Magyarországra belépőknek – 

közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. A 

közlemény szerint a Tisza-híd felújítási munkálatainak ideje alatt a Magyarországra belépő 

teherforgalomban és személyforgalomban egyaránt megnövekedett várakozási idővel kell 

számolni. 

 

A polgári biztonságról tárgyaltak az Európai Bizottság képviselői a kárpátaljai 

magyar szervezetek vezetőivel 
2021. július 22. – Karpat.in.ua 

Kárpátaljára látogattak az Európai Unió ukrajnai tanácsadó missziójának (EUAM Ukraine) 

tagjai július 22-én, csütörtökön. A nyolctagú küldöttség három tagja – Marek Dzierzega, 

Hannelore Valier, Soran Hansen – délelőtt Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) székházában találkozott a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel: 

Barta Józseffel, a KMKSZ alelnökével, megyei képviselővel és Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetsége (UMDSZ) elnökével. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 22. – Kossuth Rádió 

 

„Újraindítás – megújulás” mottóval, megnyílt a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem. 

Nem helyettesíti, sem a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort, sem a 

felsőszinevéri Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet, de tény, hogy a Kisebbségekért Por 

Minoritate Alapítvány és társszervezői, idén a nyári szabadegyetemeit Sátoraljaújhelyen, a 

Rákóczi Szövetség táborban rendezi meg, gondoskodnak arról, hogy a koronavírus-járvány ne 

szabjon gátat a nemzetpolitikai gondolkodásnak.  

Köszöntöm önöket határokon innen és túl Bereki Anikó kolléganőm nevében is, aki a Kárpát-

medencei Nyári Szabadegyetem 4 napjáról tudósít Sátoraljaújhelyről.  
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https://kiszo.net/2021/07/22/hidkarbantartas-miatt-hosszabb-lehet-a-varakozas-a-zahonyi-hataratkelonel/
http://politic.karpat.in.ua/?p=27529&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=27529&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-22_18-02-00&enddate=2021-07-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-22_18-02-00&enddate=2021-07-22_18-40-00&ch=mr1
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Meghívott előadóink az újraindítás és a megújulás mottó jegyében értekeznek arról, hogy 

milyen kihívások érhetik ma a nemzeti kisebbségvédelmet térségünkben és Európában, 

melyek a gazdasági újraindítás lehetőségei a Kárpát-medencében. Egy asztalhoz ülnek a 

külhoni magyar pártok képviselői, de rendezvényünk fórumot biztosít az anyaországi politikai 

pártok közötti eszmecserére is a nemzet és szuverenitás tárgykörében – áll a rendhagyó 

szabadegyetem programkínálatában.  

De haladjunk csak időrendben, és kezdjük megnyitóval a Lőrincz Csaba teremből, ahol 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi Bizottságának elnöke, a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány elnöke, Tőkés László, az EMNT elnöke, Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke és Toró T. Tibor, az EMNP ügyvezető elnöke, úgyis, mint moderátor köszöntötte a 

résztvevőket. 

  

A magyar kultúra, a magyar nyelv, hagyományok, az identitás megtartása a magyar 

nyelvterület legkeletibb peremén Magyarfaluban, ahol 2000 óta működik magyar tannyelvű 

iskola. Pogár László a Moldvai csángómagyarok Szövetségének elnöke beszél a település 

életéről, és a Szövetség oktatási programjairól.  

  

Idősotthon, kerékpárutakat, elektromos buszok – mind ez Székelyudvarhelyen. Ez a jövő - 

mondja Albert Sándor a négy hónapja hivatalban levő városmenedzser, aki a 

városfejlesztésért, beruházásokért, gazdasági és a műszaki feladatokért felel.  

  

Versfesztivált tartottak a Galánta melletti Taksonyon, a szavalók értelmi sérült fiatalok voltak. 

A járvány miatt nem a megszokott időpontban, tehát a magyar költészet napján, hanem a 

nyár közepén rendezték a fesztivált, de ez semmit sem változtatott a résztvevők jó hangulatán 

és felkészülésén. 


