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Nyomtatott és online sajtó 
 

Gulyás: a kereszténydemokratáknak meg kell szervezniük magukat Európában 
2021. július 24. – MTI, Híradó, Demokrata, ATV, Index, Origo, 888, Magyar Hang, Ma7, 

karpat.in.ua 

A kereszténydemokrata-konzervatív politikai erőknek meg kell szervezniük magukat 

Európában - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton Sátoraljaújhelyen. 

Gulyás Gergely a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem kerekasztal-beszélgetését követően 

újságíróknak elmondta, míg a kereszténydemokrácia Közép-Európában különösen erős, addig 

az európai politikában már nincs képviselete. A kisebb pártok egymás elleni küzdelmével és az 

Európai Néppárt balra tolódásával megnyílt a tér, a mi feladatunk, hogy a 

kereszténydemokráciát képviselő mozgalmakat, pártokat, erőket összefogjuk, és azoknak 

intézményes kereteket teremtsünk – közölte a miniszter. Kifejtette, ma Nyugat- és Közép-

Európa között komoly értékrendbeli különbségek vannak, a magyarok nem mondják meg, 

hogyan éljenek a svédek, a belgák, vagy a németek, „viszont elvárjuk, hogy ezt ők se mondják 

meg nekünk”. 

 

Potápi: már előnyt jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében 
2021. július 23. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Origo, Körkép, Pannon 

RTV, Magyar Szó, Vajdaság Ma, karpat.in.ua 

A kormány az elmúlt tíz-tizenegy évben közös erővel újraegyesítette a magyar nemzetet, ennek 

eredményeként magyarnak lenni hátrány helyett egyre inkább előnyt jelent mindenhol a 

Kárpát-medencében - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

pénteken Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem nevű rendezvényen. 

Potápi Árpád János a koronavírus-járvány miatt elmaradt Bálványosi Szabadegyetem és 

Diáktábor helyett megtartott találkozón hangsúlyozta, akkor lehetnek erősek a kárpát-

medencei magyar közösségek, ha Magyarország gazdaságilag, morálisan és politikailag is erős. 

Az elmúlt száz évben nem volt olyan eredményes tíz-tizenegy év, amely hasonló lenne a 2010 

óra tartó időszakhoz - jelentette ki. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a kormány meg 

tudta erősíteni a magyarságot, a magyar nemzeti közösségeket a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában. A magyarságnak minden lehetséges politikai színtéren képviseltetnie kell magát 

ahhoz, hogy intézményeit erősíteni tudja, például az oktatás, a kultúra és a sport területein - 

mondta. 

 

Külhoni pártelnökök kerekasztala Sátoraljaújhelyen 
2021. július 23. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, ma7.sk,   

Tájkép csata közben címmel kerekasztal-beszélgetést tartottak a külhoni magyar pártok 

elnökeinek részvételével a Sátoraljaújhelyen megrendezett Kárpát-medencei Nyári 

Szabadegyetemen. Potápi Árpád János rámutatott, hogy: alapvetően akkor erősek a Kárpát-
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medencei magyar közösségek, ha Magyarország gazdaságilag, morálisan, politikailag erős. Ezt 

az erőt az elmúlt 10-11 év eredményeivel lehet alátámasztani, sikerült megerősíteni a magyar 

nemzeti közösségeket a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. Hozzátette, ez a 

megerősítés intézményi szinten is zajlott és zajlik, nemcsak az oktatás, a kultúra vagy a sport 

terén. Mint mondta, a politikai intézményrendszert is folyamatosan erősíteni kell, helyi, 

megyei, tartományi és országos szinten egyaránt. A magyarságnak minden lehetséges politikai 

színteret meg kell szereznie ahhoz, hogy a politikai erejével élve, de nem visszaélve, a többi 

intézményrendszerét is tudja erősíteni, ezáltal jövőképet nyújtani az ottélő magyaroknak – 

szögezte le. 

 

Mostohagyermekek az őshonos nemzeti kisebbségek Brüsszelben 
2021. július 23. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet  

Ma Brüsszelben az a fontos cél, hogy meleg aktivisták bejárhassanak az iskolákba, miközben a 

valós problémák, például az őshonos nemzeti kisebbségek ügyei nem érik el az ingerküszöböt 

– mondta a Magyar Nemzetnek a nemzetpolitikai államtitkár. Potápi Árpád János ugyanakkor 

optimista a magyarság Kárpát-medencei helyzetét illetően, és abban bízik, hogy a 21. század a 

nemzet számára nyertes időszak lesz. 

 

Szili Katalin: az összefogás korparancs 
2021. július 24. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, ma7.sk  

Az összefogás napjainkban korparancs, egymás biztonságát csak közösen tudjuk megteremteni 

és megőrizni - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton, július 24-én, 

Szarvas-Ezüstszőlőn. A politikus a XXIV. Kárpát-medencei nemzetiségi napok és aratónap 

rendezvényén kijelentette: egyesülés nélkül nem tudunk úrrá lenni a 21. század kihívásain, a 

problémákon, még a pandémián se.A biztonságot pedig csak úgy tudjuk biztosítani - határon 

innen és túl, és a nemzetiségeknek is -, ha tiszteljük egymás nyelvhasználatát, kultúráját, 

hagyományait, identitását - tette hozzá Szili Katalin. Emlékeztetett arra, a magyar 

alaptörvényben benne van a határon túli magyarságért vállalt és viselt felelősség, továbbá az, 

hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Ez nem minden szomszédos 

országban van így - jegyezte meg. 

 

Július 25-től négyszáz felvidéki diák táborozik a Rákóczi Szövetséggel 
2021. július 23. – MTI, Hír TV, Gondola, Ma7, Körkép, Felvidék Ma 

Hétfőtől négyszáz felvidéki általános iskolás táborozik a sátoraljaújhelyi Rákóczi-táborban - 

közölte a Rákóczi Szövetség szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a péntekig tartó 

táborban a diákok korosztályuknak szóló programokon vehetnek részt magyar nyelvi 

környezetben. A tábor egyik célja a szülők és a szórványközösségek figyelmét felhívni arra, hogy 

a magyar iskolaválasztás meghatározó a gyerek és a közösség sikeres jövőjét tekintve - írták. 

Közölték: Orfűn vitorlástáborban vehetnek részt a Csallóközből érkező felvidéki gyerekek 

keddtől péntekig. 
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A magyarországihoz hasonló gyermekjogvédő szabályozást kezdeményez 

képviselőjén keresztül az EMNP 
2021. július 23. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a gyermekvédelemről szóló magyarországi 

népszavazási kezdeményezést – jelentették be az alakulat vezetői csütörtöki nagyváradi 

sajtótájékoztatójukon. Csomortányi István, az EMNP vezetője, az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) társelnöke fontosnak nevezte, hogy a határon túli magyar állampolgárok is minél 

nagyobb számban mondjanak véleményt a magyar kormány által kezdeményezett népszavazás 

kérdéseiről, ezzel is kifejezve a magyar nemzet egységét. Közölte, a Mezei Jánossal, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnökével történt egyeztetést követően a néppárt és az MPP egyaránt kiáll 

a hagyományos értékek mellett, és arra biztat mindenkit, hogy a népszavazáson vegyen részt, 

és álljon ki a családok és a gyermekek védelmében.  

 

Ion „kirúgná” az RMDSZ-t: egyre mélyül a konfliktus az igazságügy-miniszter és a 

magyar koalíciós partner között 
2021. július 23. – Krónika 

Olyannyira nem csitul a kormánykoalíción belül az ügyészek és bírák által elkövetett 

bűncselekményeket vizsgáló ügyészség felszámolása kapcsán kirobbant vita, hogy Stelian Ion 

igazságügy-miniszter már egyenesen az RMDSZ kormányból való kilépésének szükségességét 

hangoztatta. Az RMDSZ-nek ki kellene lépni a kormányból, amiért továbbra is ellenzi, hogy a 

bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló, felszámolásra ítélt különleges 

ügyészség hatásköreit az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) vegye át – erre utalt a 

magyar szervezettel az ügyészség miatt hetek óta harcban álló Stelian Ion igazságügy-

miniszter. 

 

Feljelentést tettek a Fany magyarellenes sofőrje és diszpécsere ellen a 

diszkriminációellenes tanácsnál  
2021. július 23. – Krónika 

Pénteken délelőtt továbbította a Kolozs megyei RMDSZ a magyarellenes buszsofőr által 

diszkriminált hölgy panaszát az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD). Antal 

Géza, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének ügyvezető elnöke a Krónikának elmondta, eddig 

a bejelentés előkészítésével foglalkoztak. A jogászok egyértelmű álláspontja az volt, hogy a 

sértett kell panaszt tegyen, az RMDSZ vagy a megyei ügyvezető elnök nem teheti meg a 

nevében, hiszen nem érintett, és nem is volt jelen, amikor a hátrányos megkülönböztetés 

történt. Antal Géza elmondta: a panaszos a Tordaszentlászló Facebook-csoportban is 

közzétette a történteket, ahol több személy jelezte, hogy ők is elszenvedői voltak hasonló 

megkülönböztetésnek. Az RMDSZ két további panaszossal is felvette a kapcsolatot, azt 
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szerették volna, ha a bejelentést több sértett is aláírja, hogy derüljön ki: nem csak egy elszigetelt 

eset, hanem visszatérő probléma, hogy a Fany busztársaság alkalmazottai nemzetiségük, 

anyanyelvük miatt különböztetik meg hátrányosan az utasokat. Végül a többi panaszos nem 

vállalta, hogy részt vesz a hivatalos bejelentésben, így egyedül az a hölgy írta alá a kivizsgálási 

kérelmet, aki a Krónikához fordult az esettel. 

 

Elhunyt Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró 
2021. július 23. – transindex.ro 

Elhunyt 87 éves korában Gálfalvi Zsolt erdélyi irodalom- és színikritikus, esszéíró, szerkesztő, 

a marosvásárhelyi színház egykori igazgatója - közölte csütörtökön a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház Tompa Miklós Társulata a Facebook-oldalán.  

 

Közeledik az Egyfeszt, mindenkit Gyergyószékre várnak 
2021. július 23. – szekelyhon.ro 

Július 29. és augusztus 1. között rendezik meg az Egyfeszt Összművészeti Fesztivált, amelynek 

keretében Gyergyószentmiklóson, a Gyergyó-medencei településeken és Borszéken közel 

nyolcszáz programmal várják az érdeklődőket. Jegyek online és személyesen is válthatók, a 

rendezvényt az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett szervezik, biztosítanak 

lehetőséget oltásra és gyorstesztelésre is. 

 

Fiatalos, nemes összefogás az erdélyi kastélyok megmentéséért és 

megismertetéséért 
2021. július 24. – Krónika 

Összefogtak azok a nemesi származású fiatalok, akik szívükön viselik családi és kulturális 

hagyományaikat, valamint az erdélyi magyar kultúra jövőjét. Az AntePortum Egyesületet 2019 

őszén hozták létre – Ugron Győzővel, a szervezet egyik alapítójával terveikről, 

tevékenységeikről beszélgettek. 

 

„Kémernek nemcsak jelene és múltja van, de jövője is lesz” 
2021. július 25. – maszol.ro 

A kevésből óriásit alkottak. Szerényen, szorgalommal, sok munkával, összefogással és egymást 

támogatva, Kémeren, a szilágysági magyar községben. Sokan emlékeznek még az egykori 

elhagyatott zsáktelepülésre, ahova csak egy út vezetett, és ahonnan nem lehetett más irányba 

utazni. A két megyével is határos település ma már tranzittelepülésnek minősül, ahogy Szabó 

Levente-György polgármester mondja, mert most épül az ötödik út, ezúttal a Szatmár megyei 

Csaholyhoz közel lévő Tasnád irányába. 
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Négy ország küldöttsége találkozott Nógrádban  
2021. július 25. – Ma7  

Július második hétvégéjén négy ország képviselőinek szervezett testvértelepülési találkozót 

Füleksávoly önkormányzata. A Ragyolc melletti Abroncsosi üdülőközpontban a magyarországi 

Somoskőújfalu és Sávoly, a csehországi Deštná és a lengyelországi Spytkowice küldöttségét 

látták vendégül. Bár a testvértelepülési találkozók mindig a vendéglátó településen szokásosak, 

az idén a járványügyi előírások betartása miatt nem szervezhettek a korábbiakhoz hasonló 

nagyszabású, több ezer fős rendezvényt. Ezért csupán a füleksávolyi képviselő-testület tagjai és 

a segítők, valamint a meghívott vendégek vettek részt a rendezvényen. A korlátozások 

betartására pedig egy zárt terület bizonyult a legalkalmasabbnak. 

 

Augusztusban is várja a jelentkezőket a Pozsonyi Magyar Szakkollégium 
2021. július 23. – ma7.sk, Új Szó  

Augusztus 10-ig lehet jelentkezni a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumba, egy online kérdőív 

kitöltésével. Képzések, belvárosi szállás és magyar közösség várja az egyetemistákat. A 

Pozsonyi Magyar Szakkollégium pótfelvételi eljárást hirdet alapképzésben részt vevő pozsonyi 

egyetemi hallgatók és olyan középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok részére, akik 

hallgatóként fővárosi egyetemen kezdik meg tanulmányaikat. A Szakkollégium egyszerre 

belvárosi lakhatást biztosító kollégium, diákközösség és oktatási intézmény. A PMSZ tagjai az 

egyetemi képzést kiegészítő kurzusokon, készségfejlesztő programokon vesznek részt. 

 

Esterházy Zarándoknap: „Szeressük mindenekelőtt Istenünket és szeressük 

egymást, mint jó testvérek!” 
2021. július 24. – felvidek.ma  

Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden 

zarándokot szeptember 17-18-ra, a 120 éve született Isten Szolgája Esterházy János végső 

nyugalomra helyezésének 4. évfordulójaként és az Esterházy-emlékév központi 

rendezvényeként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi szentmiséjére és az ehhez 

kapcsolódó lelki programokra. A szeptember 18-i  Zarándoknap programja az érkező gyalogos 

és autós zarándokok, illetve a magukkal hozott imaszándékok, adományok és jelképek 

fogadásával kezdődik, amit Esterházy János mához szóló üzenetére és lelki örökségének 

ápolására vonatkozó tanúságtételek követnek.  

 

Minden megy, mozgásban van – magyar alkotók kiállítás-megnyitója Pozsonyban 
2021. július 24. – felvidek.ma  

Az elmúlt napokban két, magyar vonatkozású kiállítás megnyitójára került sor az ősi magyar 

koronázó városban, Pozsonyban. Július 22-én a Pozsony-Óváros Grössling utca 50-es száma 

alatt található White & Weiss Galériában nyílt tárlat. A csoportos kiállítás címe Minden megy, 

mozgásban van: Phoenix. Az 1988-as születésű budapesti Horváth Ádám három alkotása 

látható a tárlaton, ezek a következők: Ígéretek az új világgal kapcsolatban; Széteső pillanat; A 
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könny tudomásul vétele, ami átváltozik. Csütörtökön, július 22-én, délután a Pozsony-óvárosi 

Kunsthalléban, a régi vásárcsarnokkal átellenben több alkotó, köztük magyar művész művének 

bemutatására került sor Mivé szeretnél lenni? Művész? címmel. A magyar alkotók névsora a 

teljesség igénye nélkül: Rónai Veronika, Németh Ilona, Cséfalvay András, Barényi Péter, Varga 

Emőke, Bartusz Mária (1936-1996). A kiállítás kurátorai Daniela Čarná és Lúcia Kotvanová, 

ötletadója pedig Matej Gavula. 

 

Az igényes kamarazene kiemelt központjává válik Komárom városa 
2021. július 24. – felvidek.ma  

Július 22. és augusztus 1. között a komolyzene művelőit és kedvelőit várja a Nemzetközi 

Kamarazenei Mesterkurzusok 24. évfolyama. A komáromi mesterkurzus vezérfonala már a 

kezdetektől változatlan: „A fiatal tehetségek felkarolása mindig a legalapvetőbb célunk. A nyári 

növendékeink nagy hányada zeneművészeti egyetemre jár, vagy konzervatóriumban tanul. 

Nekik adunk itt arra lehetőséget, hogy a tudásukat jobban elmélyíthessék és a tehetségüket 

tovább csiszolhassák“ 

– mondja Bajkai Csengel Mónika, a mesterkurzusok koordinátora. 

 

A Szent Anna-napi palóc búcsú fogódzó a palóc identitás megéléséhez 
2021. július 25. – felvidek.ma  

A mai napon, július 25-én, immár huszonhatodik alkalommal szervezték meg a Szent Anna-

napi palóc búcsút Balassagyarmaton. A rendezvény néhány éve egészül ki népművészeti 

fesztivállal. Délelőtt a római katolikus főplébániatemplomtól indult a búcsújáró népviseletes 

menet a Palóc ligetbe. Útközben imádságot tartottak a Palóc Múzeum szabadtéri 

gyűjteményében található szandai káponkánál. A szabadtéri Palóc színpadon Ternyák Csaba 

egri érsek és Turai János kanonok plébános mutattak be ünnepi szentmisét, majd a szertartás 

végén a püspök megáldotta a családokat. A palóc búcsú fontos fogódzóként szolgál a 

kereszténység, a magyarság és a palóc identitás megéléséhez, megtartásához. 

 

Kiállítás nyílik Pozsonyban a régi vásárcsarnokról 
2021. július 24. – bumm.sk  

Július 26-án (hétfőn) 18 órakor kültéri kiállítást nyit Pozsonyban a régi vásárcsarnok előtt a 

111 éves létesítményről és a pozsonyi piacozás múltjáról a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás. A 

Trh–Piac–Markt (Multikulturális tér Pozsonyban) című, a Pozsonyi Kifli és a Régi 

Vásárcsarnok Szövetség (Aliancia Stará tržnica) által létrehozott pop-up kiállítás bemutatja, 

hogyan vásároltak egykor a pozsonyiak. A megnyitó 2021. július 26-án (hétfőn) 18 órakor lesz 

a vásárcsarnok előtt, és a paneleket szeptemberig tekinthetik meg az érdeklődők – tájékoztatta 

portálunkat Korpás Árpád, a Pozsonyi Kifli PT alelnöke. A régi Pozsony piacait megelevenítő 

sétára invitáljuk a látogatókat az egykori Vásártérre, az ún. kenyérvásárok helyére. Érdekes 

tényeket tudhatnak meg a vásárcsarnok működéséről, és megismerkedhetnek a város területén 

tartott vásárok, piacok történetével is.  
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Megújul a galántai kastély bejárata 
2021. július 23. – Új Szó 

Augusztusban szeretnék átadni a galántai Esterházy-kastély felújított bejárati ajtaját. A fotósok 

kedvelt helye az ajtó előtti, történelmi jelentőségű lépcső, a felújítás arra is kiterjed. 

Nagyszombat megye támogatásával felújítják az Esterházy-kastély nyugati oldalán lévő 

bejárati ajtót és a körülötte lévő homlokzatot. Takáč Zsolttól, a Neogótikus Kastély Polgári 

Társulás elnökétől megtudtuk, a felújítást szeretnék kiegészíteni az ajtó előtt álló lépcső 

felújításával is. „Történelmileg jelentős helyszínről van szó, hiszen 1943-ban Kodály Zoltánt 

ezen a helyen avatták Galánta díszpolgárává. A tavaszi és nyári időszakban gyakran jönnek ide 

esküvői fotózásra, illetve a kastélyról készült fotókon is gyakran szerepel központi helyen ez a 

szép bejárati ajtó, amelyet 1861-ben, a kastély nagyobb felújítása során ugyancsak felújítottak. 

A hírneves galántai Esterházy család elnevezésű történelmi ünnepségünknek is a kastély ezen 

része adja a díszletet, hátteret” – mondta el Takáč Zsolt. 

 

Rekordszámú gyerek szórakozott a Pöttyös Gyíkok táborban 
2021. július 24. – Új Szó 

Jubileumi, tizedik alkalommal szervezték meg Pozsonyeperjesen a Pöttyös Gyíkok 

gyermektábort, mely egyre sikeresebb a gyerekek körében. A július 19. és 23. között 

megszervezett Pöttyös Gyíkok napközis tábor a helyi sportpályán rendezkedett be. „Idén 

rekordszámú gyerek jelentkezett, összesen 142, ilyen sokan eddig még sohasem voltunk. 

Közülük is 28 gyermek a helyi alapiskola elsőse. Tavaly, amikor 120 gyerekkel táboroztunk, úgy 

véltük, ez a létszám a felső határ, de az idei létszámmal sikerült felülmúlnunk a tavalyit” – 

mondta el lapunknak Rebró Ágota, Pozsonyeperjes alpolgármestere, aki az első évfolyamtól 

kezdve lelkes szervezője a nyári tábornak.  

 

Kispiacon vasárnap tartják a XII. Nemzetek Főzőversenyét 
2021. július 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A verseny koncepciója nagyon egyszerű: minden csapat azt az ételt készíti el, amely a saját 

régiójára jellemző, amelyre büszkék, s amelyet a legfinomabbnak tartanak. A kispiaci 

vásártéren holnap, vasárnap tartják meg a XII. Nemzeteke Főzőversenyét Határok Nélkül. A 

Vajdasági Hagyományőrző Gasztronómiai Egyesület rendezvénye az évek alatt kibővült a 

politikusok, polgármesterek, helyi közösségi elnökök és választott képviselők főzőversenyével 

is, amit tizedik alkalommal tartanak meg, illetve nyolcadik alkalommal öltenek fehér kötényt 

a sajtó munkatársai a média grill- és főzőversenyén. 

 

Rendkívüli miniszteri látogatás a szabadkai Kolevka gyermekotthonban 
2021. július 24. – Vajdaság Ma 

Nem tervezett látogatást tett pénteken délelőtt Szabadkán, a Kolevka gyermekotthonban 

Darija Kisić Tepavčević miniszter, aki a szociálisügyi témákat is felügyeli. Társaságában voltak 
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a mentálisan sérült emberek jogaiért küzdő szervezet (MDRI) képviselői is. A látogatás oka egy 

névtelen feljelentés volt, amelyben fotókkal azt próbálták bizonyítani, hogy a sérült embereket 

az intézményben nem szakszerűen látják el és gondozzák, írja a Subotica.com portál. A 

feljelentés kézhezvétele után az illetékes tartományi szociálisvédelmi felügyelőség korábban 

már ellátogatott az intézménybe, de semmiféle szabálytalanságot nem találtak. 

 
A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző diplomaosztója 
2021. július 25. – Karpat.in.ua 

Kárpátalján tavaly ősszel már harmadik évfolyamát indította el a Mathias Corvinus Collegium 

(MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője (KKV) partnerségben a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel (KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselővel. 

 

A KMKSZ és az UMDSZ nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló 
törvénytervezettel kapcsolatban  
2021. július 25. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség közös 

nyilatkozatot adott ki az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel kapcsolatban, 

melyben azt kifogásolják, hogy a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak a helyi 

tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé, mivel ebben az 

alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi kötelezettség vállalásainak 

megsértési szándékát látják. 

 
Brenzovics: jogszűkítő és alkotmányellenes a nemzeti közösségekről szóló 
törvénytervezet  
2021. július 25. – karpat.in.ua 

Alkotmányellenes a nemzeti közösségekről szóló ukrán törvénytervezet – mondta a Híradó 

stábjának Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Mint ismeretes, a KMKSZ és az UMDSZ a 

napokban közös nyilatkozatban tiltakozott a nemzeti közösségekről szóló törvénytervezet 

ellen, melyben azt kifogásolják, hogy a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános térben csak 

a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik lehetővé. 

 

Új szellemi műhelyt biztosított az első Kárpátaljai Magyar Polgári Szalon 
2021. július 25. –Karpat.in.ua 

Az első Kárpátaljai Magyar Polgári Szalon legfontosabb célja, hogy olyan szellemi műhelyt 

biztosítson a kárpátaljai magyar értelmiség számára, ahol azok a helyi fiatalok, akik aktívan 

részt kívánnak venni a közéletben, egy igazán erős bázisként szolgáló rendezvényen tudjanak 

találkozni. Azon felül, hogy a szervezők minden érdeklődő kárpátaljai magyar fiatalt hívnak és 
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buzdítanak a részvételre, nem titkolt szándékuk, hogy összetartsák a Kárpátaljai Közéleti 

Vezetőképző diplomásait is.  

 

EU-s küldöttség tájékozódott a kárpátaljai magyarság helyzetéről 
2021. július 24. – Kiszo.net 

A héten Kárpátaljára látogattak az Európai Unió ukrajnai tanácsadó missziójának (EUAM 

Ukraine) tagjai. A nyolctagú küldöttség három tagja Ungváron a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) székházában találkozott Barta Józseffel, a KMKSZ alelnökével, megyei 

képviselővel és dr. Zubánics Lászlóval, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetsége (UMDSZ) 

elnökével. Arról, hogy mi szerepelt a megbeszélés terítékén, az UMDSZ elnöke adott 

tájékoztatást. 

 

Marosvásárhely Ungvár testvérvárosa lett 
2021. július 25. – Kiszo.net 

Az erről szóló megállapodást a kárpátaljai megyeszékhelyen Andrijiv Bogdan és Soós Zoltán 

polgármesterek pénteken látták el kézjegyükkel. Az erdélyi városok közül Szatmárnémeti 

Ungvár testvértelepülése. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 23. – Kossuth Rádió 

 

Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Szövetség táborában, a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem 

pénteki első nagy panelje a Lőrincz Csaba teremben, a Külhoni pártelnökök kerekasztala volt.  

Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, Pásztor István, a VMST elnöke, Horváth Ferenc, a MMÖNK 

elnöke, Forró Krisztián, az MKP elnöke, Csomortányi István, a EMNP elnöke beszélt az elmúlt 

másfél-két év nehézségeiről, és a közeljövő terveiről, valamint Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a beszélgetés moderátora summázta a kerekasztal 

tapasztalatait.  

  

Az Európai Unió Tanácsadó Missziójának ukrajnai képviselőivel találkozott Barta József, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke. A bizottság azt vizsgálta, hogy a Kárpátalján 
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élők, illetve a nemzeti kisebbségek mennyire érzik magukat biztonságban szülőföldjükön. A 

találkozó tanulságairól beszélt Barta Józsefet.  

  

A nándorfehérvári diadal 565. évfordulója alkalmából Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota 

Tükörtermében megemlékezést tartottak, amelyen bemutatták a Visy Zsolt által szerkesztett: " 

A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban" című kétnyelvű tanulmánykötetet. Visy 

professzor a frissen megjelent román és magyar nyelvű kiadvány mellett egy Hunyadi János - 

mellszobor makettjét is bemutatta a közönségnek. Az alkotást - az ő kezdeményezésére -  a  

Professzorok Batthyány Köre adományozná Marosvásárhelynek. Soós Zoltán polgármester - 

távolléte miatt-  levélben köszönte meg a nemes felajánlást, kiemelve, hogy Erdélyben mind a 

magyar mind a román közösség egyaránt,  történelmi hősként tiszteli Hunyadi Jánost.  

  

Az olimpiai eszme előtt tisztelegtek Csíkszeredában. Csütörtök este a Magyar Főkonzulátuson 

mutatták be "Az erdélyi székelyek és magyarok a nyári olimpiai játékokon " c. könyvet, ma 

pedig az olimpiai játékok megnyitójával egy időben jelképes olimpiai megnyitót tartottak az 

olimpián részt vett sportolók tiszteletére állított Olimpikum emlékműnél. 

 
Határok nélkül 

2021. július 25. – Kossuth Rádió 

 

A legkisebb település a tanya.  A  XIX.  századvégén  és  a  XX. század elején jöttek létre. 

Praktikumát nem is kell hosszan ecsetelni, a földműves sok időt, és fáradságot takarított meg, 

ha a földjén épített szállást, megtakarítva az utat a faluba oda-és vissza.  Ha egy falu körül széles 

volt a határ, sok tanya épült.  Ilyen volt a bácskai tanyavilág.  Ezt, az egykor virágzó tanyai életet 

mutatja be Ádám István helytörténész - Szállások tovatűnt füstje című új könyvében. A dél-

bácskai tanyavilágnak emléket állító kiadványról beszél a szerzővel és a könyv szerkesztője 

Csorba Bála. 

   

Hol van már az az idő, amikor Keresztes Kálmánék református fiúcsapata a katolikus magyar 

srácokkal vívta futballcsatáit a nagyszebeni magyar iskolában? A közben tanárrá, s 

tanfelügyelővé lett egykori nagyszebeni diák ma már ökumenikus csapatot sem tud 

egykönnyen kiállítani. Pedig Szeben ma is sokszínű, elfogadó város. Ám az ott élő magyarok 

vegyesházasságaiból gyakran német iskolába kerülnek a gyerek. 

   

Lábnyikot a madéfalvi veszedelem után menekülő székelyek alapították. A falu két főutcája ma 

is a Csík és a Gyergyó nevet viseli, ezért mondják, hogy Csíkban, Gyergyóban lakom, holott ki 

sem teszik a lábukat a faluból.   
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Lábnyik érdekes fekvésű település: a közepén futó patak két oldalán az egy-egy utcasort a 

patakparti fák olyan sűrűn takarják, hogy nem is látszik egyik oldalról a másik. 

Itt is két "gazdája" van a magyar oktatásnak: egy tanító és egy hagyományőrző. És a Moldva 

valamennyi magyarlakta falvára kiterjedő terv részeként itt is épül a múltat őrizni hivatott 

tájház. 

   

A bánáti Muzslya utcáin egykor hétvégenként több lakodalmas menet is végigvonult. A 

lakodalmakat sátrakban tartották, külön a menyasszonyos háznál, külön a vőlegényes háznál. 

A falu népe pedig kijött a házak elé, hogy megcsodálja a menyasszonyt, vőlegényt és a vigadozó 

násznépet. A Vajdaság-szerte, de Magyarországon is ismert Muzslyai Lakodalom, ma már csak 

hagyományőrző rendezvény formájában látható. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. július 25. – M1 

 

Szőcs-Beke szabadulás 

Megtörtént a csoda, amire mindenki várt, de már szinte senki nem számított: 4 év után 

kiszabadult a börtönből Beke István és Szőcs Zoltán. A fiatalembereket a romániai szervezett 

bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség állította bíróság elé, mert lehallgatott 

beszélgetéseikből, és a Beke István lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra 

következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015. 

december 1-jén, a román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. A soha nem bizonyított 

vádak alapján ártatlanul bebörtönzött székely fiatalok feltételes szabadlábra helyezésük 

másnapján Kézdivásárhely főterén tartottak tájékoztatót. 

 

Felföldi dalia tábor és családi nap 

A Gömöri dombok között megbújó Péterfala a környékbeli magyarság bástyája. Ez a település 

ad otthont a 2018 óta működő Felföldi Dalia Iskolának. Ez az ősi harcművészet az ember testi, 

lelki és szellemi erejét fejleszti és formálja a jellemét, miközben nemzettudatra nevel. Vezetője 

és alapítója Kopecsni Gábor, a péterfalai magyar közösség motorja, aki a nyári Dalia táborban 

is oktat. 

 

Határtalanul középiskolai vetélkedő – beregszászi csapat 

11 anyaországi, és 11 külhoni magyar csapat mérhette össze tudását a Határtalanul Középiskolai 

Vetélkedő virtuális nagydöntőjében. A Nemzetpolitikai Államtitkárság az összetartozás 

jegyében már több éve rendezi meg a vetélkedősorozatot. A nagydöntőbe jutott 22 diákcsapat 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-07-25-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-07-25-i-adas-2/
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tagjai idén is online módon adtak számot arról, hogy mennyi mindent tudnak a magyar 

történelemről, földrajzról, kultúráról és hagyományokról. 

 

Csíkdánfalvi Bibó farm 

A kétéves Bianka örömmel majszolja az epret, és nem is sejti, hogy szülei miatta tértek haza 

Székelyföldre. A csíkdánfalvi Bibó tanyán járunk. Boér Albin és Zsuzsa szeretettel fogad, és 

mesél az életükről, arról, hogy felnőtté cseperedve nyakukba vették a világot, majd egy nagy 

elhatározás után szülőföldjükön kezdték újra építeni közös életüket.  : Két éve azonban végleg 

búcsút intettek a külföldi munkának. Amint kiderült, hogy babát várnak, egy dolgot biztosan 

tudtak: kislányuk nem olyan gyümölcsöt és zöldséget fog enni, ami a nagy áruházláncok 

polcaira kerül.  


