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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Határon túli magyar fiatalok számára kezdődött vitorlástábor Orfűn 
2021. július 26. – MTI, Webrádió, Gondola, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Felvidéki magyar fiatalok számára kezdődött vitorlástábor a Rákóczi Szövetség és a Tabu 

Sailing Team szervezésében hétfőn a Baranya megyei Orfűn. Orbán Balázs, a 

Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a július 26. és 30. között zajló tábor megnyitóján 

azt mondta, a vitorlázás különleges jellemformáló és -fejlesztő sport, hiszen önismeretre, 

bajtársiasságra, csapatmunkára tanítja a teljesítőképességei határát feszegető gyakorlóját. 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte: 2020-ban hagyományteremtő 

szándékkal hirdették meg külhoni magyar általános iskolásoknak a vitorlástáborokat Kollár 

Lajos pécsi professzor, egyetemi tanár kezdeményezésére és támogatásával, idén nyáron pedig 

öt alkalommal már összesen mintegy 140 fiatalt fogadhatnak; Tihanyban egy, Nyékládházán 

és Orfűn pedig két-két időpontban. A szervezet elnöke az idei negyedik rendezvény 

megnyitóján kiemelte: a táborok résztvevői azért vehetnek részt a programokon, mert szüleik 

fontosnak tartották, hogy magyar nyelvű iskolákba írassák be őket Erdélyben, a Vajdaságban, 

a Felvidéken és Kárpátalján. 

 

Nem tetszik az AUR-nak, hogy kiengedték Bekét és Szőcsöt - elítéltetnék az 

„etnikai terrorizmust”  
2021. július 26. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Közleményben adott hangot elégedetlenségének a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) 

annak kapcsán, hogy múlt héten feltételesen szabadlábra helyezték Beke Istvánt és Szőcs 

Zoltánt. Ionuț Neagu, a szélsőjobboldali alakulat Kovászna megyei szenátora arra arra szólított 

fel minden romániai pártot, hogy ítélje el a terrorizmust, annak minden formáját, beleértve az 

"etnikai alapú terrorizmust" is. Azt fejtegette továbbá, hogy a két kézdivásárhelyi férfi igenis 

tekinthető terroristának. A törvény szerint ugyanis az is terorristának minősül, aki kísérletet 

tesz egy terrorista cselekmény elkövetésére. Úgy vélte, Beke és Szőcs is ebbe a kategóriába esik, 

akik azt tervezgették, hogy házi készítésű robbanószerkezettel zavarják meg a december 1-jén 

tartott román nemzeti ünnepet. 

 
Eredeti pompájában ragyog Kalotaszeg egyik legszebb temploma 
2021. július 26. – Krónika 

Kalotaszeg egyik legrégebbi és legértékesebb műemléktemplomát kívül-belül, várfalával együtt 

újították fel, a nem mindennapi munkáért vasárnap, július 25-én ünnepi istentiszteleten adott 

hálát a gyülekezet – számolt be a Református.ro. Az Erdélyi Református Egyházkerület 
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honlapja szerint az istenháza felújítására az Európai Uniótól 403 ezer eurós, míg a magyar 

kormánytól 90 ezer eurós támogatást kaptak, de adományaival a gyülekezet is hozzájárult a 

helyreállításhoz. A magyarvalkói Kalotaszeg egyik legrégebbi és legszebb helyen fekvő 

temploma, Ferenc-rendi barátok alapították 1261-ben. A vasárnapi ünnepi alkalmon Kató Béla 

püspök rámutatott: az Isten után vágyakozó ember nemcsak megáll, távolról nézegeti a 

templom szépségét, hanem be is megy, társaival együtt oltja szomját igével, mint a friss vízhez 

érkező, epekedő szarvas. 

 

Partiumi Szabadegyetem: A régió értékeit becsülni kell 
2021. július 26. – Bihari Napló 

Történelmi, kulturális kincsekkel, emlékezethelyekkel teli a partiumi, bihari régió, mégsem 

fordítunk ezekre kelló figyelmet. A szabadegyetem éppen ezeket a lokális és regionális 

értékeket népszerűsítette idén is. 

 

Tárlatokkal, panorámavetítéssel várja a látogatókat az Agyagfalva Emlékház 
2021. július 26. – szekelyhon.ro 

Az Agyagfalva Emlékházat 2019. október 16-án, a Székely Nemzetgyűlés évfordulóján adták át, 

de állandó nyitvatartását eddig nem sikerült megoldani. Most viszont változatos tárlattal, 

panorámavetítéssel, napi program szerint várja az érdeklődőket az 1848. október 16-i Székely 

Nemzetgyűlés helyszínén. 

 

Kovács István unitárius püspök: nincs harmadik évezred a gyökereink nélkül 
2021. július 26. – maszol.ro 

Tizenhárom év után új püspököt választottak a Magyar Unitárius Egyház élére, Kovács Istvánt, 

aki, mint fogalmazott, nagyon kalandos úton került a lelkészi pályára. Az új püspökkel arról 

beszélgettek, mi vezette őt erre az útra, milyen nehézségeken kellett keresztülmennie, illetve, 

hogyan látja – ma már püspökként – az unitárius egyház jövőjét, milyen kihívásokkal néz 

szembe mandátuma során.   

 

Szabadulásuk után megfigyelve érzik magukat a „székely terrorper” szereplői 
2021. július 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Egy héttel a szabadulásuk után megfigyelve érzik magukat a „székely terrorper” elítéltjei, Beke 

István és Szőcs Zoltán, illetve Kulcsár Terza József parlamenti képviselő, aki a börtönévek alatt 

folyamatosan tartotta a kapcsolatot a kézdivásárhelyi férfiakkal. Az egy hete szabadult 

kézdivásárhelyi férfiak újságírói kérdésre válaszolva rámutattak, hogy nem ismerhetik meg az 

őket érintő teljes periratot mivel nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva a bíróság nem adja 

ki azt a részt, amelyben a József Sándor álnéven szereplő, védett identitású tanú 

kihallgatásainak leirata szerepel. Beke István elmondta: „elméletileg nem tudjuk kiről van szó, 

legyen boldog, ha tud!” Hozzátette: úgy érzik sok időnek kell még eltelnie, amíg 

megismerhetővé válik a teljes perirat és számukra is kiderül, hogy pontosan mit tartalmaz a 
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dosszié, kik voltak, akik őket megfigyelték és felügyelték és nem kizárt, hogy meglepetések is 

érik őket. 

 

Össztüzet zúdít Dan Tanasă és az AUR a magyarokra  
2021. július 26. – szekelyhon.ro 

Közösségi oldalán és blogján támadja sorozatosan a magyarokat, valamint az RMDSZ-t a 

magyarellenes feljelentéseiről elhíresült, azóta pedig a Szövetség a Románok Egységéért (AUR) 

színeiben képviselői mandátumot szerzett Dan Tanasă. Pártja mindeközben amiatt 

elégedetlen, hogy feltételesen szabadlábra helyezték a terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi 

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. 

 

Ipolysági premontrei kolostor: Vegyen részt egy igazi ásatáson! 
2021. július 26. - ma7.sk  

Orosz Örs, a Sine Metu Polgári Társulás vezetője még 2020. december 22-én közölte, hogy 

Zachar Pál ipolysági önkormányzati képviselővel közösen ismét egy rendkívül jelentős 

értékmentést sikerült megvalósítaniuk, gondolva itt Ipolyság Árpád-kori premontrei 

kolostorára, a közelében fekvő 17. századi, jezsuita alapokon nyugvó épületre és az ingatlanokat 

körülvevő telkekre. A föld alatt található falakról, pincékről és a betemetett középkori kút 

helyéről is sokat eláruló georadar-felmérés 2021 januárjában megvalósult. Mivel a befolyó 

esővíz már több mint egy évtizede gyengítette az épület tetőszerkezetét, fontos lépés volt 

áprilisban a kolostor tetején éktelenkedő lyukak befoltozása. A Nyitrai Kerületi 

Műemlékvédelmi Hivatal május végén kiadott határozata alapján június 1-jétől elkezdődhettek 

a régészeti történelmi kutatások a kolostort körülvevő területen. 

 

A cserkészeknél hatalmas az érdeklődés 
2021. július 26. - ma7.sk, felvidek.ma  

Közel 300 cserkész táborozik idén a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vezetőképzéseinek 

keretében a lévai járásbeli Palást község határában. A járványhelyzet okozta nehézségek, a 

személyes találkozók korlátozása és az online cserkészkedés után a cserkészszövetség örömmel 

fogadta, hogy ezen a nyáron már megvalósíthatja vezetőképző táborait, a képzések iránt pedig 

rekordmagas volt az érdeklődés a tagság körében. A táborok július 19-29. között zajlanak, 

megújult formában, a cserkészek által már jól ismert környezetben.A vezetőképző táborok 

fontos része, hogy a fiatalok gyakorlatban is kipróbálhassák a táborban tanultakat, ezért a 

cserkészszövetség ebben az évben is megrendezte a kiscserkész- és cserkész mintatábort. A 

táborozók ellátásáért a Segítő Tábor felel, amely a működési hátteret, étkeztetést, logisztikát 

szervezi az egész idő alatt. 
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MKP: Szlovákia álljon ki saját állampolgárai mellett! 
2021. július 26. - ma7.sk, felvidek.ma  

Az MKP sajnálattal vette tudomásul, hogy Szlovákia ismételten az Európai Bizottságot 

támogatja saját polgáraival szemben, amikor nem a több, mint 1 millió 123 ezer támogató 

aláírással bíró európai polgári kezdeményezés mellett száll síkra, hanem – Görögországgal 

közösen - az Európai Bizottságot támogatja a Minority Safe Pack kezdeményezés kapcsán 

indított uniós perben. Az MKP úgy véli, hogy miközben a szlovák kormány és kormánypárti 

politikusok az utóbbi időben versengenek a pozitív nyilatkozatokban a felvidéki magyarság 

irányába, ugyanezen kormány és tisztviselői hátba támadják saját őshonos közösségeiket - 

nemcsak a magyart, hanem a ruszint, németet, horvátot, lengyelt is. Pedig ezek az őshonos 

nemzeti közösségek az ország kultúrájának, örökségének, sokszínűségének részei, tagjai pedig 

az ország adófizetői. 

 

Csicsai Gábor: Ez minden idők legrosszabb szlovák kormánya 
2021. július 26. – bumm.sk  

"Meg kell szüntetni a járványellenes intézkedéseket, hogy az emberek megtanuljanak 

felelősséget vállalni a saját döntéseikért?" – tette fel a kérdést a Facebookon Csicsai Gábor, a 

Híd volt földművelésügyi államtitkára. Úgy véli, a jelenlegi kormány képtelen úrrá lenni az 

országban a pandémia miatt kialakult helyzeten. "Az angliai mintára mihamarabb meg kell 

szüntetni a járványellenes intézkedéseket. Az emberiségnek meg kell tanulnia felelősséget 

vállalni saját döntéseiért. Addig, amíg nem késő. Még akkor is, ha esetenként ezért a 

legmagasabb árat fizetjük. Ez a mostani világjárvány csak a kezdet, leheletkönnyű probléma 

azokhoz a kihívásokhoz képest, amelyek a jövőben a népesség drámai növekedéséből adódóan 

vagy a klímaváltozásból kifolyólag az emberiségre várnak. Sajnos, úgy érzem, hogy a kényelmes 

jólétnek, az életszínvonal fokozatos javulásának köszönhetően a letűnt korokhoz képest 

elkényelmesedtünk, ellustultunk. És sajnos egyre kevésbé érvényes, hogy “más kárán tanul az 

okos“. Az emberek többége kizárólag saját kárán tanul. Hát engedtessék meg nekik…" – írta 

Csicsai Gábor a bejegyzésben. 

 

Hamarosan felavatják a Somorjáról kitelepített magyarok emlékművét 
2021. július 26. – felvidek.ma  

Augusztus 2-án, 18 órától avatják fel a Somorjáról kitelepített magyarok emlékművét, mely a 

Fő utca és a Gazda sor találkozásánál, a volt ispotályos ház mellett lévő Szent Damján és Szent 

Kozma-kápolnával szemben kapott helyet. Majdnem öt év készülődés és vírushelyzet okozta 

gyülekezési tilalom után a héten elkészül, és felavatásra vár a Somorjáról kitelepített magyarok 

emlékműve. A Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport több somorjai civil szervezettel 

együttműködve még 2017-ben indított gyűjtést, hogy méltó emléket állítson a Somorjáról 

kitelepített magyaroknak. Fontos megjegyezni, hogy miként országos viszonylatban, úgy 

Somorja esetében sem tudjuk pontosan, hogy hány lakost telepítettek ki a városból. Nem tudni 

például azt sem, hány embert vittek el Somorjáról kényszermunkára, ahogyan azt sem, hány 
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embernek kellett elhagynia az otthonát 1947 előtt. Annyi bizonyos, hogy 1947 februárjában 

négy transzportot indítottak Somorjáról Csehországba.  
 

Avignonban az Ifjú Szivek 
2021. július 26.  – Új Szó  

Az Ifjú Szivek Táncszínház társulata még július elején megérkezett a kortárs színház dél-

franciaországi fővárosába, Avignonba, ahol idén 75. alkalommal rendezték meg az Avignoni 

Színházi Fesztivált. Hégli Dusan Allegro Molto Barbaro című darabját 20 alkalommal mutatják 

be a Golovine Táncszínházban. A pozsonyi székhelyű Ifjú Szivek Táncszínház legutóbb 2017-

ben Finetuning című előadásával szerepelt nagy sikerrel Avignonban. Akkor a családon belüli 

erőszak témáját feldolgozó darab a fesztiválon Tournesol-díjat kapott.  Az Allegro Molto 

Barbarót – melynek különlegessége, hogy a Szivek Avignonban franciául játssza – Samuel 

Beckett Katasztrófa című drámája inspirálta. A darab magyar és szlovák nyelvű bemutatója 

még 2019-ben, a bársonyos forradalom 30. évfordulóján volt. Az Allegro Molto Barbaro a 

hatalom művészetre gyakorolt hatását dolgozza fel. 

 

Kishegyes: Megkezdődött az Anna-napok rendezvénysorozata   

2021. július 26. – Vajdaság Ma 

Kishegyesen az iskola galériájában egy különleges tárlat megnyitójával vette kezdetét az Anna-

napok rendezvénysorozata. A Szent Anna templomban ezt követően ünnepi misét celebráltak. 

Dr. Szőke Anna és a Kishegyesi Értéktár Egyesület Azok az 50-es évek elnevezésű kiállításával 

kezdődött meg Kishegyesen az idei Anna-napok rendezvénysorozata. Az 50-es években 

forradalmi átalakuláson ment át a közösség. Az emberek elkezdtek gyárakban, üzemekben, 

intézményekben és vállalatokban dolgozni. 

 

Topolya: Augusztus 15-én helyi közösségi választásokat tartanak 
2021. július 26. – Vajdaság Ma 

Topolyán és kettő kivételével a község többi helyi közösségében is választásokat tartanak 

augusztus 15-én. A járványügyi helyzet most lehetővé teszi a voksolás megszervezését, ezért 

döntöttek úgy, hogy a legtöbb helyen december helyett már augusztusban megtartják a 

választásokat. Augusztus 15-én helyi közösségi választásokat tartanak Topolyán. Olyan döntés 

született, hogy az eredetileg csak decemberben esedékes választásokat előbbre hozzák, mivel 

most megfelelőek a feltételek azok lebonyolításához, a járványhelyzet is lehetővé teszi a 

voksolás megtartását. 

 

Fókuszban a mezőgazdasági rendezvények 
2021. július 26. – Magyar Szó 

Szabadka Város Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkársága május végén pályázatot írt ki 

mezőgazdasági jellegű rendezvények szervezői számára. A pályázat révén 18 civil szervezet 
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részesül összesen csaknem 2,5 millió dináros támogatásban. A szerződések aláírása tegnap 

kezdődött meg. A pályázatról Vitković Aleksandar, városi mezőgazdasági és környezetvédelmi 

titkár nyilatkozott lapunknak. 

 
A határ mentén élők közül már több mint tízezren kapták meg az oltást 

Magyarországon 
2021. július 26. – Kiszo.net, Magyar Nemzet 

Folyamatosan zajlanak az oltások a hazánkkal közös határok mentén élő felnőtt magyar és nem 

magyar állampolgárok között, július eleje óta van erre lehetőség. A szomszédos országok határ 

menti régióiból csütörtökig immár 10 491-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltást 

Magyarországon – válaszolta a Magyar Nemzet kérdésére a Koronavírus Sajtóközpont, 

emlékeztetve: a hazánkkal közös határok mentén élők oltása három héttel ezelőtt vette 

kezdetét. Tájékoztatásuk szerint a határ menti oltópontokon a Kárpátaljáról érkezőket a 

Janssen egydózisú vakcinájával oltják be. A többi esetben a kijelölt kórházak oltópontjain 

rendelkezésre álló készítményt kínálják fel az oltakozóknak, amennyiben pedig kétdózisos 

szérummal történik a vakcináció, akkor az első oltás alkalmával tájékoztatást adnak a második 

adag vakcina beadásának helyéről és időpontjáról is. 

 

Átvették diplomáikat a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző második és harmadik 

évfolyamos diákjai 
2021. július 25. – Karpataljalap.net 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője (KKV) tavaly ősszel 

már harmadik évfolyamát indította el Kárpátalján partnerségben a Kárpátaljai Magyar 

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

parlamenti képviselővel. 

 

Megtartotta éves közgyűlését a KMKSZ Tiszakeresztúri Alapszervezete 
2021. július 26. – Karpataljalap.net 

Folytatódnak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeteinek éves 

közgyűlései. A tiszakeresztúri tagság július 25-én gyűlt össze a helyi kultúrház épületében. A 

2020-as évet összefoglaló elnöki beszámolójában Dobsa István kiemelte, hogy a világjárvány 

miatt a tervezett kulturális rendezvények elmaradtak, csendes megemlékezéseket azonban 

tartottak a településen, köztük novemberben a templomkertben koszorút helyeztek el a 

málenkij robot áldozataira emlékezve, valamint 2021. márciusban az 1848–49-es 

szabadságharc kitörésére emlékeztek. Júniusban második alkalommal szervezték meg a 

református egyházzal közösen az Összetartozásunk Tüze nevű akcióhoz csatlakozva a 

településen is az alkalmat; majd a karanténszabályok enyhülésével az alapszervezet a KMKSZ 

Ifjúsági Szervezetével együttműködve szervezte meg az ISZ Run jótékonysági félmaratont. 
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https://kiszo.net/2021/07/26/a-hatar-menten-elok-kozul-mar-tobb-mint-tizezren-kaptak-meg-az-oltast-magyarorszagon/
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Felvételi hirdetmény a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba  
2021. július 26. – Karpataljalap.net 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 

nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdet a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégiumba a 2021. szeptember – 2022. június közötti tíz hónapra. A kutatásaikat 

kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató hallgatók jelentkezését várjuk. A 

szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket 

felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga a szaktantárgyakból nem lehet 

4-nél alacsonyabb. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 26. – Kossuth Rádió 

 

Mindenekelőtt arról szólunk, hogy a vajdasági Zentán A magyarok kenyere program részeként, 

kedden reggel kezdik a búzaadományok begyűjtését. Nagy Miklós, a 73 magyar 

gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke beszélt a 

részletekről munkatársunknak. 

 

Szegedet a trianoni békediktátum szándékosan elszakította természetes környezetétől, a 

délvidéki területek városaitól és falvaitól, az ott élő emberektől. Ennek az elzártságnak a 

felszámolására most lehetőség nyílik a felsőoktatásban. Az egyetemi képzés új távlatairól Zakar 

Péter professzor, a szegedi egyetem nemzetközi- és közkapcsolati rektor-helyettese beszélt 

munkatársunknak. 

 

Vasárnap fejeződött be Sátoraljaújhelyen az Újraindítás-megújulás" mottóval megrendezett 

nemzetpolitikai tábor. A korábban Bálványoson, majd Tusnádfürdőn megtartott hagyományos 

nyári szabadegyetem és tábor a Kárpát-medencei magyarok sorsa iránt érdeklődő emberek 

számára meghatározó nyári program volt harminc éven keresztül. A koronavírus-járvány ezt is 

átírta, így a szervezők Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban 

tartották meg a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemet. Szombaton a kereszténydemokrata 

- konzervatív politika európai helyzetéről tartottak kerekasztal-beszélgetést, amelyen 

elhangzott az is, hogy míg a kereszténydemokrácia Közép-Európában különösen erős, addig az 

európai politikában már nincs képviselete. A kerekasztal-beszélgetés után kértem mikrofon elé 
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Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt képviselőjét, kül- és nemzetpolitikai 

kabinetvezetőjét.    

 

A sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban éppen csak befejeződött a Kárpát-medencei Nyári 

Szabadegyetem, vasárnaptól már csaknem 400 felvidéki általános iskolás vesz részt az 

anyanyelvi táborban. A diákok Pozsonytól a keleti végekig, a Felvidék különböző régióiból, 

kiemelten a szórványterületekről érkeztek. A tábor érdekes és értékes élményeket, valamint 

felhőtlen kikapcsolódást kínál magyar nyelvi környezetben. A szervezők fontos célja az is, hogy 

pozitív üzenetet küldjenek a szülőknek és a szórványközösségeknek arról, hogy a magyar 

iskolaválasztás meghatározó a gyermek és a közösség sikeres jövője szempontjából. A RSZ 

nyári táborairól Csáky Csongorral, a szövetség elnökével még a szabadegyetemen, két előadás 

között beszélgettem. 

 

A nándorfehérvári diadal emléknapján, adták át Magyarkanizsán a Vajdasági 

Birkózóakadémiát. Az épület a magyarkanizsai önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács és a 

Kozma István Magyar Birkózó Akadémia összefogásának köszönhetően, a magyar kormány 

csaknem 1,3 milliárd forintos támogatásával jött létre. Az átadási ünnepségről Németh Ernő 

készített hangképes tudósítást. 

 

Olimpiai lázban ég a világ és ez így van Csíkszeredában is, ahol a 31. Nyári Olimpiai Játékok 

megnyitóját egykori olimpikonokkal ünnepelték. Velük beszélgetett a sportról, az olimpiai 

eszméről Oláh-Gál Elvira. 


