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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Célegyenesben a bölcsődeprogram: száz új létesítmény épül augusztustól 
2021. július 27. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hamarosan a kivitelezési szakaszához ér az RMDSZ által meghirdetett bölcsődeépítési 

program, augusztusban száz új bölcsőde építését hagyja jóvá a fejlesztési minisztérium – 

közölte kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető egy bukaresti 

sajtótájékoztatón elmondta: a szaktárca jövő hónapban hagyja jóvá az első önkormányzati 

finanszírozási kéréseket. Emlékeztetett, hogy fél éve dolgoznak a program kivitelezésén, 

elkészültek a látványtervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, és most a technikai 

szakbizottság is jóváhagyta a terveket. A szakmai jóváhagyást követően a minisztérium elemzi 

a már beérkezett 128 bölcsődeépítési kérést, és az elsőket augusztusban jóváhagyja, mondta a 

miniszter. Az RMDSZ javaslatára a kormánykoalícióban döntés született a bölcsődék 

működtetésének állami finanszírozásáról is , ezért a miniszter arra biztatott minden 

önkormányzatot, hogy adjanak be bölcsődeépítési kérést, ha eddig nem tették meg. A kérések 

indoklásához a településre vonatkozó születési ráta igazolása is szükséges. 

 

A Szövetség elutasítja a szlovák kormány álláspontját a Minority SafePack-kel 

kapcsolatban 
2021. július 27. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó  

"A szlovákiai magyar kisebbség képviselőiként teljes értetlenséggel állunk a döntés előtt, hogy 

Szlovákia a Minority SafePack ügyében Görögország után második tagállamként az Európai 

Bizottság oldalára állt, ezzel kifejezve, hogy elutasítja az európai kisebbségek jogainak 

védelmét és az európai kisebbségi minimum bevezetését." - áll a formáló párt által a 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. A Magyar Közösség Pártja, az Összefogás és a 

Most-Híd szövetsége úgy döntött, nyílt levélben szólítja fel Mária Kolíková igazságügyi 

miniszter asszonyt, hogy a jó nemzetiségi kapcsolatok megőrzése érdekében vonja vissza az 

Európai Bizottság támogatását a Minority SafePack perben. "Számunkra mélységesen 

felháborító és sértő, hogy a nemzetiségi kapcsolatok terén ilyen módon visszarántsuk az 

országot a 90-es évek mečiarista kormányzásába. 2020-ban, amikor a jelenlegi kormány 

formálódott, Igor Matovič akkori miniszterelnök támogatását fejezte ki a kisebbségek 

irányába több történelmi lépéssel is. Akkor azt ígérte, hogy teljes mellszélességgel áll majd ki 

a kisebbségek jogai mellett. Sajnos ez a lépés szöges ellentétben áll az akkor tett ígéretével."- 

mondta el Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke. 
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Soltész: a sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt 
2021. július 26. – MTI, ATV, HírTV, Gondola, Magyar Szó 

A sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Gárdonyban, ahol a kormány 

támogatásával másodízben edzőtáboroznak szerb és délvidéki magyar fiatalok. Soltész Miklós 

óriási feladatnak nevezte azt, amit a Szerb Országos Önkormányzattal közösen sok éve 

tesznek iskolákban, kulturális intézményekben és egyházakban, valamint második 

alkalommal a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában (VVSI) megszervezett vitorlás edzőtáborban. 

Ugyanakkor nagy felelősségnek tartja, hogy a Kárpát-medencében, ahol sok nemzetiség él 

együtt, a gyerekeket normális életre neveljék, akik békében élnek egymás mellett, ehhez pedig 

nagy segítséget adnak a közösségi programok, sportprogramok. Az államtitkár hangsúlyozta, 

hogy a Vajdaságban élő magyaroknak minden lehetőséget meg kívánnak adni, és segítik 

helyben maradásukat, amihez a többségi társadalommal, a szerbekkel jó kapcsolatot kell 

ápolni. Ebben is segít egy-egy ilyen tábor - tette hozzá. 

 
Cseke Attila Románia alkotmányával „válaszol” Emil Boc régiósítási tervére 
2021. július 27. – Krónika, maszol.ro 

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter azt nyilatkozta 

kedden, hogy jelenleg az alkotmány nem teszi lehetővé a regionalizációt Romániában, így az 

erre vonatkozó kijelentések csak politikai jellegűnek tekinthetők. „Regionalizációról attól a 

pillanattól kezdve tárgyalhatunk, hogy megváltoztattuk az alkotmányt. Mindaddig ezek a 

nyilatkozatok véleményem szerint csak politikai nyilatkozatok, amelyekhez nincs 

hozzáfűznivalóm. Ma az alkotmány nem teszi lehetővé a regionalizációt” – mondta Cseke 

Attila, akit Emil Boc egy korábbi, regionalizációra vonatkozó nyilatkozatára reagáltattak az 

újságírók. Mint ismeretes, a kolozsvári polgármester a közelmúltban is szorgalmazta az 

ország közigazgatási átalakítását, mégpedig úgy, hogy a megyék helyét a nagyobb régiók 

vegyék át. A magyar szempontból kedvezőtlen tervezetet 2011-ben, még miniszterelnökként 

szorgalmazta először, de kudarcot vallott. 

 

Gyász és medvepanasz-áradat az emberhalál után Gernyeszegen 
2021. július 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jó, de mielőbbi kiegészítésre szorul a környezetvédelmi tárca néhány nappal ezelőtt 

elfogadott sürgősségi kormányrendelete, amelynek értelmében azonnal eltávolítható lesz 

minden olyan nagyvad, amely a településeken belül veszélyezteti a lakosságot – hangzott el 

azon a keddi gernyeszegi fórumon, amelyet a tragédiába torkollt hétvégi medvetámadás 

kapcsán szerveztek. Szakemberek szerint Romániának mielőbb vissza kell térnie a 2016 előtti 

gyakorlathoz, és szabályoznia kell a túlszaporodott medvepopulációt. 
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A Bagossy Brothers Company is támogatja a magyarajkú látássérültek 

iskolájának létrehozását 
2021. július 27. – szekelyhon.ro 

Csatlakozik az Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók Iskolájának újraindítására szánt 

adománygyűjtéshez a Bagossy Brothers Company zenekar. A gyergyószentmiklósi fiatalokból 

álló zenekar a Van egy ház című saját slágerük feldolgozásának teljes bevételével járul hozzá 

az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) adománygyűjtéséhez, melynek célja 

101 éve megszűnt Vakok és Gyengénlátók Iskolájának újraindítása Székelyudvarhelyen, 

valamint egy Felnőtt Rehabilitációs Központ létrehozása. 

 

Tanulás és élményszerzés: hátrányos helyzetű gyerekek táborozhatnak 

Csíksomlyón 
2021. július 27. – szekelyhon.ro 

Felkarolják, évekig támogatják és külföldi nyelviskolákba küldik őket – így próbál kitörési 

lehetőséget biztosítani a hátrányos helyzetű, de tanulni vágyó gyerekek számára a 

magyarországi Csányi Alapítvány. A dolgok hátteréről az általuk szervezett táborban 

Csíksomlyón beszélgettek az érintettekkel. 

Fiatal, erdélyi, magyar ajkú vállalkozóknak hirdetnek versenyt 
2021. július 27. – szekelyhon.ro 

Erdélyi fiatal, 18 és 35 év közötti, magyar ajkú vállalkozóknak hirdeti meg a MaStart erdélyi 

startup versenyét a St. Georgius Manager Club. A szeptember harmadik hetére tervezett 

rendezvényre augusztus 31-ig lehet jelentkezni. A járványhelyzet teljesen új szemléletet 

hozott a vállalkozói világba, új technológiák jelentek meg, kialakult egy környezettudatos 

hozzáállás – mondta Szathmáry Zsolt, a St. Georgius Manager Club elnöke a keddi 

beharangozó sajtótájékoztatón, ahol arról beszélt, hogy a Maros megyei kezdeményezést 

előbb a másik két székelyföldi megyére, Hargita és Kovászna megyékre, azt követően pedig 

egész Erdélyre kiterjesztették. 

 

Augusztusban újra VárLak fesztivál Füleken! 
2021. július 27. – ma7.sk  

A Iuvenis Neogradiensis, a Kultfeszt polgári társulás és a Via Nova ICS füleki csapata idén 

bővített, négynapos programsorozattal kedveskedik a gyerekeknek, családoknak, fiataloknak, 

idősebbeknek egyaránt. Augusztus 26. és 29. között zajlik ugyanis a Családi piknikkel és 

Közönségtalálkozóval egybekötött, nagysikerű Várlak fesztivál. Szvorák Dávid, a Kultfeszt 

polgári társulás elnöke, a fesztivál főszervezője portálunknak elmondta, tavaly a koronavírus-

járvány miatt csupán kétnapos mini VárLak rendezvényt tudtak megtartani, Családi 

piknikkel és Közönségtalálkozóval, nagy könnyűzenei fellépők nélkül. Ezért úgy döntöttek, 
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hogy idén mindent duplán bepótolnak, új helyszínnel gazdagítják és négynapossá bővítik a 

rendezvényt. 

 

Tekerj otthonról haza – 7 ország, 11 útvonal, 1 nemzet 
2021. július 27. – felvidek.ma  

Dunaszerdahely-Komárom-Esztergom-Budapest útvonalon zajlik az Otthonról Haza program 

egyik felvidéki bringás túraútvonala, a szervezők várják a jelentkezőket. Az augusztus 17-én 

induló túra végállomásán a bringázók egy fogadáson nézhetik meg a tűzijátékot. Az indulás 

előtti napra a résztvevők szállást is igényelhetnek, valamint a túrán való részvételhez szükség 

van a védettséget igazoló dokumentumra is.  A teljes táv 307 km, amelyet a szervezők 4 napra 

osztottak szét, a szintsebesség megközelítőleg 20 km/h. A másik túraútvonal jócskán 

hosszabb, az indulás helye Kassa, a túrázók Budapestig egészen 421 km-t tekernek majd. A 

Kárpát-medencét behálózó programsorozat, 7 ország, 11 útvonal, 1 nemzet. Az Otthonról 

Haza rendezvénysorozat célja, hogy aktívan – gyalog, bringán, lóháton vagy épp kenuban 

ülve kössük össze a Kárpát-medence magyarságát. A szervezők 14 aktív családi hétvégére 

hívnak határon innen és túl. 

 

Perdüljünk Ipoly menti táncra! 
2021. július 27.  – Új Szó  

Nagyszabású programba fogtak a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia munkatársai. 

Kezdeményezésükkel Felvidék tánckincsét kívánják népszerűsíteni, a részleteket Konkoly 

László, a Hálózat szakmai munkatársa ismerteti. "Egy átfogó módszertani kiadvány ötletét 

régóta dédelgetjük; az igény szülte a hiánypótló program megvalósítását." – mondta Gálik 

Gábor. A Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete, a Táncfórum elnöke kereste 

meg a Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia munkatársait egy újszerű megjelenítési forma 

gondolatával, mely szerint a felvidéki tájak gazdag tánchagyományát egy oktatóvideó-sorozat 

közzétételével osszuk meg a világhálón a szakmai körökkel és a nagyközönséggel.  

 

A véres kárpáti csata emlékei Felső-Zemplénben 
2021. július 27.  – Új Szó  

Egymás mellett nyugvó magyar, német, osztrák, orosz és más nemzetiségű katonák ezrei 

nyugszanak Északkelet-Szlovákiában, akik 1915 első négy hónapjában estek el a zempléni és 

galíciai határtérségben. A régióban az utóbbi évtizedekben helyreállították a katonasírokat, 

júliusban pedig tematikus kiállítás nyílt Mezőlaborcon. Július 3-án új, állandó és tematikus 

tárlatot nyitottak meg Mezőlaborcon, a Andy Warhol Modern Művészeti Múzeumnak helyet 

adó épület földszinti részében. A kiállítás a környéken zajló 1914-1915-ös harcokba nyújt 

betekintést. Jelenleg mindössze három közepes méretű teremben helyezték el a gyújteményt, 

amelynek már kilátásba is helyezték a jövőbeli bővítését. Az adományalapú belépő 

megváltásáért cserébe számos korabeli tárgyi emléket és hadi eszközt nézhetünk meg. A 

falakat szövegben igencsak gazdag, szlovák és angol nyelvű táblák díszítik, amelyet az 1914-es 

hadi előzményektől kezdve egészen a hadi temetők létrejöttéig követik végig az eseményeket. 
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Ha valaki – elsősorban a szövegek elolvasása miatt – rászánja magát a komótos nézelődésre, 

egészen biztosan képbe kerül a témával kapcsolatban. 

 

Zenta: Gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyeréhez 

2021. július 27. – Vajdaság Ma 

Idén is a Zentai Gazdakör székházánál volt a búzaadományok fő gyűjtőhelye, mellyel a 

vajdasági termelők felajánlásait összesítik. A 11. alkalommal meghirdetett program évről évre 

népszerűbb. Az aszályos év ellenére a tavalyitól is több búzát vehettek át a nemes 

kezdeményezés céljára. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége (VASZ) 2021-ben is 

megszervezte a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programot, vagyis a búza-adományok 

átvételét a térségben. A gyűjtésre kedden délelőtt került sor a Zentai Gazdakör és a VASz 

székházánál. 

 

A Velencei-tó vizét szelik a szerb és a vajdasági magyar fiatalok 
2021. július 27. – Pannon RTV 

Július 23-a óta szelik a Velencei-tó vizét a Palicsi Vitorlázóklub fiatal versenyzői a 

másodízben megrendezett edzőtáborban. A csütörtökig tartó többnapos táborozásra 24-en 

érkeztek, köztük vajdasági magyarok és szerb fiatalok is. Annak ellenére, hogy hétfőn sokkal 

inkább kedvezett a szél a fiatal vitorlázóknak, már kedd délelőtt is látható volt, hogy ismét 

sokat lesznek a vízen. A szerb és délvidéki magyar sportolókat Soltész Miklós, a magyar 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Alexov 

Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója és Pejityné Szutor Veronika, a Szerb 

Országos Önkormányzat elnöke köszöntötte. Ezután elkezdődött a napi edzés a Velencei-

tavon. 

 

MNT: A túljelentkezés ellenére minden pályázó megkapja a jogászhallgatói 

ösztöndíjat 
2021. július 27. – Vajdaság Ma 

Május végén hirdette meg a Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Igazságügyi 

Minisztériuma támogatásával a jogászhallgatói ösztöndíját. Az érdeklődés igen nagy volt, a 12 

meghirdetett ösztöndíjra 17-en jelentkeztek, s a hatalmas érdeklődésre való tekintettel úgy 

döntöttek, mindannyian megkapják a támogatást, jelentették be kedden, Szabadkán, a 

Magyar Nemzeti Tanács sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatón Hajnal Jenő, az MNT elnöke 

és Lulić Emil, a pályázati bizottság elnöke mellett jelen volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője, aki jogász és egyetemi docens. A 

pályázat eredményét ő értékelte a sajtótájékoztatón. 
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A Tisza Expedíció kíséretével valósul meg a IX. Felső-Tiszai PET Kupa 
2021. július 27. – karpat.in.ua 

A Tisza Expedíció kíséretével valósul meg a IX. Felső-Tiszai PET Kupa, a környezetvédelmi 

eseményen résztvevők ezúttal a folyó szennyezettségéről szeretnének pontos képet kapni – 

közölte a Természetfilm.hu Egyesület kedden az MTI-vel. Kilencedik alkalommal szervez a 

Felső-Tiszán hulladékgyűjtő PET-hajós versenyt a Természetfilm.hu Egyesület. A szombattól 

augusztus 8-ig, főként az Ukrajnával közös határvizeken megvalósuló rendezvényen a 

résztvevők saját építésű pillepalackhajóikkal a folyó Tiszabecs és Vásárosnamény-

Gergelyiugornya közötti szakaszát tisztítják meg a hulladéktól – olvasható a közleményben. 

 

Apa-fia program a KMNE szervezésében 
2021. július 27. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 2021. július 23-án szervezte meg 

apa-fia programját, melyet nagy érdeklődés övezett.>A résztvevők péntek reggel 

Beregszászból indultak autóbusszal Truszkavecre. Az út folyamán többször is megálltunk, 

hogy alaposan élvezhessük a gyönyörű tájat, hegyeket. Truszkavecre érkezve meglátogattuk a 

terráriumot, ahol a ritka, egzotikus állatok mellett kisebb táblák segítettek megismerni 

jobban azokat. Nagyon sok csodálatos képet, videót készítettünk. A következő program a 

fóka- és delfinshow volt. Ámulattal és csodálattal néztük ezeket az értelmes állatokat, 

amelyeket profi csapat készített fel, oktatott. Olyan összhangot láttunk a tengeri állatok közt, 

hogy még a kemény férfiszív is elérzékenyült. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 27. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség mindenkit arra buzdít, hogy éljen a jogával és 

igényeljen termőföldet. Ennek folyamata bizony rendkívül bürokratikus, ezért az 

érdekelteknek számos esetben van szüksége jogi tanácsadásra. A KMKSZ közreműködésének 

köszönhetően ingyenes jogi szaktanácsadást vehetnek igénybe azok, akik szeretnének 

igényelni két hektár termőföldet.  

 

Kárpátalján a Pro Agricultura Carpathica Alapítvány ismét meghirdeti az „Első lépés” 

szociális programot. Szeptember 3-ig lehet pályázni a többi között fólia sátorra is. A cél: 

életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése szegényebb sorsú, és 
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rászoruló családok részére. A több mint 150 000-es kárpátaljai magyarság jelentős része 

falvakban él, ahol a fő megélhetési forrást a mezőgazdaság jelenti, hangsúlyozza az alapítvány 

elnöke.  

Hidi László kiemelte: az Első lépés szociális programnak köszönhetően a szegényebb 

családok is hatékonyabban foglalkozhatnak földműveléssel. 

 

A marosvásárhelyi St. Georgius Manager Club MaStart címmel startup versenyt hirdet fiatal 

erdélyi magyar vállalkozóknak.  A kezdeményezés célja elősegíteni, szakmailag és anyagilag is 

támogatni az erdélyi magyar fejlesztések, vállalkozói ötletek érvényesülését - mondja 

Szatmáry Zsolt főszervező, a St. Georgius Managar Club elnöke. 

 

Május végén hirdette meg a Magyar Nemzeti Tanács - Magyarország Igazságügyi 

Minisztériuma támogatásával a jogászhallgatói ösztöndíját. Az érdeklődés igen nagy volt, ami 

reményt ad arra, hogy továbbra is lesznek majd a Délvidéken magyarul beszélő jogászok. A 

pályázat sikeréről ma Szabadkán számoltak be.  

 

Túlélve a második világháború viszontagságait és a kommunista diktatúra enyészetét, ma is 

áll, és akár működhetne is a nagyvarjasi Borzák-malom. A román–magyar határ mentén, az 

Arad közeli faluban az egykori parasztmalom tulajdonosát az erőltetett kollektivizálás idején 

meghurcolták a vállalkozása miatt, koholt vádak alapján kényszermunkára ítélték, családját 

kisemmizték. Az 1989-es rendszerváltás után a leszármazottak pénzt, időt és energiát nem 

kímélve visszaszerezték a malmot, és újra üzemeltetni kezdték egyfajta malommúzeumként, 

ipartörténeti érdekességként.  

 

A következő beszélgetés mottója az is lehetne, hogy járjunk nyitott szemmel a világban és 

persze az sem árt, ha szakember van a társaságban. Moldvába vezető utunk során, a Fogarasi 

havasok tövében botlottunk – ha nem is véletlenül – abba a malomba, amelyről Ozsváth 

Gábor Dániel néprajzos muzeológus, a malmok elkötelezett kutatója adott részletes 

tájékoztatást.  

 

 A Hazataláló tábort a térségben száznegyven éve jelen lévő, nagybecskereki Boldogasszony 

Iskolanővérek szervezik a Szathmáry Karolina Kollégium munkatársaival és az anyaországi 

iskolanővéri iskolák nevelőivel közösen, idén harmadik alkalommal. 


