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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az MKP elfogadhatatlannak tartja az OĽaNO-frakció Minority SafePack-hez való 

hozzáállását 
2021. július 29. – bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Szerdán (július 28.) sajtótájékoztatót tartottak az OĽaNO-frakció tagjai, melyen elhangzott, 

hogy támogatják a szlovák kormány Minority SafePack elleni fellépését. A Magyar Közösség 

Pártja (MKP) erre a következőképpen reagált: "Továbbra is határozottan elítélünk minden 

olyan párhuzamot, amely a felvidéki magyarokat például a közelmúltban még háború által 

sújtott Koszovóhoz vagy Dél-Oszétiához hasonlítja. Hangozzon ez el bárki szájából. Juraj 

Krúpa, az OĽaNO képviselője meggondolatlan kijelentései és az OĽaNO frakció további 

tagjainak véleménye azt bizonyítja, hogy a kormány egységes ez ügyben, és a saját 

állampolgáraival (és több mint egymillió uniós kisebbségi sorban élő uniós állampolgárral) 

szemben indított perben továbbra is az Európai Bizottság pártján áll. (...) Ez a tapasztalat is 

abban erősít meg minket, hogy szükség van az egységes, csoportos magyar parlamenti 

érdekképviseletre, amely az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket csírájában fojthatja el, 

és mindenki számára bebizonyíthatja, hogy a magyarok korrekt, kiszámítható, békés és 

becsületes partnerek." – áll a közleményben.  

 

Megtartotta soron következő ülését a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2021. július 29. – karpat.in.ua 

Megtartotta harmadik ülésszakának második plenáris ülését a Kárpátaljai Megyei Tanács, 

amelyen a 64 tagú képviselő testület 35 képviselője vett részt. A napirendi pontok 

megvitatása előtt Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke megköszönte Magyarországnak, 

hogy a kárpátaljaiak ingyen vehetik fel a koronavírus elleni oltást Záhonyban, Lónyán és 

Barabáson. 

 
Beleállt a gyermekvédelembe az AUR: a magyarellenes párt a budapesti 

kormány példájára hivatkozik 
2021. július 29. – Krónika 

Bevallottan a magyar kormány példája alapján akar gyermekvédelmi törvényt kidolgozni a 

magyarellenes AUR, amely kitiltaná az óvodákból és az iskolákból az LMBTQ-ideológiát. 

Pászkán Zsolt politikai elemző, Románia-szakértő a Krónikának úgy nyilatkozott: az AUR az 

„eurokráciának” megfelelni akaró pártok konzervatív szavazóira hajt, de a titkosszolgálati 

vonal sem kizárható. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/29/az-mkp-elfogadhatatlannak-tartja-az-olano-frakcio-minority-safepack-hez-valo-hozzaallasat
https://www.bumm.sk/belfold/2021/07/29/az-mkp-elfogadhatatlannak-tartja-az-olano-frakcio-minority-safepack-hez-valo-hozzaallasat
http://politic.karpat.in.ua/?p=27894&lang=hu
https://kronikaonline.ro/belfold/beleallt-a-gyermekvedelembe-az-aur-a-magyarellenes-part-a-budapesti-kormany-peldajara-hivatkozik
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Megszervezik szeptemberben a nagybányai Főtér Fesztivált 
2021. július 29. – maszol.ro 

16. alkalommal szervezik meg szeptember 13. és 19. között a nagybányai Főtér Fesztivált a 

Cinteremben. A szervezők közleménye szerint Nagybányára látogat a Helikon folyóirat 

szerkesztősége, lesz slam-poetry a NEST szervezésében, lesznek képzőművészeti kiállítások, 

filmvetítések is. Kerekasztal-beszélgetést szerveznek a kortárs magyar irodalom neves 

alkotóival, jelen lesz Fábián Janka, Demény Péter és Nyáry Krisztián. A nagybányai 

művésztelep 125 éves fennállását könyvbemutatóval ünneplik. 

Egy év kihagyás után újra megszervezik a Corvin vásárt Alsólugason 
2021. július 29. – maszol.ro 

Augusztus 26–29. között ismét megszervezik a koncertekkel egybekötött régiség- és 

kézműves vásárt a Bihar megyei Alsólugason. A Corvin vásár a pandémia miatt 2020-ban 

elmaradt. Az „500 éves vásárnak” aposztrofált régiség- és kézműves vásár részleteiről Sorbán 

Levente, Alsólugas polgármestere, valamint a szervezők részéről Daniel Topai és Lukács 

Bernadett, a Körösök Vidékének Jövőjéért Egyesület képviselője számolt be. A 2017-től újra 

életre hívott sokadalom elődjét 1470-ben, Mátyás király rendelete alapján szervezték meg. 

 

A háromszékiek háromnegyede minimálbért keres 
2021. július 29. – maszol.ro 

A Kovászna megyei munkavállalók közel 75 százaléka minimálbért keres, közülük néhányan 

fizetésük mellé kiegészítőként kapnak ételjegyet is, derült ki a megyei Munkaerő Ügynökség 

(AJOFM) adataiból. Kelemen Tibor a hivatal vezetője sajtótájékoztatón elmondta: a 

minimálbérből élőkre vonatkozó adatokat a vállalkozók által az Országos Pénzügyi 

Hatósághoz (ANAF) benyújtott jelentésekből szűrték le. A hivatalos nyilvántartás szerint 

Kovászna megyében közel 40.000 munkakönyves alkalmazottat tartanak számon és közel 75 

százalékuk minimálbért keres. Az igazgató rámutatott, az állami hivataloknak nincs 

határkörük, hogy rávegyék a munkaadókat, adjanak nagyobb fizetéseket. Kelemen Tibor 

szerint a szomszédos megyékkel összehasonlítva, a háromszéki helyzet aggasztónak 

mondható, hiszen arról is van tudomása, hogy van cég, amelynek Brassóban és Kovászna 

megyében is van tevékenysége, ám a sepsiszentgyörgyi alkalmazott kevesebbet keres mint az, 

aki a szomszéd megyében dolgozik. 

 

Szilágy megyei főtanfelügyelő-helyettes: fontos a magyar intézménynevek 

tovább éltetése, gyarapítása 
2021. július 29. – maszol.ro 

Új, minőségi szakoktatás és szakképzés, valamint magyar nyelvű posztliceális oktatás 

elindítása is a szilágysági magyar nyelvű oktatás prioritásai között van – tudta meg a 

maszol.ro Faluvégi Ervin tanfelügyelő-helyettestől, akit a megye magyar nyelvű 

közoktatásáról, valamint a szilágysági diákok vizsgaeredményeiről is kérdeztek. 
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A Gyergyói-medence értékeit népszerűsíti a csütörtökön elstartolt Egyfeszt  
2021. július 29. – szekelyhon.ro 

Színes programokkal kezdődött csütörtökön az Egyfeszt összművészeti fesztivál. A hétvégéig 

tartó eseménysorozat a Gyergyói-medence több helyszínén zajlik, többek között 

Gyergyószentmiklóson. A szervezők a kínálat összeállításakor  arra törekedtek, hogy a 

programok helyszínéül szolgáló települések jellegzetességeire összpontosítsanak – mondta el 

Kassay Péter főszervező. 

 

Új beruházás Kézdivásárhelyen: uszodát építenek a céhes városban 
2021. július 29. – maszol.ro 

A közeljövőben épül meg a céhes városi uszoda, ami Kézdivásárhely egyik legnagyobb 

beruházása lesz – derült ki a Bokor Tibor polgármester és Antal Emőke városmenedzser 

csütörtöki sajtótájékoztatójából. Bokor Tibor felidézte, nehéz hetek vannak a hátuk mögött. A 

tervezett beruházás mellett a fejlesztési ügynökségben, a fejlesztési minisztériumban is 

érvelniük kellett, és mivel az uszoda megépítésének költségei meghaladják a 40 millió lejt, 

szerdán a tárcaközi bizottságban is kiálltak a beruházás terve mellett. Az összberuházási 

értéke az uszodának 144 000 489 lej, azaz közel harminc millió euró, ebből a fejlesztési 

minisztérium 135 534 000 lejt finanszíroz, a helyi önkormányzat pedig 8 955 000 lejt. 

 

Megújul és lényegesen nagyobb lesz a szalárdi polgármesteri hivatal épülete 
2021. július 29. – maszol.ro 

Közel 20 millió lejt különített el a Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért Felelős 

Minisztérium a szalárdi polgármesteri hivatal épületének felújítására és kibővítésére, 

jelentette be Cseke Attila. A 111 éves szalárdi épület tartószerkezetét megerősítik a 

munkálatok során, hőszigetelik és energiatakarékossá teszik, illetve kicserélik a fedelét, 

úgynevezett passzív épületet hoznak létre. A hivatal belső felújítása során kicserélik a 

gépészetet és berendezik a tetőteret. A megújult polgármesteri hivatal épülete sokkal nagyobb 

lesz, mint jelenleg, a belső terét összesen 1.274 négyzetméteresre tervezik. „A kibővített épület 

arra ad lehetőséget, hogy az önkormányzat a házasságkötési, rendőrségi és 

lakosságnyilvántartási szolgáltatásokat is ide helyezze át. A felújításnak köszönhetően 

ugyanakkor az épület fenntartásának költsége is jelentősen csökken. A helyi közösség 

gyarapodását szolgálja a befektetés” – mutatott rá a fejlesztési miniszter. 

 

Ismét nekifut a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a kultúrpalota megszerzésének 
2021. július 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy önkormányzata ismét megpróbálja megszerezni a város központjában 

éktelenkedő, lerobbant kultúrpalotát, hogy azt felújítsa és a kultúra szolgálatába állítsa. A 

Szakszervezetek Művelődési Háza évek óta rontja a városképet. Az épületet számos 

alkalommal kifosztották, nyílászáróit betörték, egyesek italozni, kábítószerezni húzódnak az 

épületbe, nyilvános vécévé züllesztették. Mindezek ellenére az önkormányzat tehetetlen, 
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hiszen az épület nincs a tulajdonában. A kultúrpalotaként emlegetett ingatlan a 

rendszerváltás előtt a kommunista szakszervezet kezelésében volt. Mivel mindmáig nem 

tisztázott, hogy melyik szakszervezet ennek a jogutódja, így az az abszurd helyzet alakult ki, 

hogy nem létezik olyan jogi entitás, amely bizonyíthatóan rendelkezik az épület használati 

jogával. Mivel a tulajdonos az állam, a kormány dönthetne az épület sorsáról. 

 

Fesztiválra hangolódik a Nyárád mente, hétezer emberre számítanak 
2021. július 29. – szekelyhon.ro 

A Nyárádmente Fesztivál az első nagyobb erdélyi rendezvények közé tartozik, amelyet idén 

újra megszervezhetnek. A járványügyi lazításoknak köszönhetően szinte minden tervezett 

programot megtarthatnak, ám a Nyárádszereda főterén felállított színpad előtti térre csak 

védettségi igazolással lehet bemenni. Veress Tünde főszervezővel pillantottak be a hétvégi 

rendezvény kínálatába. 

 

Szlovákia már július elején beavatkozott a luxemburgi bíróságon készülő 

kisebbségi perbe 
2021. július 29. – ma7.sk 

Szlovákia már ez év július elején beavatkozott a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság előtt 

készülő perbe. A peres eljárás a Minority Safepack (MS) nevű polgári kezdeményezés 

beadványa alapján indult meg az Európai Bizottság ellen, mivel a Bizottság teljes mértékben 

elutasította a kezdeményezés javaslatait. Ezek lényege, hogy a kezdeményezést aláírásával 

támogató mintegy egymillió uniós polgár azt szerette volna elérni, hogy a nemzeti 

kisebbségeket érintő jogszabályokkal ne csak az egyes tagországok foglalkozhassanak, tehát a 

kisebbségek jogállása ne csupán a tagországok hatáskörébe tartozzon, hanem uniós szinten is 

a jogalkotási folyamat része lehessen. A lehangoló ügy, ha nevezhetjük ezt így, pikantériája, 

hogy Martin Klus, Szlovákia Külügyminisztériumának államtitkára nagy feltűnést keltő, 

megbékélési szándékát is kifejező kerekasztal-beszélgetésen vett részt Gombaszögön július 

17-én, azaz akkor már tudott a kisebbségi beadvány elleni beavatkozásról.Ez azért kelthet 

több olvasónkban is visszatetszést, mivel Gombaszögön óriási tapsot kapott és többen 

ugyancsak meghatódtak, amikor Klus államtitkár mély elnézését kérte mindazoktól, akiket a 

szlovákiai magyar kisebbséget biztonsági rizikónak nevező, illetve Dél-Oszétiához, 

Koszovóhoz és több, ehhez hasonló, villongásokkal terhelt térséghez hasonlító szavaival 

megsértett.  

 

Bugyács Sándor képzőművész jubileumi kiállítását nyitották meg Párkányban 
2021. július 29. – felvidek.ma  

Bugyács 70 – ezzel a címmel nyitották meg a közelmúltban Párkányban a Barta Gyula 

Galériában Bugyács Sándor párkányi születésű és itt élő képzőművész, grafikus jubileumi 

kiállítását. Bugyács Sándor, a polgári foglalkozását tekintve egykori röntgenasszisztens, már 
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ifjú korában egyedi módon szemlélte a világot, s ez a kezdeti munkáiban is megmutatkozott. 

A műfaj alapjainak megismerésére törekedett, s ehhez kereste a művészek társaságát is. 

Huszonkét évvel ezelőtt alapító tagja volt a szőgyéni képzőművészeti tábornak és a párkányi 

képzőművészeti körnek is. Majd egyre többet látogatta az esztergomi művésztelepeket, 

galériákat, sok-sok társra lelve, autodidakta módon szerezte meg tudását, ismereteit a 

művészet nagyjaitól. 

 

Telt ház és állótaps a Komáromi Kamarazenekar hangversenyén 
2021. július 29. – felvidek.ma  

Általában két oknál fogva szoktam tollat fogni: ha nagy bosszúság vagy nagy öröm ér. Jelen 

írás azért született, mert mint Petőfink írta: „…nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége.” Hiszen 

zenekarunk, a Pro Urbe-díjas Komáromi Kamarazenekar 2021. július 24-i dátummal újfent 

hangversenyére invitálta a nemesebb élőzenét is igénylőket. A hangverseny műsorát Ervin 

Romano Fulmek – végzettségét tekintve zeneszerző és karmester –, jelenleg a helyi művészeti 

alapiskola tanára, a zenekar művészeti vezetője és karmestere állította össze. A kritika nem a 

tudósító feladata, ellenben hadd álljon itt az, ami a hangverseny kapcsán felettébb nagy 

örömmel tölti el a tudósítót: hogy él a zenekar, mert van, aki avatott kézzel vezeti, hogy van 

folytonosság; hogy a zenekar és a karmester egymás iránti kölcsönös tisztelettel és nagy 

akarással muzsikálnak; hogy a még csak pályájuk elején járó ifjú szólisták: mind Gál Molnár 

Júlia (ének), mind Emma Tarkayová és Boris Borsányi (hegedű) az általuk vállalt műveket 

felkészülten, stílusosan szólaltatták meg. 

 

Ismeretterjesztő táblák Vermes Lajosról Palicson 
2021. július 29. – Vajdaság Ma 

Vermes Lajosnak, a palicsi olimpia szervezőjének munkásságát mától 18 ismeretterjesztő 

tábla mutatja be a róla elnevezett sétányon, a Palicsi tó partján. Dr. Pásztor Bálintnak, a 

szabadkai városi képviselő-testület elnökének kezdeményezésére kerültek ki a táblák a 

turisták által igen gyakran látogatott övezetben, amit ma Vermes Mihály tanárral, a palicsi 

olimpiai játékok létrehozójának unokájával közösen mutattak be. Vermes Lajos 141 évvel 

ezelőtt Palicson szervezett olimpiai játékokat, tehát 16 évvel az első modern kori, athéni 

játékok előtt. Vermes Lajos ezzel mintául szolgált, utat tört és hagyományt teremtett, mondta 

a táblák bemutatása alkalmával dr. Pásztor Bálint, aki emlékeztetett, hogy egy évvel ezelőtt 

már világossá tette, hogy a VMSZ várospolitikai programjának egyik sarokköve Vermes Lajos 

emlékének ápolása, hiszen világviszonylatban is sokat tett Palicsért és Szabadkáért. 

 

A szerb parlament elfogadta a kultúráról szóló törvény módosításait 
2021. július 29. – Vajdaság Ma 

A szerb parlament elfogadta a kultúráról, valamint a könyvtári és információs tevékenységről 

szóló törvény módosításait. A kultúráról szóló törvény módosítása szerint a miniszter 
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javaslatának a nemzeti kulturális tanács megválasztására olyannak kell lennie, hogy legalább 

40 százalékban biztosítsa az alulreprezentált nem képviselőinek a részvételét. Az előírás 

szerint a kulturális intézmények igazgatótanácsainak összetételében is legalább 40 

százalékban kell teret adni az alulreprezentált nem képviselőinek, és ugyanez vonatkozik a 

felügyelőbizottságok összetételére is. 

 

Szent István-napi kenyérszentelő 
2021. július 29. –Magyar Szó 

A Dunatáj Egyesülés szervezésében a hagyományoknak megfelelően, augusztus 20-án, 

pénteken Zomborban tartják meg a Szent István-napi kenyérszentelőt, Nyugat-Bácska 

legtekintélyesebb ünnepségét. A program 17 órakor szentmisével veszi kezdetét a Szent 

István-templomban, majd ünnepi műsor, Zombor főutcáján népviseletes, zenés sokadalom, 

össztánc következik, a közös vacsorát pedig a Magyar Polgári Kaszinóban tartják meg. Az 

esemény idei házigazdái a kupuszinaiak lesznek. 

 
Oklevélátadó a Rákóczi-főiskolán 
2021. július 29. – Kárpátalja 

Gyógynövények gyűjtése, termesztése és felhasználási lehetőségei c. képzés 2021. július 12–

15. között valósult meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). A 

vizsgát sikeresen teljesítők tanúsítványban részesültek, melyek átadására a főiskola Győr 

termében került sor július 29-én. A száz százalékban támogatott, Kárpát-medencei szinten 

megrendezésre kerülő képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közös együttműködésével, a tematikus együttműködés 

erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című 

pályázat keretén belül valósult meg. 

  

Augusztus 1-től megnyílik a Kisszelmenc–Nagyszelmenc határátkelő 
2021. július 29. – Karpat.in.ua 

A szlovák határrendészet által megadott információk szerint 2021. augusztus 1-től 

megszűnnek a korlátozások az ország határátkelőin. 

 

Újra megrendezik a Mezőgecsei Lekvárfőző Fesztivált 
2021. július 29. – Karpat.in.ua 

Augusztus 28-án immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg a lekvárfőző fesztivált a 

beregszászi járási Mezőgecsében. A csapatok jelentkezését augusztus 21-ig várják. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4682/vajdasag_zombor/247443/Szent-Istv%C3%A1n-napi-keny%C3%A9rszentel%C5%91-zombor-KENY%C3%89RSZENTEL%C3%89S.htm
https://karpataljalap.net/2021/07/29/oklevelatado-rakoczi-foiskolan
http://life.karpat.in.ua/?p=65616&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=65577&lang=hu
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„Mit jelent számomra augusztus 20?” képzőművészeti pályázat 
2021. július 29. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete hagyományaihoz híven idén is kézműves 

pályázatot hirdet nemzeti ünnepünk alkalmából „Mit jelent számomra Augusztus 20?”  

címmel. Azoknak a fiataloknak a pályamunkáit várják három kategóriában, akik számára 

fontos nemzeti ünnepünk, és ezt valamilyen alkotás által be is kívánják mutatni. A 

pályamunkákat 2021. augusztus 15-ig várják a KMNE irodába, valamint lefényképezve a 

kmne2012@gmail.com e-mail címre. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 29. – Kossuth Rádió 

 

A marosvásárhelyi Studium-Prospero Alapítvány új intézménye a "Miskolczy Dezső 

Oktatásszervező és Egészség-szakpolitikai Innovációs Központ", amelyet tegnap avattak fel, 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelenlétében. 

Miskolczy Dezső a marosvásárhelyi orvosi egyetem egyik alapítója, tanszékvezetője, a modern 

ideggyógyászat egyik úttörője volt. A róla elnevezett központ az erdélyi magyar nyelvű 

felsőoktatás háttérintézményeként működik, szakmai tanácskozásoknak és találkozóknak ad 

majd otthont - nyilatkozta Vass Levente, a Studium Alapítvány ügyvezető elnöke. 

  

Felkerült a verespataki római kori bánya helyszíne az UNESCO Világörökségi Listájára, 

jelentette be kedden a Világörökség Bizottság 44. kibővített ülésszakának elnöke. A 

világörökségi státusz azoknak kedvez, akik ellenzik az aranybányászat újraindítását a 

térségben. 

 

A családi gazdaságok helyzete Erdélyben és az Európai Unióban – erről a témáról szerveztek 

konferenciát Csíkszentsimonban asszonyszervezetek.  

  

Tóth János Demográfiai tél című tanulmánykötetének ajánlójában olvasom: ennek az 

olvasmányos stílusban készült könyvnek az elsődleges célja, hogy a magyar demográfiai 

válságra felhívja a figyelmet, ami a válság megoldásának az előfeltétele. A szerzőt, Tóth 

Jánost, a Szegedi Tudományegyetem tanárát kértük mikrofon elé. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=65635&lang=hu
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Harmadik alkalommal zárta sikeres képzési programját a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző. A 

programban a kárpátaljai közösségért tettre kész, céltudatos fiatalok jelentkeznek évről évre. 

A vezetőképzőt a Mathias Corvinus a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, a KMKSZ 

ifjúsági szövetségével, illetve Bocskor Andrea európai parlamenti képviselővel közösen 

szervezi.  

  

 Nemezelő tábort tartottak a temesvári Bartók Béla líceum szabadtéri osztálytermében. A 

tevékenység célja a diákok megismertetése ezzel az ősi mesterséggel, természetes anyagok 

felhasználásával. Jövőre a folytatást is tervezik.  

  

A magyar himnusz éneklésével és több mint száz önkéntes látványos flashmobjával - 

műsorunkkal egy időben - nyitják meg Erdély legeseménydúsabb összművészeti fesztiválját 

Gyergyószentmiklóson. Mintegy 800 programmal várják a klasszikus és modern zene, a jazz, 

a népzene, a táncházak, a kortárs művészetek kedvelőt. De az örmény hagyomány is jelentős 

szerepet kap a következő négy napon. A fesztiválon számos erdélyi és magyarországi művész 

is részt vesz; az Egyfeszt kiemelt támogatója a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Petőfi 

Irodalmi Múzeum. A mai, azaz nulladik napon készült riportösszeállításunk 

Gyergyószentmiklóson. 


