
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 1. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Exkluzív interjú Grezsa Istvánnal a Hétről Hétrében 
2021. augusztus 1. – karpat.in.ua 

Mai adásunkban exkluzív interjút láthatnak Grezsa István miniszteri biztossal. Beszélünk a 

Mirotvorec listáról, az Ukrajnából való kitiltásról, és arról, hogy szerinte ettől függetlenül 

nincs alternatívája az ukrán-magyar jószomszédi kapcsolatoknak. Szó lesz a Kárpátalján 

eszközölt fejlesztésekről, a KMKSZ-el való stratégiai partnerségről, az óvodaprogramról, a 

kultúrkaravánról, valamint sok minden másról. 

 

Hazugság, hogy Szlovákia és Görögország mellett más EU-s országok is 

megtámadták volna a Minority SafePack-et 
2021. július 30. – ma7.sk, felvidek.ma  

Valótlanságot állított Juraj Krúpa, az OĽaNO képviselője, amikor a párt frakciójának öt tagja 

által összehívott,  július 28-ai parlamenti sajtótájékoztatón azt állította, hogy Görögországon 

és Szlovákián kívül az Európai Bizottság oldalán több tagállam is beszállt a Minority SafePack 

elleni perbe, elsősorban olyan országok, ahol nagyobb számban élnek nemzeti közösségek, 

mint például Románia, Ciprus, Franciaország és Bulgária - írja portálunkhoz eljuttatott 

sajtóközleményében az MKP. A rendelkezésünkre álló információkból kiderült, hogy a 

csütörtök (július 29.) éjfélkor lejárt határidőig továbbra is csak Görögország és Szlovákia 

támogatja a Bizottságot az említett perben, miközben Magyarország a Minority SafePack 

oldalán, tehát a kisebbségeket támogatva kíván belépni a perbe. Felszólítjuk ezért az illetékes 

szerveket, hogy vizsgálják felül döntésüket és vonják vissza az Európai Bizottság támogatását 

a perben! Továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy felvilágosítsuk az érintetteket arról, hogy 

miért annyira fontos a mintegy 650 ezer kisebbségiként Szlovákiában elő állampolgár 

számára a Minorty SafePack kezdeményezés. 

 

Ötszáz Kárpát-medencei középiskolás táborozik a Rákóczi Táborban 
2021. július 30. – felvidek.ma  

Ötszáz Kárpát-medencei középiskolás táborozik a Rákóczi Táborban, Sátoraljaújhelyen 

vasárnaptól jövő hét péntekig.  A nyékládházi vitorlástáborba hétfőn Szatmárnémetiből 40 

felső tagozatos diák érkezik. A táborozókat augusztus 2-án, hétfőn délelőtt meglátogatja 

Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség államtitkára és Sztáray Péter, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára. A Rákóczi Szövetség öt nyári Kárpát-medencei 

vitorlástábora közül a nyékládházi tábor augusztus 2. és 6. között 40 felső tagozatos 

szatmárnémeti diákot fogad, szoros együttműködésben Kollár Lajossal, a Magyar Vitorlás 

Szövetség tiszteletbeli elnökével és a DEBOTI Vitorlás Egyesülettel. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=27974&lang=hu
https://ma7.sk/aktualis/hazugsag-hogy-szlovakia-es-gorogorszag-mellett-mas-eu-s-orszagok-megtamadtak-volna-a
https://ma7.sk/aktualis/hazugsag-hogy-szlovakia-es-gorogorszag-mellett-mas-eu-s-orszagok-megtamadtak-volna-a
https://felvidek.ma/2021/07/otszaz-karpat-medencei-kozepiskolas-taborozik-a-rakoczi-taborban/
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„Újratanítják” a magyar nyelvet: törvényt sért a magyar beadványokra románul 

válaszoló marosvásárhelyi városháza 
2021. július 30. – Krónika 

Újra kell „tanulnia” a magyar nyelv használatát, a törvény betartását és nem utolsósorban 

saját polgárainak tiszteletben tartását a marosvásárhelyi városházának, amely a magyar 

nyelven írt beadványokra újabban kizárólag románul válaszol. Portik Vilmos, Marosvásárhely 

alpolgármestere belső körlevélben volt kénytelen felszólítani a városházi vezetőket, hogy 

tartsák tiszteletben a közigazgatási törvény rendelkezéseit, és magyar nyelvű lakossági 

beadványokra szintén magyarul válaszoljanak. Az intézkedés azok után született, miután a 

Krónika jelezte a polgármesteri hivatal sajtóirodájának, hogy az utóbbi hónapokban a vezetők 

eltekintenek a jogrend betartásától. 

 

Cioloş ismét a kétfordulós polgármester-választással „hergeli” az RMDSZ-t 
2021. július 30. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Dacian Cioloş európai parlamenti képviselő, az USR PLUS társelnöke azt nyilatkozta 

pénteken Teleorman megyei látogatása során, hogy az általa vezetett politikai alakulat nem 

fog lemondani a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről. „Nem fogunk lemondani 

erről az elképzelésről, még akkor sem, ha tételesen nem szerepel a kormányprogramban. (...) 

Nem fogunk lemondani az elképzelésről, mert ez a mi célkitűzésünk, és azon leszünk, hogy 

megnyerjük hozzá a parlamenti többség támogatását. Sajnos a koalíció tagjai közül az 

RMDSZ már a kezdettől közölte, hogy nem támogat egy ilyen tervezetet. Lássuk, sikerül-e 

menet közben meggyőzni őket” – mondta Cioloş. Az USR PLUS társelnökének véleménye 

szerint a helyi elöljárók kétfordulós megválasztása biztosítaná, hogy sokkal rátermettebb és 

nagyobb támogatottságot élvező jelöltek kerüljenek a polgármesteri székbe. 

 

Fontos a család, a nevelés és a vallás – A kisebbségi helyzetből fakad az erdélyi 

magyarok konzervativizmusa 
2021. július 31. – Krónika 

Egy felmérés szerint a romániai lakosság nagy többsége a családot, a gyerekeket, a nevelést, a 

vallást és a keresztény értékeket tartja igazán fontosnak, az RMDSZ-re voksolók pedig 

majdnem száz százaléka konzervatívként határozza meg magát. Székely István politológus, a 

szövetség ügyvezető alelnöke úgy véli, inkább a kisebbségi helyzetből fakad az erdélyi 

magyarok konzervativizmusa. 

 

 

 

 
E

rd
é

ly
 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bujratanitjakr-a-magyar-nyelvet-torvenyt-sert-a-magyar-beadvanyokra-romanul-valaszolo-marosvasarhelyi-varoshaza
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bujratanitjakr-a-magyar-nyelvet-torvenyt-sert-a-magyar-beadvanyokra-romanul-valaszolo-marosvasarhelyi-varoshaza
https://kronikaonline.ro/belfold/ciolo-ismet-a-ketfordulos-polgarmester-valasztassal-bhergelir-az-rmdsz-t
https://kronikaonline.ro/belfold/fontos-a-csalad-a-neveles-es-a-vallas
https://kronikaonline.ro/belfold/fontos-a-csalad-a-neveles-es-a-vallas
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„Folyamatosan kampányban kell lennünk” – Pintér Zsolt, az egyesült 

máramarosi RMDSZ elnöke célkitűzéseiről 
2021. július 31. – Krónika 

Visszanyerné a magyar közösség minél szélesebb körű bizalmát Pintér Zsolt, az egyesült 

Máramaros megyei RMDSZ-szervezet elnöke. A civil szférából érkező politikus új csapattal lát 

munkához, és azt vallja: szórványban folyamatos kampányban kell lenni, meg kell szólítani a 

szövetségtől elfordult magyarokat, a magyarul már nem tudó magyar származásúakat és a 

vegyes házasságban élőket is. 

 

Erdőszentgyörgyön is épülhet az uszoda 
2021. július 31. – szekelyhon.ro 

Közel tízmillió lejből épül uszoda Erdőszentgyörgyön, a sportpálya mellett. Az erről szóló 

kivitelezési szerződést pénteken írták alá. „Újabb lépést tettünk városunk uszodájának 

megépítéséhez, hisz Marosvásárhelyen aláírtuk a sportlétesítmény kivitelezési szerződését” – 

számolt be közösségi oldalán Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere. Az 

Erdőszentgyörgy számára újabb fejlődést hozó eseményen többek között jelen volt Cseke 

Attila, fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter, Péter Ferenc Maros 

megyei tanácselnök, Kovács Levente Maros megyei tanács alelnök, Manuela Pătrășcoiu, a 

Nemzeti Fejlesztési Központ (CNI) igazgatója és Nistor Alexandru, a licitet megnyert 

vállalatok képviselője is. 

 

A külhoni gazdák érdekeit is szem előtt tartják minden, agrárszektort érintő 

módosításnál 
2021. július 31. – szekelyhon.ro 

A Kárpát-medencei gazdaszervezetek együttműködése sikeres irányba indult el az elmúlt 

években – Erdélyből a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete is részese ennek, látogatásának 

apropójaként erről beszélt a sajtó képviselőivel Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke 

szombaton Csíkszeredában. Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE) 

elnöke a találkozón azt méltatta, hogy az egyesület továbbra is a Magyarországról érkező 

támogatottság kiváltságos helyzetében van. Kitért a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

elnevezésű programra, amely 2010-ben indult. Ahogy az elnök részletezte, a program 

részeként 2019-ben 56 tonna, 2020-ban pedig közel 100 tonna búzát gyűjtöttek be majdnem 

ezer gazda részvételével adomány formájában. Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 

a MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége) elnöke közölte, a magyar 

törvényhozásban minden, az agrárszektort érintő módosításban szem előtt tartják a külhoni 

gazdák érdekeit. „Az anyaország számára kiemelten fontos, hogy a Kárpát-medence 

magyarsága a szülőföldjén boldogulni tudjon” – mutatott rá, hozzátéve, ennek érdekében az 

anyaországi szakmai szervezetek a külhoni kapcsolatok kialakítását és az agrár-tapasztalatok 

megosztását helyezte előtérbe. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnekunk-folyamatosan-kampanyban-kell-lennir
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bnekunk-folyamatosan-kampanyban-kell-lennir
https://szekelyhon.ro/aktualis/erdoszentgyorgyon-is-epulhet-az-uszoda
https://szekelyhon.ro/vilag/a-kulhoni-gazdak-erdekeit-is-szem-elott-tartjak-minden-agrarszektort-erinto-modositasnal
https://szekelyhon.ro/vilag/a-kulhoni-gazdak-erdekeit-is-szem-elott-tartjak-minden-agrarszektort-erinto-modositasnal
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Gyergyóalfaluban épül Románia egyik legnagyobb kapacitású tojásfeldolgozó 

üzeme 
2021. júéius 31. – szekelyhon.ro 

Szállodák, pékipari üzemek, vendéglők számára gyártanak majd alapanyagot abban a 

majdani gyergyóalfalvi üzemben, amelynek az építése már zajlik a község határában. Az itt 

készülő tojáslé keresett termék, Székelyföldön pedig ez az első ilyen vállalkozás, amely ezt 

állít elő. A 12,1 millió lejes beruházás 52 százaléka a vállalkozás saját önrésze, a 48 százalék 

pedig Magyarország Kormányának támogatásából származik, amelyet a Pro Economica 

Alapítvány által meghirdetett, mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó 

beruházásokat támogató pályázat révén nyertek el. „Az alfalvi beruházás létrejöttében fontos 

szerepe van Barti Tihamérnek, az RMDSZ Gyergyó területi szervezete vezetőjének” – emelte 

ki Laczkó-Dávid Levente.  

 

Szalagvágás után máris lakat került az új marosvásárhelyi fedett uszodára 
2021. augusztus 1. – Krónika 

Néhány órával a pénteki ünnepélyes átadása után bezárták a marosvásárhelyi fedett uszodát, 

amelynek beüzemelése előtt egyelőre bürokratikus és műszaki akadályok merültek fel. A 

korszerű sportlétesítmény tulajdonjogáért a minisztériumi alárendeltségbe tartozó Mureșul 

Sportklub és a helyi önkormányzat küzd.  

 

Ritka pillanat: anyanyelvén is megszólalt nyilvános rendezvényen Klaus Iohannis 
2021. augusztus 1. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Klaus Iohannis államfő szerint példaértékűek az erdélyi szászok és románok békés 

együttélésen és egymás kultúrájának a kölcsönös tiszteletén alapuló kapcsolatai, s ezek 

Románia és Németország kapcsolatait is fejlesztették, erősítették. Románia német 

nemzetiségű elnöke a Brassó megyei Szászkeresztúron (Criț) beszélt erről vasárnap a 

Haferland (Zabföld) kulturális fesztivál megnyitóján. A román nyelven elmondott beszédét, 

melynek egyes mondatait németül is elismételte, az elnöki hivatal honlapja közölte. Az elnök 

kijelentette: az erdélyi szászok évszázadokon át bizonyították, hogy a jó szervezettség, a 

szolidaritás és az értékek, hitek és a szabadság tiszteletben tartásáért vívott állhatatos harc 

túlléphetik a történelem viszontagságait. Iohannis úgy vélte: a szászok integrációja a román 

nemzeti kultúrába Erdélyt olyan multikulturális térséggé alakította, amelyben a nemzeti 

kisebbségek korlátozások nélkül kinyilváníthatják identitásukat, és amelynek alapvető 

szerepük van a román társadalomban. 

 

Gyergyónak fel kell nőnie az Egyfeszt szintjére 
2021. augusztus 1. – szekelyhon.ro 

Megélénkült Gyergyószentmiklós és hangulatba jött az egész Gyergyószék is négy napra. Az 

Egyfeszt összművészeti fesztivál még akkor is népszerűnek mondható, ha egyes programokra 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoalfaluban-epul-romania-egyik-legnagyobb-kapacitasu-tojasfeldolgozo-uzeme
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoalfaluban-epul-romania-egyik-legnagyobb-kapacitasu-tojasfeldolgozo-uzeme
https://kronikaonline.ro/sport/szalagvagas-utan-maris-lakat-kerult-az-uj-marosvasarhelyi-fedett-uszodara
https://kronikaonline.ro/belfold/ritka-pillanat-anyanyelven-is-megszolalt-nyilvanos-rendezvenyen-klaus-iohannis
https://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyonak-fel-kell-nonie-az-egyfeszt-szintjere
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a vártnál jóval kevesebb néző váltott jegyet. Kezdetnek több mint jó, és ami a legfontosabb: 

2022-ben újra lesz Egyfeszt. 

 

Párkányban zárult az uniós program 
2021. július 29. – ma7.sk  

Az Aktívan Európáért elnevezésű nemzetközi ifjúsági csereprogram keretei között 2021. 

június 22-étől július 1-jéig a romániai Székelykeresztúron, július 19-e és 28-a között pedig 

Párkányban találkoztak magyar, szlovák, lengyel és román fiatalok. Az Erasmus+ nevű uniós 

programba a csatai Romane Jile – Cigány Szívek polgári társulás ezúttal is bekapcsolódott. A 

párkányi programsorozatban részt vevő fiatalok sok más mellett a projektmenedzsment terén 

szereztek új, gyakorlati ismereteket. Képessé válnak így ifjúsági projektek megvalósítására és 

vállalkozás irányítására. A résztvevők az ún. Open Space-módszert alkalmazva csoportokban 

munkálkodtak, s innovatív vállalkozásokkal kapcsolatos konkrét üzleti ötleteket 

megfogalmazva projekteket dolgoztak ki, s ezekből online katalógusokat állítottak elő. A 

projektben részt vevő fiatalok többsége valamilyen szempontból hátrányos helyzetű, és sokkal 

kevésbé férnek hozzá azokhoz a tapasztalatokhoz és ismeretekhez, amelyek elősegítik 

társadalmi és gazdasági integrációjukat. 

 

Ovis néptánctábor Várhosszúréten 
2021. július 30 – ma7.sk  

A Borostyán Néptáncműhely az idén is megszervezte óvodás néptánctáborát Várhosszúréten. 

A napközis táborban 40 gyerek vett részt, akik az utolsó napon élőzenés táncházban 

mutathatják meg, mit tanultak. Az idei a második Napraforgó-tábor, a név pedig onnan ered, 

hogy a résztvevők a Borostyán Néptáncműhely Napraforgó gyermek néptáncegyüttesének 

tagjai, a 3-tól 6-7 éves korcsoportba tartozó gyerekek. Icso Valéria elmondja, augusztusban 

két tánctábort terveznek még, az elsőt a két Kincskereső gyerekcsoportjuk, a 7-12 éves 

korosztály részére, a másodikat pedig az ifjúsági együttesük, vagyis a 13-15 éves korosztály 

számára. Mindkét táborban esténként táncház lesz a Sajó Bandával, hogy a táncosok szokták 

az élő zenét, a táncházat, az improvizálást, használni azt, amit a próbákon megtanulnak. A 

zenekar egyébként több településen is tart táncházakat a nyár folyamán. 

 

Határon átívelő gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtő programok a 

Bodrogközben 
2021. július 30. – felvidek.ma  

Észak-Magyarországi és kelet-felvidéki magyar vállalkozásokkal együttműködve szervez 

európai uniós szinten is egyedülálló kezdeményezésként ipari kenderre alapozott 

gazdaságfejlesztő akciótervet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.A „FUTURE IN HEMP – 

Kenderben a jövő” elnevezésű területi akcióterv az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország 

együttműködési program (SKHU/1802/3.1/012) keretén belül valósul meg. A területi 
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https://ma7.sk/tajaink/parkanyban-zarult-az-unios-program
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akcióterv hat egyedi, de összefüggő projektből áll: közlekedési infrastruktúrafejlesztés (új út), 

különböző kenderfeldolgozó üzemek a „határ” mindkét oldalán, közösségi hálózatépítés és 

kapcsolódó oktatási-képzési programok valósulnak meg.A projekt keretében valósul meg 

végre a két ország kormányfőinek megállapodásával jóváhagyott új, Nagygéres (SK) és 

Nagyrozvágy (HU) közötti közút, mely a két települést évszázados elszakítottság után köti 

össze. Az INTEREG TAPE projekt összköltségvetése mintegy 7 millió euró. 

 

Ismét formálódnak a nyár legboldogabb napjai! 
2021. július 30. – felvidek.ma  

A jóvilágvan zenekar 11. alkalommal rendezi meg underground fesztiválját a párkányi Duna-

parton. A művészeti ágak színes kavalkádja és a minőségi zenék ismét elárasztják a volt 

kompkikötőt, lássuk, mi lesz az idei felhozatal augusztus 12–14. között! A fesztivál ismét 

közösségi tábortűzzel indul, melyet csütörtök (augusztus 12.) este 20:45-kor gyújtanak meg. 

A résztvevők pokrócokra heveredve élvezhetik egymás társaságát és három zenei produkció is 

körülöleli a tüzet. 

A csütörtöki programok ingyenesek, céljuk a közösségépítés, ismerkedés. A pénteki 

(augusztus 13.) nyitóprogram idén Pásztor Ádám komolyzenei koncertje, mely a Szent Imre-

templomban valósul meg. Ezt követően – már a fesztivál helyszínén, a volt kompkikötőnél – 

irodalmi kerekasztal-beszélgetés várja az érdeklődőket. Guzsák Klaudia, Gyurász Marianna, 

Mellár Dávid és Csillag Lajos fiatal költőkkel Bilás Zsuzsa beszélget. 

Ezután a zenéé a főszerep: bemutatkozik a progresszív rockzene új üdvöskéje, a Tulpa, őket a 

helyi TooFar követi, akik már visszatérő fellépői a fORMA fESTnek. Az esti megőrülésről a 

Bohemian Betyars gondoskodik, a hajnalba pedig a Szoba Chill DJ-ivel táncolhatjuk át 

magunkat. A megmaradó energiákat a Szoba chill DJ-inek beatjeire és a csapatos 

napfelkeltenézés során lehet levezetni, így zárva a Nyár Legboldogabb Napjait. 

 

Történelmi jelentőségű siker: az izsai Leányvár és az oroszvári Gerulata immár 

az UNESCO világörökségi listán 
2021. július 31. –ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Miután július 30-án hivatalosan bejelentették, hogy a Limes Romanus kulturális örökséghez 

tartozó izsai Leányvár–Kelemantia és a Pozsony-Oroszváron található Gerulata római 

katonai tábor maradványai felkerültek az UNESCO világörökségi listára, a régóta várt jó hír a 

szlovák Műemlékvédelmi Hivatal honlapján is megjelent. A dunai Limes felvételéről az 

Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 

világörökségi bizottsága a kínai Fucsou városban ez idő tájt zajló 44. online tanácskozásán 

döntött. Mindkét objektum a rómaiak hozzávetőleg 400 éves létét bizonyítja a mai Szlovákia 

területén. A jelöléssel kapcsolatos pályázatot, Magyarország váratlan visszalépése után, 

Szlovákia Németországgal és Ausztriával együtt nyújtotta be. Célunk az UNESCO 

Világörökségi listához való mielőbbi csatlakozás, s ennek érdekében korábban szakértőkkel 

együttműködve kidolgoztunk egy pályázatot, melyben kértük a világörökségbe való felvételt. 

Immár 11 éve vagyok tagja annak a munkacsoportnak, amely a szlovákiai nevezésért felelős...“ 
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– nyilatkozta a nevezésük kapcsán három héttel ezelőtt médiacsaládunknak Domin István, 

Izsa polgármestere. 

 

Címtelenül született meg a kiállítás 
2021. július 31. –ma7.sk 

A Nagyszombat megyei Önkormányzat és a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum 

támogatásával amatőr képzőművészeti kiállítást rendeztek Kántor Zoltán és barátai a 

Csallóközi Múzeum kiállítótermében, Címtelenül – Bez názvu. A dunaszerdahelyi zo ZoKa 

nto (Kántor Zoltán), az ürményi Lýdia Radošovská, a bécsi paulzeno és a szepesbélai Šailenaj 

művészek alkotásait csodálta meg a közönség, az ő festményeik és szobraik díszítették a 

kiállítótermet. A tárlat megnyitóján Tilajčik Edit méltatta az alkotókat, a megnyitón fellépett 

a Mille Fiori fúvós kamarazenekar, akik színesebbé tették az estét. Lýdia Radošovská már 

gyermekkora óta rajzol és fest, fiatalon azonban a gyermeknevelés mellett nem volt ideje 

kedvenc hobbijának hódolni, de most, hogy már gyermekei felnőttek, elkezdte megvalósítani 

álmait. Kántor Zoltán is verssel mutatkozott be, amelyből nagyon sok mindent megtudott a 

közönség – a magánéletéről is. Szerinte, ha a képek színei nem fogják meg az embert, nem is 

fog tetszeni nekik. 

 

Budapesti könyvadomány a Bodrogközbe és az Ung-vidékre 
2021. július 31. –ma7.sk 

A perbenyiki származású Ádám Zsófia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatja 

tanulmányait, a miután az alapképzést sikerrel befejezte, úgy döntött, hogy a mesterképzés 

megkezdése előtt egy évig dolgozni fog Budapesten. Végül az Oskola Antikváriumban 

helyezkedett el. Hazalátogatván édesanyját egy Mécs László-könyvvel lepte meg, s miután a 

költő évtizedeket töltött a Felvidék keleti végein, az ajándékot nemcsak édesanyja olvasta 

nagy szeretettel, hanem azok is, akik azt kölcsönkérték tőle. A könyv sikerét kollégáinak is 

elújságolta Budapesten. Ennek hatására az antikvárium vezetője, Nitsovits Iván a következő 

javaslattal állt elő: ha a felvidéki emberek még ennyire szeretnek olvasni, akkor minden 

hónapban válogatnak és félretesznek az állományukból, majd az összegyűjtött példányokat 

saját költségén eljuttatja Szlovákiába, ha Zsófia vállalja azok szétosztását és kézbesítését. Az 

ötletből valóság lett, tegnap, július 30-án megérkezett a könyvszállítmány. Hogy összesen 

hány példányról van szó, nehéz lenne megállapítani, mindenesetre azok 15 utazótáskában és 

60 dobozban fértek el. Egy részüket még aznap elvitték Nagykaposra, ahol azt a város 

polgármestere, Peter Petrikán fogadta segítőivel együtt, és a városháza előtt felállított 

könyvszekér állományát gyarapítják majd. 

 

A helyi hagyományok ápolásának jegyében telt a nagybalogi tábor 
2021. július 31. –ma7.sk  

Utánpótlás nélkül nem megy a közösségépítés, s ezt pontosan tudják a gömöri régió talán 

legnagyobb Csemadok alapszervezetében, Nagybalogon, ahol immár negyedik éve rendeznek 

nyári tábort a legkisebbeknek. Az 1200 lakosú településen a Csemadoknak mintegy 240 tagja 
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van, s bár a koronavírus miatt az elmúlt két esztendőben a szervezet legtöbb rendezvénye 

elmaradt, a nyári tábort tavaly és az idén is megtartották. A nyári tábor lelke és motorja Pál 

Gabriella, aki helyi tanártársaival együtt hónapokig dolgozik a nyári tábor megvalósításán. Az 

alapozás a pályázatok megírásával kezdődik, a Kisebbségi Kulturális Alap évek óta támogatja 

a rendezvényt, de nem maradt ki a támogatásból a helyi önkormányzat, ahogy több szülő és 

nagyszülő is segített a tábor megszervezésében. A nagybalogi recept a közösségépítésre 

kitűnően működik, bármelyik gömöri és felvidéki faluban követhetnék a példájukat. 

Fanatizmus kell hozzá, de a nagybalogi példát látván, nyugodtan leírhatjuk, nagyon megéri. 

Hisz végül egy közösség megmaradása a tét. 

 

Felvidéki portrék és történetek 
2021. július 31. –ma7.sk  

Új kiadvánnyal bővült a felvidéki irodalmi és művelődéstörténeti emlékek kincsestára. 

Felvidéki portrék és történetek című könyvében Oros László, a Bibliotheca Pro Patria 

magánkönyvtár megálmodója és létrehozója rajzol portrékat azokról a jeles személyiségekről, 

alkotókról, akiknek az emlékei megtalálhatók a könyvtárban. Oros László 1977 óta gyűjti a 

(cseh)szlovákiai magyar kiadványokat. A páratlan gyűjtemény legtöbbje a szerző 

dedikálásával vagy ajánlásával van ellátva. A Felvidéki portrék és történetek történeteit Oros 

László rendszerbe szedte. A neves felvidéki történész, Kovács László ajánlását a szerző 

előszava követi, majd a felvidéki írók, személyiségek kategóriájában olyan nevekkel 

találkozunk, mint Darkó István, az állami díjas író, Jarnó József, Urr Ida és György vagy 

például Hentz Zoltán, a Mindszenty-per egyik elítéltje. A felvidéki kötődések fejezetben olyan 

szerzőkről, tudósokról, személyiségekről olvashatunk, akiknek a tevékenysége, életüknek 

bizonyos szakasza a Felvidékhez kötődik. Ebben a részben található a Palotai Erzsiről és 

Palotai Borisról szóló érdekes történet, vagy Dr. Thaly Kálmánnak, a kuruc kor krónikásának 

a bemutatása. 

 

Hétfőn avatják a Somorjáról Kitelepített Magyarok Emlékművét 
2021. augusztus 1. – ma7.sk  

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. A Magyar Közösség Pártja ifjúsági szervezete 

somorjai tagozatának célja az volt, hogy egyfajta társadalmi összefogás valósuljon meg, s ne 

érhesse olyan vád ezt a kezdeményezést, hogy pár ember önkényes akciójáról van szó, így 

többek között a Via Nova Somorja, a Csemadok Somorja, a Somorja Hangja, a Magyar Polgári 

Kör és a Vest Music & Culture fogott össze somorjai civilekkel, közszereplőkkel és Somorja 

városával ezügyben. Az avatási ünnepség 18 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik a 

helyi református templomban, majd a résztvevők átsétálnak az emlékműhöz, ahol a program 

kb. 19:00-tól folytatódik az emlékmű felavatásával. Az esemény szónoka Kövér László, a 

Országgyűlés elnöke lesz. 
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Verbász: Átadták a központi szennyvíztisztítót, folytatják a csatornahálózat 

kiépítését 
2021. július 31. – Vajdaság Ma 

Verbász önkormányzata sikeresen átvette az Európai Unió támogatásával épült központi 

szennyvíztisztító telep irányítását - állapították meg Verbász község képviselőinek mai ülésén, 

amelyen az Európai Bizottság és az EU szerbiai küldöttségének tagjai is részt vettek. A projekt 

értéke 23 millió euró. A találkozón, amelyen a környezetvédelmi minisztérium és az EU 

integrációért felelős minisztériumának képviselői is részt vettek, további lehetőségekről is 

tárgyaltak, mint a tisztítóberendezések működésének javítása, illetve az egyes gazdasági 

létesítmények szennyvíztisztító hálózatba való becsatlakoztatásának lehetősége, amely a 

Nagy-Bácskai-csatornán keresztül valósulna meg. 

 

Kishegyes: Ma zárul az Anna-napok rendezvénysorozat 
2021. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

Ünnepi szentmisével, lovas felvonulással, valamint a délutáni és esti művelődési műsorral és 

hangversenyekkel zárul Kishegyesen az Anna-napi, egyhetes rendezvénysorozat. A műsort a 

falu civil szervezetei állítják össze, a helyi közösség koordinálásával. Még hétfőn délután az 

Azok az 50-es évek című kiállítás megnyitójával az iskola felújított galériájában vette 

kezdetét. Közel egy hétig tartó rendezvénysorozat előzte meg Kishegyesen a búcsút, mely 

minden évben a falu egyik legnagyobb ünnepe. Színházi előadások, könyvbemutatók, zenei, 

népzenei estek, komoly- és könnyűzenei koncertek, sportversenyek, lovasfelvonulás, 

lovasbemutató, kiállítások, kirakodóvásár és ünnepi kavalkád — mindez része idén is 

Kishegyesen az Anna-napok rendezvénysorozatnak. 

 

Megújul a kovács-bognár műhely tetőszerkezete 
2021. július 31. – Magyar Szó 

A nyári szünidőben a topolyai Művelődési Ház kötelékébe tartozó Tájház udvarán több 

gyermektábort tartanak. Csípe Tímea az augusztusra tervezett táboraik kapcsán örömmel 

újságolta, hogy minden várakozásukat felülmúlta a kémiatábor idei népszerűsége. A 

programszervezés mellett a Művelődési Ház csapata más módon is dolgozik a jövőbeli 

terveken, így a levendulás program kibontakoztatásán is munkálkodnak. 
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Mezőgazdasági vásárt szervez a KMKSZ 
2021. július 31. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Európa-szerte nagy hagyományra tekintenek vissza a mezőgazdasági vásárok, ahol a helyi és 

távolabbi gazdák értékesíthetik havi rendszerességgel termékeiket. A Kárpát-medencében a 

legnagyobb hagyományok ezen a téren a Vajdaságban vannak, ahol havi rendszerességgel 

tartanak hasonló rendezvényeket különböző településeken, így Mezőgecse testvértelepülésén, 

Kispiacon is. Innen jött az ötlet, hogy Kárpátalján is hasonlót szervezzen a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az első mezőgazdasági vásárt Mezőgecsén, a nemzetközi 

lekvárfőző fesztivállal egy napon, augusztus 28-án tartják majd, ahová várják a gazdák 

jelentkezését. 

 

KMKSZ-közgyűlés Tiszaújlakon 
2021. augusztus 1. – Kárpátalja 

A Tisza menti nagyközségben, kistérségi központban július 31-én tartották meg a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) évi közgyűlését, melynek a helyi művelődési ház adott 

otthont. A rendezvény kezdetén Bencze Rudolf alapszervezeti elnök kifejtette, hogy az elmúlt 

esztendőre nagyon rányomta a bélyegét a koronavírus-világjárvány. Az évi rendszerességgel 

lebonyolított alapszervezeti kirándulás is elmaradt, ám – mint mondta – ha lehetőség nyílik 

rá, idén sort kerítenek arra. A helyhatósági választások kapcsán szólt a felvetődött 

nehézségekről (a KMKSZ több helybeli képviselőjelöltje menet közben visszalépett), ám a 

Szövetség ennek ellenére is jól szerepelt, a választók többsége a jelöltjeinkre adta a szavazatát. 

Ezt követően kitért rá, hogy a jelenlegi nehéz körülmények közepette is igyekeznek helytállni. 

Végezetül pedig az elnök, aki maga is nagyon komoly kórházi kezelésre szorult Covid-

fertőzöttsége miatt, arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy mindenképpen éljenek a 

védőoltás lehetőségével. 

 

Ugocsában is szervezett sporttábort a „GENIUS” JA 
2021. július 31. – karpat.in.ua 

2021. július 26–30. között első alkalommal szervezett sporttábort Ugocsában a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány. Olyan kárpátaljai általános és középiskolás gyerekek jelentkezését 

várták, akik kiemelt figyelmet szentelnek a sportnak. A tábor helyszíne a Péterfalvai 

Református Líceum volt. A szervezők a sporttáborba 2021. április 1. – május 31. között várták 

a 12–17 éveseket. 41 fő nyújtotta be jelentkezését, ebből 14 lány és 27 fiú. 

 

Oklevélátadó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2021. július 31. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja oklevélátadót 

tartott  „A gyógynövények gyűjtése, termesztése és felhasználási lehetőségei” tanfolyam 

résztvevői számára. A képzést a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen 

indították, amelyen Kárpát-medence szerte 40 résztvevő szerzett hasznos ismereteket. 
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Kárpátaljáról a programba húszan csatlakoztak, közülük 19-en szereztek oklevelet a főiskola 

felnőttképzési központjában. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. július 30. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Megyei Tanács ülésén Olekszij Petrov tanácselnök megköszönte 

Magyarországnak, hogy a kárpátaljaiak ingyen, előzetes regisztráció nélkül megkaphatják a 

koronavírus elleni védőoltást a záhonyi, lónyai és barabási határátkelőkön. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség továbbra is mindenkit arra bíztat, hogy éljen a Magyar Kormány 

által felajánlott lehetőséggel, Ukrajnában ugyanis az alacsony átoltottság miatt könnyen 

belobbanhat egy újabb hullám. 

 

Gac oldali emlékmű és Piricskei vám, vízimalmok és csengettyűk, különböző felekezetek 

templomai, az örmény építészet és gasztronómia, a gyergyói hímzés és a hímes tojás 

gyűjtemény - csak néhány érték, amelyeket Kiskunmajsa testvérváros példájához hasonlóan - 

sorba rendeztek Gyergyószentmiklóson. Az értéktár létrehozásával a folytonosságot szeretnék 

biztosítani. A Gyergyószetnmiklósra látogatóknak pedig  egy csokornyi, helyi jellegzetességet 

kínálnak a Gyergyóikumok révén – mondta Fórika Sebestyén, a gyergyószentmiklósi 

Művelődési ház vezetője  a bemutató kiállításnak helyet adó Szent István téren. Közben a 

Camerata együttes utcazenélt az éppen zajló Egyfeszt összművészeti fesztiválon. 

 

Hobbiból vállalkozás és megélhetés teremtése. Ez a célja a magyarkanizsai Sándor Ervinnek, 

aki kajakkölcsönzőt nyitott a nyár elején a Prosperitati Alapítvány segítségével. Az üzleti 

számítások egyelőre beigazolódnak, az érdeklődés nagy, nem mellesleg hozzájárul a Tisza-

parti kisváros turisztikai kínálatának a növeléséhez. 

 

Nagykároly határa valóságos kincsesbánya a régészek számára, hiszen az évtizedek óta ásott 

terület visszavezeti a szakembereket az időszámítás előtt 2. évezredbe. Persze aki nem akar 

ennyire a régmúlttal ismerkedni, az a gróf Károlyi család ránk maradt értékeit nézheti meg. 

Dr. Hágó Nándor régésszel, a nagykárolyi Károlyi kastély főosztályvezetőjével beszélgetett 

munkatársunk. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-30_18-02-00&enddate=2021-07-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-30_18-02-00&enddate=2021-07-30_18-40-00&ch=mr1
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Vasárnap ér véget az Arad megyei Nagyzerénden a 19. Nemzetközi Alkotótábor. A 

koronavírus-járvány miatt tavaly sem maradt el a művésztelep, viszont akkor és idén is 

kisebb létszámmal és rövidebb ideig rendezték, illetve rendezik meg. A résztvevők nemcsak a 

Körösök vidékével ismerkednek meg, hanem Arad megye más kisrégióival is. A magyar határ 

menti Tornyán, a Tájházban eltöltött egy-egy nap már elmaradhatatlan: a művészek a 

zavartalan alkotás mellett a népi mesterségek gyűjteményének is örvendhetnek, illetve 

belekóstolhatnak az egykori paraszti háztartások mindennapjaiba és a helyben készült 

hagyományos étkekbe. Ezúttal a tarhonyakészítés fortélyait sajátíthatták el. Munkatársunk, is 

velük tartott, és először Siska-Szabó Hajnal festőművész, aradi rajztanárt, a zeréndi 

alkotótábor művészeti vezetőjét kérte mikrofon elé. 

 

Az erdőszentgyörgyi születésű Bodor Péter egykori marosvásárhelyi zenélő kútjának másolata 

Budapesten is megtalálható, bár szerkezete ma nem vízzel működik.  A székely ezermester 

azonban orgonákat is épített. Az egyik a kibédi református gyülekezetben található, amelyet 

időről- időre a marosvásárhelyi orgonaművész, Molnár Tünde is megszólaltat. Legközelebb 

augusztus elsején lesz hangversenye a gyülekezetben. Részleteket a gyülekezet kántorától, 

Prázsmári Krisztinától hallunk. 

 

Határok nélkül 

2021. július 31. – Kossuth Rádió 

 

Mai műsorunkban a moldvai Magyarfaluba látogatunk. A legkeletibb magyarlakta településre 

a Vasárnapi Iskola Alapítvány és a Károli Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző 

Karának pedagóguscsapatával utaztam. Az önkéntesek négynapos tábort tartottak a falu 

gyermekeinek, hogy segítsenek őrizni magyarságukat, hitüket és hagyományaikat. A 

következő szűk fél órában betekintünk egy foglalkozásba, szétnézünk a faluban és főzünk is: 

méghozzá zöldséges bablevest cibrével savanyítva. 

  

A legelső reggelen munkába igyekvő embereket szólítottam meg az utcán. Eleinte én sem 

értettem minden szavukat, de néhány nap elteltével – higgyék el – egyre többet érteni 

archaikus, gyönyörű régi magyar beszédükből. 

  

Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke maga is Magyarfaluban 

lakik. Természetesen mikrofon elé kértem. A Magyar Ház és a leendő tájház, egykori tanítói 

lakás előtt beszélgettünk. 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-31_18-01-00&enddate=2021-07-31_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-31_18-01-00&enddate=2021-07-31_18-40-00&ch=mr1
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Kiss Csaba és párja, Annamária oktatják a magyarfalusi gyermekeket délelőtt heti néhány 

órában és délutáni foglalkozásokon magyarra. Itteni pályafutásuk tehát abban a pici házban 

kezdődött, ami állt egy kicsike konyhából, egy apró szobából és mellette a négyszer négy 

méteres helyiségben folyt azt oktatás. Hogy hogyan élték meg mindezt? - arról őt halljuk. 

  

És most nézzünk be a Magyar Házba, hogyan kezdődött a Vasárnapi Iskola Alapítvány és a 

Károli Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Karának közös tábora.  

  

Magyarfalu tanító bácsiját már hallottuk, most hallgassuk meg Néne Klárát, aki a délutáni 

hagyományőrző foglalkozásokat tartja a gyermekeknek. Ám előtte főzzünk! 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. augusztus 1. – M1 

 

A felvidéki gazdálkodó Balázs család 

A felvidéki Fülek határában, a Belina-patak partján bújik meg egy apró település, Béna. Az 

Árpád-korban alapított község ma alig 620 lelket számlál, lakói többségében magyarok, akik 

elődeikhez hasonlóan még ma is elsősorban mezőgazdaságból élnek. Ahogy több felvidéki 

magyar gazdának, úgy a Bénán élőknek is nagy segítségére volt az anyaországi Baross Gábor 

Program, melynek keretében több család is sikeresen fejleszthette vállalkozását. 

 

Horváth Ferenc szlovéniai országgyűlési képviselő, az MMÖNK Tanácsának 

elnöke 

A muravidéki magyarság alig húszezer főt számlált a trianoni békediktátum után. Bár ma már 

ők az egyik legkisebb magyar közösség az elszakított területeken, élni akarásuk példamutató. 

Büszkén őrzik anyanyelvüket, identitásukat, amelyben érdekképviseletük a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség támogatja őket. A szervezet elnöke több mint tíz 

éve Horváth Ferenc, aki három éve már a szlovén parlamentben is képviseli a magyarságot. 

 

Jótékonysági futás a magyarfülpösi kollégium gyerekeiért 

A mezőségi szórványfalu, Magyarfülpös egyik legimpozánsabb épülete a 20 évvel ezelőtt 

felépített Szivárvány Ház, melyet Ady István református lelkész hozott létre a rászoruló 

gyermekek és fiatalok, és szüleik segítésére. A kollégiumi programmal működő intézményben 

óvodás- és elemi osztályos gyerekek kapnak teljes ellátást az iskolai évben. Szászrégenben is 

sikerült létrehozni egy hasonló kollégiumot középiskolások számára. A két intézménnyel a 

mezőségi magyar oktatás fennmaradásához is hozzájárul az alapítvány. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-01-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-01-i-adas-2/
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Tiszavirág Kajak Klub, Zenta   

A délvidéki magyarság egyik legerősebb bástyáján, Zentán felkerestük a Tiszavirág Kajak 

Klub székházát, ugyanis Szerbia egyik legjobb kajakos egyesületét szerettük volna 

meglátogatni, de az edzésre készülő csapatot végül egy 90 éves uszályon találtuk meg. A 

meglepő, már-már romantikusnak mondható élmény azonban sportszakmailag inkább 

kihívást jelent számukra. Az 1930-as években még gabonaszállító uszály nemcsak a klub 

ideiglenes székháza: a sporteszközök tárolására is szolgál, és innen szállnak vízre az egyesület 

tagjai. 

 

 


