
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 3. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér: csak akkor nyerhetünk, ha a Kárpát-medencében senki nem lesz vesztes 
2021. augusztus 2. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, 

Origo, Index, 888, 168, ma7.sk, Új Szó, Körkép 

Mi, magyarok az elmúlt száz esztendőben megtanultuk, hogy csak akkor nyerhetünk igazán, 

ha Közép-Európában és a Kárpát-medencében senki nem lesz vesztes - mondta Kövér László 

hétfőn a felvidéki Somorján a kitelepített magyarok emlékművének átadásán. Az 

Országgyűlés elnöke kijelentette, Közép-Európa nemzetei a nagyhatalmak jóindulatára 

hagyatkozva, egymásra tekintet nélkül, különösen pedig egymást riválisnak tekintve nem 

tudják érvényesíteni nemzeti érdekeiket.  Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy 

Alaptörvényben a magyarországi szlovákokat államalkotó tényezőnek ismerték el, 

biztosították számukra a kulturális autonómia intézményrendszerét és a működtetésére 

szolgáló pénzügyi forrásokat az Országgyűlés a 2010. évi nagyságrend hatszorosára 

növelte."A magyar állam elítéli a kollektív bűnösség bármilyen elvét. Megkövette zsidó 

honfitársainkat, országgyűlési határozattal ítélte el a németek elüldözését magyarországi 

szülőföldjükről, és nemzeti emléknappá nyilvánította a felvidéki magyarság kitelepítésének 

kezdőnapját" - jelentette ki Kövér László. 

 

Kárpát-medencei vállalkozók szövik a magyar szövetség hálóját 
2021. augusztus 3. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

A rendszerváltás után fokozatosan egyre több lehetőség nyílt arra, hogy az anyaországi és a 

határon túli magyarság újra egymásra találjon, és állami szinten is mind több figyelmet 

kaptak a trianoni békediktátum miatt idegenbe szakadt honfitársaink. Főként a Potápi Árpád 

János vezette nemzetpolitikai államtitkárság munkájának köszönhetően mostanra olyan, az 

élet számos területét átszövő támogatási rendszer épült ki az anyaország és a külhoni 

magyarlakta területek között, amely hatalmas segítséget jelent, és nemcsak anyagi, hanem 

lelki értelemben is. E rendszer részeként évek óta megrendezik a Kárpát-medencei magyar 

vállalkozók találkozóját, amelyen rendre több mint száz felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és 

délvidéki vállalkozó vesz részt. A rendezvény tavaly az online térben zajlott, de idén újra 

személyes részvétel mellett tartották meg a találkozót, ahová ezúttal is százhúsz vállalkozó 

utazott el Mezőkövesdre. E program rendkívül sikeres. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/csak-akkor-nyerhetunk-ha-a-karpat-medenceben-senki-nem-lesz-vesztes-10163858/?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://magyarnemzet.hu/velemeny/karpat-medencei-vallalkozok-szovik-a-magyar-szovetseg-halojat-10163675/?utm_source=rss&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
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Háromnyelvű helységnévtáblát helyeztek ki Máramarosszigeten 
2021. augusztus 2. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Háromnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki Máramarosszigeten hétfő reggel – adta hírül a 

Facebook-oldalán Orosz Krisztofer, a Tisza-parti város RMDSZ-szervezetének elnöke. A 

táblán román, magyar és ukrán nyelven olvasható a román–ukrán határ menti település 

neve, ahol a magyarság számaránya nem éri el a közigazgatási törvényben előírt, az 

anyanyelvhasználati jogot biztosító húsz százalékot, ennek ellenére sikerült rávenni az 

önkormányzatot a többnyelvűség alkalmazására. Orosz Krisztofer a Maszolnak elmondta, 

hogy személyesen a város két bejáratánál látta az új helységnévtáblákat, és rövidesen 

bizonyára a harmadiknál is felszerelik. 

 

Román–magyar együttműködés a vízfelszíni szennyezés ellen 
2021. augusztus 2. – Bihari Napló 

Idén tavasszal a nagy árhullámkor a Szamoson rengeteg olyan úszó hulladék jutott át 

Romániából Magyarországra, ami után közös jegyzékváltásra került sor a két állam között. A 

helyzetet ugyanis kezelni kell, és ennek folyamodványaként Tánczos Barna hazai 

környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, illetve tanácsosa, Pásztor Sándor látogatást 

tett néhány hete Budapesten, ahol Szijjártó Péter külügy- és külgazdasági miniszterrel, 

valamint Nagy István agrárminiszterrel beszéltek erről a gondról. A román fél akkor azt 

ígérte, hogy idén szeptemberig kialakít olyan pontokat, ahol megfelelő szerkezetekkel és 

gépekkel, valamint keretszelvényekkel lehetőség nyílik a probléma kezelésére. Tizenkét 

helyszínt azonosítottak be erre a célra, e héten szerdán pedig Vásárosnaményban került sor 

egy találkozóra, ahol a romániai (Barabás László) és a magyarországi (Láng István) országos 

vízügyi igazgatóság vezetője is jelen voltak. 

 

Elhúzódnak az Úzvölgyét érintő perek 
2021. augusztus 2. – szekelyhon.ro 

Ősszel kezdődik annak a közigazgatási pernek a tárgyalása, amelyet még tavaly indított 

Csíkszentmárton a község és Dormánfalva közötti, ezzel együtt Hargita és Bákó megye 

határának megállapítása érdekében. Egy másik, az úzvölgyi katonatemető miatt indult 

bírósági eljárás során Dormánfalva fellebbezést nyújtott be a számára kedvezőtlen ítélet ellen. 

 

Minden elsőévest vár a Selye János Egyetem Gólyatábora! 
2021. augusztus 2. – ma7.sk, bumm.sk  

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata idén is megszervezi hagyományos, Gilice 

névre keresztelt Gólyatáborát. A Gólyatábor fő célja az ismerkedés, a barátszerzés. A Gilice 

négy napja alatt az elsőévesek meglátogatják Komárom nevezetes helyeit, részt vesznek az 

ünnepélyes tanévnyitón. Emellett rengeteg információt kapnak az egyetemről, az egyetemi 

élet legapróbb részleteiről, melyeket felhasználva könnyen vehetik azokat az akadályokat, 
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https://maszol.ro/belfold/Haromnyelvu-helysegnevtablat-helyeztek-ki-Maramarosszigeten
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/roman-magyar-egyuttmukodes-a-vizfelszini-szennyezes-ellen-3812687/
https://szekelyhon.ro/aktualis/elhuzodnak-az-uzvolgyet-erinto-perek
https://ma7.sk/oktatas/minden-elsoevest-var-a-selye-janos-egyetem-golyatabora
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amelyek minden egyetemistát érintenek. A Gilicében tehát rengeteg élmény, új kapcsolatok 

és új információk várnak az elsősökre. 

 

A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Dunaszerdahelyen 
2021. augusztus 2. – Új Szó  

Ma délután a roma holokauszt áldozataira emlékeztek Dunaszerdahelyen a Halpiac téri 

országos emlékműnél.  Augusztus 2-a a roma holokauszt emléknapja, 1944-ben kétezer 

kilencszáz romát és szintót gyilkoltak meg az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor 

felszámolásakor. Dunaszerdahelyen a helyi áldozatokra, valamint Janovics Ödön 

dunaszerdahelyi esperes plébános helytállására is emlékeznek. A tizenhatodik 

dunaszerdahelyi megemlékezésen részt vettek a köztisztviselők, nagykövetek, az országos, 

járási, valamint helyi intézmények vezetői, az önkormányzat és az egyházközösségek 

képviselői. A felszólalók az emlékezés fontosságát hangsúlyozták a 77 évvel ezelőtti 

események kapcsán. Mária Kolíková igazságügyi miniszter személyes gyerekkori élményeit is 

felidézte. Ravasz József a dunaszerdahelyi Romológiai Kutató és Módszertani Intézet 

igazgatója a romák jövőképéről is beszélt. 

  

Helyi közösségi választást tartottak Kupuszinán és Szilágyin 
2021. augusztus 2. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Pelt Ilona, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének elnöke elmondta, fontosnak tartja, 

hogy a helyi közösségek szintjén megfogalmazott fejlesztési tervek mind nagyobb arányban 

valósuljanak meg az elkövetkező négy évben. Bácskertesen 1496 szavazópolgár közül 400 

adta le a voksát. A kupuszinai Helyi Közösség Tanácsába bekerült mind a hét, A mi kicsi 

falunkért jelmondattal induló személy. Szilágyin szintén mind a hét induló bejutott. Péter 

István a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti Szervezetének megbízott 

alelnöke a Magyar Szónak elmondta, eredményesnek tartják a helyi közösségi választásokat. 

Annak ellenére, hogy nem volt ellenzék, hogy gyakorlatilag nem mutatkozott tétje ennek a 

szavazásnak, szép számmal tették le voksukat mindkét településen. 

 

Megvalósult ígéretek 
2021. augusztus 2. – Magyar Szó 

Az elmúlt időszakban a Vasutas-településen több utca is új aszfaltburkolatot kapott, valamint 

a helyi közösség épülete és a játszótér is megújult. Mészáros Klaudio, a helyi közösség 

tanácsának elnöke lapunknak elmondta, hogy mindez a VMSZ erős városi, tartományi és 

parlamenti jelenlétének köszönhetően tudott megvalósulni. „Dr. Pásztor Bálint, a VMSZ 

polgármesterjelöltjeként a kampány során bejárta a helyi közösségünket. Ennek során 

szembesült azzal, hogy mik itt a valós problémák. Nagyon fontos, hogy az akkori ígéretek 

folyamatosan teljesülnek.” - nyilatkozta Mészáros Klaudio.  
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https://ujszo.com/regio/a-roma-holokauszt-aldozataira-emlekeztek-dunaszerdahelyen-0
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/helyi-kozossegi-valasztast-tartottak-kupuszinan-es-szilagyin
https://www.magyarszo.rs/hu/4685/vajdasag_szabadka/247738/Megval%C3%B3sult-%C3%ADg%C3%A9retek.htm
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Folytatódik Magyarország kiterjesztett oltási kampánya a Záhonyi, Lónyai és 

Barabási határátkelőkön  
2021. augusztus 3. – karpat.in.ua 

Augusztus végéig meghosszabbította Magyarország a kiterjesztet koronavírus elleni oltási 

kampányát. Ennek értelmében továbbra is fel lehet venni a koronavírus elleni védőoltást a 

kárpátaljai illetőségű lakosoknak a Záhonyi, Lónyai és Barabási határátkelőkön a megszokott 

rendben.  

 

Tizenegyedik alkalommal vette kezdetét a Jankovics Mária Alkotótábor 

Beregszászban 
2021. augusztus 2. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Tavaly – a karanténkorlátozások miatt – a tizedik, jubileumi alkotótábor csupán online 

formában valósulhatott meg. Idén viszont a szervezők, a hagyományokhoz híven, öt napon át 

tartó táborélménnyel készültek a tehetséges fiataloknak számos színes és izgalmas 

programmal karöltve. A tábor hivatalos megnyitójára a programoknak otthont adó II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriumában került sor augusztus 2-án. A tábor 

megnyitójának kezdetén Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója 

köszöntötte a táborozó diákokat és az őket elkísérő szülőket. Beszédéből megtudhattuk, hogy 

a „GENIUS” JA idén csupán a tizedik születésnapját ünnepelte, a tábor mégis tizenegyedik 

alkalommal kerül megrendezésre, hiszen a Jankovics Máris Alkotótábor az alapítvány első 

programjai között szerepelt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 2. – Kossuth Rádió 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus kongresszus fontosságára hívta fel a figyelmet a 14. FERBIT, a 

Ferences biciklitúra záró rendezvénye, amelyet a csíksomlyói nyeregben tartottak vasárnap. 

De augusztus 1.  Csíkban egy történelmi eseményre is emlékeztet. Ezen a napon vívták az 

1848/49-es szabadságharc utolsó székelyföldi önvédelmi csatáját a Nyergestetőn, ahol a 

hősökre emlékeztető kopjafák száma idén is gyarapodott.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=66148&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=66148&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/08/02/tizenegyedik-alkalommal-vette-kezdetet-jankovics-maria-alkototabor-beregszaszban
https://karpataljalap.net/2021/08/02/tizenegyedik-alkalommal-vette-kezdetet-jankovics-maria-alkototabor-beregszaszban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-02_18-02-00&enddate=2021-08-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-02_18-02-00&enddate=2021-08-02_18-40-00&ch=mr1
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Nyári tábort szervezett a Sámuel Alapítvány Hazaérkezés, otthonra találás címmel. A 

táborban 40 olyan gyermek vehetett részt, akik befogadó családokban élnek. 2001-ben a 

református egyházhoz tartozó Sámuel Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy reményt adjon 

az árva illetve elhagyott gyermekeknek, hogy szerető családokban, élhető körülmények 

között, biztonságban nőhessenek fel. A 20 éves jubileumát ünneplő szervezet 

közreműködésével 100 gyermek talált eddig szerető családra.  

 

A Losonchoz közeli Kokaván szervezi nyári népismereti táborait a Csemadok.  Az ötvenfős 

gyerekcsoport idén a Medves-aljára, az egyházasbásti Tájmúzeumba is ellátogatott.  

 

Vasárnap, azaz inkább ma hajnalban ért véget a Méra Világzenei Csűrfesztivál. A négy nap 

közül az egyik minden évben az autentikus népzenéről szól. Pénteken volt Prímásverseny, 

Antal Csanád győzött. Hazahozta Kalotaszegre a Kalotaszeg című előadását a Nemzeti 

Táncegyüttes, felléptek a környék híres muzsikusai és telt ház volt a csűr udvarán. 

 

Nagy siker volt az Egyfeszt, az első alkalommal megszervezett gyergyószéki  összművészeti 

fesztivál. Napközben könyvbemutatók, kiállítások, örmény és gasztroelőadások, esténként 

dzsezz, folk altenatív udvarok, a hagyományok és a népzene iránt érdeklődők felkeresték a 

gyergyószárhegyi Lázár-kastélyt. Az biztos, hogy aki a Gyergyói-medencébe látogatott, talált 

érdekességeket a 800 program között.   

 

A hét végén ért véget Zentagunarason a 27. Batyu népzenei tábor, a Kárpát-medence egyik 

legnagyobb nyári népzenei képzése, ahol az is jól érezte magát, aki nem muzsikált, vagy 

táncolt. A gálaestet megelőzően beszélgettünk Kisimre Szerda Anna főszervezővel, a topolyai 

Kodály Zoltán Magyar Művelődési Egyesület elnök asszonyával. 


