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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Idén is fejet hajtanak Kölcsey öröksége előtt Sződemeteren 
2021. augusztus 3. – Krónika 

Három évtizedes hagyományt követve idén is megszervezik a Kölcsey-emlékünnepet 

augusztus 6-án, a költő születésnapját megelőző pénteken Sződemeteren, a Himnusz 

szerzőjének szülőfalujában. A koszorúzással egybekötött megemlékezést a korábbi évekhez 

hasonlóan az EMKE szervezi a Szatmár megyei településen, az emlékünnepség alaphangját 

Kölcsey életútja, mához szóló és közös örökségként tekinthető példás közéleti és irodalmi 

pályafutása adja – olvasható a szervezők tájékoztatójában. A Közös örökségünk Kölcsey 

címmel meghirdetett esemény a Kárpát-medencei magyar vallási, művelődési és politikai élet 

neves személyiségeinek jelenlétében zajlik. A programot Meleg Vilmos nagyváradi 

színművész Himnusz- szavalata, Csűry István királyhágómelléki református és Schönberger 

Jenő szatmári római katolikus püspök igei köszöntője nyitja. Az ünnepségen felszólal Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott, Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja, a 

diaszpóra szónokaként Deák Ernő bécsi történész, a Bécsi Napló főszerkesztője, valamint 

Duray Miklós közíró, felvidéki magyar politikus. 

 

Mikházán másodízben szervezik meg a Hagyományok Háza szabadegyetemét 
2021. augusztus 3. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Hagyományok Háza második alkalommal rendez augusztus 8-án, Mikházán 

szabadegyetemet. Az egész napos eseményen az érdeklődők a gazdag kulturális program 

mellett a hagyományápolás gyakorlati kérdéseivel ismerkedhetnek. A program fontos témája 

lesz az adminisztratív, pályázatos tanácsadás mellett a például szolgáló gyakorlatok 

bemutatása az élő hagyományátadás minden szintjén, a professzionális intézményektől a civil 

szerveződésekig. A kulturális programokat a Csűrszínházban tekinthetik meg az 

egybegyűltek. "Szeretnénk, ha a szabadegyetem egy fontos szakmai fórummá fejlődne, így az 

egész Kárpát-medencéből várunk szakembereket, 

s Erdély különböző részeiről is érkeznek néptánc-, zeneoktatással foglalkozó csoportok 

vezetői, pedagógusai, s a néphagyomány iránt aktívan érdeklődő magánszemélyek is.” - 

hangsúlyozta Sándor Ildikó, az Intézmény Népművészeti Módszertani Műhelyének vezetője. 
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Soha nem volt még ekkora az érdeklődés a Mathias Corvinus Collegium 

Kolozsvári Egyetemi Programja iránt 
2021. augusztus 3. – Krónika 

126 diák jelentkezett a júliusi felvételi időszakban a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

tehetséggondozó intézmény Kolozsvári Egyetemi Programjának (KEP) juniorképzésébe. Az 

MCC Kolozsvári Egyetemi Programjának (KEP) juniorképzésébe azon diákok nyújthatták be 

jelentkezésüket, akik a középiskolai tanulmányaikat 2021-ben fejezték be, és ősztől 

valamelyik kolozsvári egyetem nappali tagozatán folytatják tanulmányaikat – olvasható a 

Mathias Corvinus Collegium Egyesület erdélyi kommunikációs irodájának közleményében. A 

program felvételi időszaka július 30-án zárult, összesen 126 fiatal jelentkezett, akik a kincses 

város hat egyetemének valamelyikén folytatják majd tanulmányaikat.  

 

Jövőre is lesz Egyfeszt – Kassay Péter főszervezővel értékelték ki az első kiadást 
2021. augusztus 3. – maszol.ro 

Bár voltak „gyerekbetegségei”, összességében jól sikerült az első alkalommal megszervezett 

Egyfeszt – összművészeti fesztivál. A rendezvény gyergyószentmiklósi helyszínein és a 

bekapcsolódó településeken is sok érdeklődő megfordult. A legfontosabb: az már most biztos, 

hogy jövőre is megszervezik a fesztivált. Kassay Péter főszervezővel értékeltek. 

 

Lassan jön a gyors beavatkozás: még dolgoznak a várva várt „medverendelet” 

alkalmazási módszertanán 
2021. augusztus 3. – Krónika 

Tánczos Barna környezetvédelmi tárcavezető a Krónikának úgy fogalmazott, várhatóan jövő 

héten írja alá azt a miniszteri rendeletet, amely az emberéletet veszélyeztető medvék azonnali 

eltávolítását szabályozó sürgősségi kormányintézkedés alkalmazását teszi lehetővé. Addig 

továbbra is tehetetlenek a vadászegyesületek. A kormány július 21-én fogadta el az 

emberéletet veszélyeztető medvék azonnali eltávolítását szabályozó sürgősségi 

kormányrendeletet, amely lehetővé teszi az állatok kilövését is. Ám az intézkedés nyújtotta 

lehetőséggel még nem élhettek az érintettek, mert bár érvénybe lépett, az alkalmazásához 

szükség van egy miniszteri rendeletre is, amely a jelölési procedúrát, és az állatorvossal, 

valamint a vadgazdálkodóval való együttműködést, vagyis az árakat szabályozza – fejtette ki 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter. A hiányzó rendeletet valószínűleg jövő héten írja 

alá a tárcavezető. 

 

Közös fellépés és követendő jó példák 
2021. augusztus 3. – Nyugati Jelen 

Az alvinci Martinuzzi-kastély tőszomszédságában szervezte meg idei találkozóját az RMDSZ 

szövetségi képviselőinek tanácsában működő szórványfrakció. Az immár 5 éves 

hagyománnyal rendelkező konferencia fő szervezője, Winkler Gyula EP-képviselő elmondta: 
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idén harmincan vettek részt a találkozón, melyre meghívást kaptak mindazon megyei 

szervezetek, ahol a magyarság szórványközösségekben él. 

 

Székelyudvarhelyen kiállították a Szent Korona újabb felnagyított mását 
2021. augusztus 3. – maszol.ro 

A Szent Korona felnagyított mását állították ki hétfő este a székelyudvarhelyi Márton Áron 

téren. Ez már a második másolat, és a megálmodója, Elekes Gyula képzőművész azt reméli, 

hogy elődjéhez hasonlóan ez a másolat is körbejárja Erdélyt és az anyaországot, sőt 

elképzelhető, hogy messzebbre is eljusson. 

 

Vállalkozói fórum az Ipoly partján 
2021. augusztus 3. – ma7.sk  

Az Ipoly Unió és Az Ipoly mente Környezetvédelmi és Kulturális Egyesülete szervezésében 

2021. augusztus 13-án 9:30 órai kezdettel kerül megrendezésre az 1. Ipoly Expo elnevezésű 

vállalkozói fórum, amely A határon átnyúló munkaerő-mobilitás infrastrukturális fejlesztése 

című projekt keretében valósul meg. A rendezvényt, amelynek az ipolysági Jégmadár 

Látogatói Központ ad otthont, azzal a céllal szervezik, hogy az épülő Ipolyhídvég–

Drégelypalánk Ipoly-híd kapcsán megismertessék egymással az Ipoly menti kis- és 

középvállalkozásokat, teret biztosítsanak kapcsolatok, együttműködések, hálózatok 

kialakítására, eszmecserére, kapcsolódási pontok megtalálására az Ipoly két oldalán, 

lehetőséget adva a vállalkozásoknak termékeik és szolgáltatásaik bemutatására 

 

Gömörország Őrzője címet kapott dr. Takács András 
2021. augusztus 3. – felvidek.ma  

A Gömöri Kézműves Társulás a Gömörország Őrzője-díjat idén Takács Andrásnak ítélte oda. 

Dr. Takács András, néprajzkutató és koreográfus „A Vasvári tánckultúra és a Gömöri 

hagyományos táncok” címmel tartott előadásával vette kezdetét Várhosszúréten július 31-én a 

XV. Gömöri Kézműves Vásár. Takács András idén januárban töltötte be kilencvenedik 

életévét. A rendezvény szervezői úgy gondolták, hogy a vásár alkalmával tisztelegnek előtte, 

köszöntik és köszönik meg munkásságát. A gömöri származású kultúraszervezőnek további 

munkájához erőt, jó egészséget kívántak. 

 

Dúdor-kiállítás készül Komáromban 
2021. augusztus 3. – Új Szó  

Dúdor István (1949–1987) gyorsrajzaiból, vagyis a „krokikból“ nyílik tárlat a komáromi 

Limes Galériában idén ősszel. A koronavírus-járvány miatt elmaradt a Dúdor István 70. 

születésnapjára készített kiállítás, így némi újratervezésre került sor a Limes Galériában. A 

gömöri festő novemberi születésnapja alkalmából a magángyűjteményben található 
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gyorsrajzaiból nyílik majd átfogó tárlat Komáromban. „A gyorsrajzokat nem igazán mutattuk 

be eddig, mert a nagy művek mellett nem volt erre hely, de a fontosabb katalógusokban 

benne vannak ezek a krokik is. Az egész dúdori életművet nyomon lehet követni ezeken a 

rajzokon. Nagyon fontos az is, hogy ezek kvázi lenyomatok. A kroki egy pillanatnyi rajz, 

amivel a művészek a memóriájukat és a rajzkészségüket tartják mozgásbanˮ – fejtette ki 

lapunknak Farkas Veronika művészettörténész, a Limes Galéria vezetője. 

  

A kishegyesi iskola 250 éves történetéről jelent meg kiadvány 
2021. augusztus 3. – Vajdaság Ma 

A mi iskolánk - 250 év története címmel jelent meg a kishegyesi általános iskola negyed 

évezredes múltját összefoglaló kiadvány. Tavaly a járványhelyzet nem tette lehetővé a könyv 

megjelentetését és bemutatását, így idén került rá sor. A kötet a kishegyesi oktatás 

megkezdésének 250 évfordulója alkalmából készült. A kishegyesiek Békésszentandrásról 

érkező elődei 1769-ben települtek erre a török korban elnéptelenedett vidékre. Erős és 

összetartó közösség lehetett, hiszen a letelepülést követő évben, 1770 novemberében már az 

iskolai oktatást is megszervezték a gyerekek számára. 1788-ban pedig templomot is építettek, 

addig csak imaház volt. A faluban a kezdetektől fogva az iskola az egyház keretei között 

működött. 

 

Szerb sajtóértesülés: Március 20-a és április 3-a között minden szinten 

választások lesznek 
2021. augusztus 3. – Vajdaság Ma 

Szerbiában valószínűleg ugyanabban az időben lesznek választások minden szinten jövő év 

március 20-a és április 3-a között, tudta meg nem hivatalos forrásokból a Blic. A lap szerint 

ez tegnap hangzott el a pártközi párbeszéd tizedik fordulóján, ahol jelen volt Aleksandar 

Vučić szerb elnök is. „Az elhangzottak alapján úgy tűnik, a kormány kész engedményeket 

tenni minden eddig felmerült kérdésben, így a cenzus kérdésében is. Arról is szó volt, hogy az 

államfői, a parlamenti és a belgrádi választásokat is ugyanabban az időben kellene 

megtartani, március 20-a és április 3-a között”, közölte a lap forrása. 

 
Egán Ede sírjánál koszorúzott Magyarország Ungvári Főkonzulátusa 
2021. augusztus 3. – Kárpátalja 

Kuti László ungvári magyar első beosztott konzul és neje személyesen is ellátogatott az 

ausztriai Borostyánkő (Bernstein) nevű, csodálatos fekvésű hegyi falu temetőjébe, ahol a 

születésnapját követő hétvégén megkoszorúzták a 170 éve született Egán Ede sírját. A XX. 

század elején, 50 éves korában tragikus körülmények között meghalt Egán jelentősen 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26811/A-kishegyesi-iskola-250-eves-torteneterol-jelent-meg-kiadvany.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30378/Szerb-sajtoertesules-Marcius-20-a-es-aprilis-3-a-kozott-minden-szinten-valasztasok-lesznek.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30378/Szerb-sajtoertesules-Marcius-20-a-es-aprilis-3-a-kozott-minden-szinten-valasztasok-lesznek.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30378/Szerb-sajtoertesules-Marcius-20-a-es-aprilis-3-a-kozott-minden-szinten-valasztasok-lesznek.html
https://karpataljalap.net/2021/08/04/egan-ede-sirjanal-koszoruzott-magyarorszag-ungvari-fokonzulatusa


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 4. 

 

elősegítette vidékünk gazdasági fejlődését, többek között ma az ő nevét viseli a KMKSZ által 

kezdeményezett és a magyar állam által támogatott gazdaságfejlesztési program. 

 

Templomszentelés és elsőáldozás Salánkon 
2021. augusztus 3. – Karpat.in.ua 

A helyi hívek adományaiból és a magyar kormány támogatásával megvalósult 

templomfelújítást ünnepelte a salánki görögkatolikus egyházközség. Az épület teljes 

tatarozásához 2016-ban kezdtek hozzá. Habár a munkálatok 2020-ra befejeződtek, a 

járványhelyzet miatt most kerülhetett sor a templom felszentelésére. A szent liturgiát Luscsák 

Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke celebrálta. A kettős ünnep másik 

apropója 16 fiatal elsőáldozása volt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 3. – Kossuth Rádió 

 

A szomszédságpolitika a külpolitika speciális területe, a szomszéd államokkal való 

kapcsolatok fejlesztése a feladata. A szomszédságpolitika a Kárpát-medencei ügyekről szól, de 

nem az ún. magyar-magyar kapcsolatokról,  hanem  a külügyi dimenzióról, amely  a 

kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok munkájában valósul meg, amelyet a környező 

országokkal a ‘90-es években kötött alapszerződések határoznak meg. Ezeknek a vegyes 

bizottságoknak a társelnöke Kalmár Ferenc miniszteri biztos. A napokban tárgyalt az ukrán-

magyar kisebbségi vegyes bizottság új ukrán társelnökével, az őszi ülés előkészítéséről, 

amelyről Kalmár Ferenc úgy véli, hogy hosszú és bonyolult lesz, míg az ukrán fél gyors 

tárgyalásban és a jegyzőkönyv aláírásában reménykedik.  

 

Tavaly volt tízéves a Magyarok kenyere Program. Akkor 1100 tonna gabona gyűlt össze, és 

csaknem 100 ezren részesültek az adományból. A nemes kezdeményezés ma már a Kárpát-

medencei gazdák összefogásának szép példája. A székelyföldi gazdaszervezetek is részt 

vesznek a programban. Erről is egyeztettek a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Országos Szövetsége és a székely gazdaszervezetek képviselőinek találkozóján, 

Csíkszeredában.  

 

Rekordot dönt idén a búzatermés a román mezőgazdasági minisztérium július végi 

összesítése szerint, az elmúlt 10 év legjobb termésátlagát produkálja. Arad megyében mintegy 
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90 százalékban fejeződött be az aratás, és ott is kiemelkedő termésmennyiségről számolnak 

be. A magyar gazdaegylet szakemberei szerint a földművesek felismerték a minőségi 

vetőmagok használatának fontosságát. A Magyarok Kenyere programban augusztus 20-ig 

fogadják a felajánlásokat a gyűjtőpontokon, ahová az aradi magyar gazdák is elküldik 

adományaikat. 

 

Szováta önkormányzata emléket állít azon személyiségeknek, akik tevékenységükkel 

hozzájárultak a gyógyfürdő megismertetéséhez, népszerűsítéséhez, a fürdőváros arculatának 

kialakításához. A tervek szerint idén összesen 12 emlékoszlopot állítanak, ezek közül három 

már látható a fürdőtelep központjában. Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere beszél a 

részletekről.  

 

1846. szeptember 8.-án pillantotta meg Szendrei Júliát Petőfi Sándor Nagykárolyban, a 

megyebál előtti órákban. A felújított Aranyszarvas fogadó ma polgármesteri hivatal. A 175 

évvel ezelőtti napról szeptember elején bállal emlékezik meg Nagykároly. Erről is mesélt 

Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere.       

 

Temploma felszentelésének 125. évfordulóját ünnepelte a maroknyi csávosi közösség. Az 

ünnepre visszatértek a környéken, illetve Temesváron élő egykori csávosiak, többen még a 

Németországba távozottak közül is. A templom megtelt, pedig néhány éve már 

ünnepnapokon sem tartanak misét. 


