
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 5. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Korčok megint nem találta a helyes szavakat - kioktatná Kövér Lászlót 
2021. augusztus 4. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó, bumm.sk  

Ivan Korčok külügyminiszter közösségi oldalán tett bejegyzésében szólt be újra a magyar 

közjogi méltóságoknak. Most Kövér László hétfői fellépését bírálta, aki Somorján a 

kitelepítettek emlékére állított alkotást avatta fel. A szlovák külügyminiszter szerint az a 

módszer, ahogy a magyar politikai képviselők állandóan megnyitják a történelmi kérdéseket, 

ellentétben áll Magyarország deklarált szándékával, hogy jó bilaterális viszonyt alakítson ki 

Szlovákiával.  

 

A Magyar Közösség Pártja határozott közleményben reagált a pozsonyi 

templomrongálásra és Korčok bejegyzésére 
2021. augusztus 4.  – ma7.sk, felvidek.ma  

Az Magyar Közösség Pártja közleményben reagált a pozsonyi templomrongálásra (LGBTQ+ 

propaganda ihletésű feliratok) és Ivan Korčok fb-bejegyzésére, amelyben Kövér László 

beszédét bírálta, amely a somorjai kitelepítettek emlékművénél hangzott el tegnap (augusztus 

2.). Az MKP határozottan elítéli a pozsonyi templomok és egyházi épületek megrongálását. 

Egyaránt elutasítja a feliratok eszmeiségét, de legfőképp az üzenetek közvetítésének 

erőszakos formáját. „Minden nemzetnek, nemzetközösségnek joga van megemlékezni 

történelme dicső és szomorú történéseiről, tapasztalatairól egyaránt. Számunkra a történelem 

ezen szakasza nem lezárt történet! Bármi is legyen a két ország közötti kapcsolatok tétje, 

számunkra a beneši időszak akkor zárul le, ha a szlovák törvényhozás, a köztársasági elnök és 

a kormányfő bocsánatot kér tőlünk, és méltányos anyagi és erkölcsi kárpótlást biztosít 

számunkra.” – emelte ki az MKP Ivan Korčok nyilatkozata kapcsán. 

 

Elfogadtuk ezt a keresztet 
2021. augusztus 5. – Ádám Rebeka Nóra – Mandiner 

Három és fél év után szabadon engedték a román hatóságok által ártatlanul meghurcolt 

székely családapákat – interjú Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal a román–magyar viszonyról 

és a szabadságról. „Más rabtársakhoz viszonyítva mi nemcsak a szűk családunkra 

számíthattunk, hanem egy egész nemzetre. Magas rangú politikusok is folyamatosan 

látogattak bennünket mind az anyaországból, mind Erdélyből. Volt olyan hét, hogy négyen is 

jöttek. Ez óriási erőt adott. A börtön vezetősége és a rendőrök is látták, hogy nem tehetnek 

meg bármit, mert folyamatosan éber szemek figyelnek. Ezúton is köszönjük azoknak, akik 

figyelemmel kísérték a sorsunkat, és a magyar diplomáciának, hogy mi is és a családunk is 

úgy érezhettük, nem vagyunk magunkra hagyva!” – nyilatkozta Szőcs. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. augusztus 5-i számában.) 
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Oltottság, teszt, felgyógyulás: feltételekkel lehet részt venni a Kolozsvári 

Magyar Napok főbb programjain 

2021. augusztus 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Csak az oltottak, a negatív koronavírus-tesztet felmutatók és a fertőzésen átesettek vehetnek 

részt a Kolozsvári Magyar Napok idei, sorrendben 12. kiadásának főbb programpontjain. A 

bel- és kültéri rendezvényhelyszíneken a részvétel védőmaszk viseléséhez kötött.  

 

Magántőkealapot hoztak létre, hogy választ adjanak Székelyföld gazdaságának 

egyik nagy problémájára 
2021. augusztus 4. – transindex.ro 

Elsősorban erdélyi, székelyföldi vállalatokba fektetne be az a nemrég létrehozott 

magántőkealap, amelynek egyik alapítója Roy Chowdhury Gergely, a zabolai Mikes család 

leszármazottja. A magántőkealap befektetési célterülete az élelmiszer- és a feldolgozóipar 

lesz, olyan már évek óta működő, viszonylag nagy forgalmú vállalkozásokba fektetnének, 

amelyek a meglévő tapasztalatukat innovatív megoldásokkal ötvözve elősegíthetik a térség 

gazdasági fejlődését. A magántőkealap alapítói szerint ugyanis a régióban a hiányzó pénzügyi 

és szakmai láncszemek pótlására van szükség. Úgy vélik, az alapvetően alapanyag 

termelőként működő Székelyföldön kellene megteremteni a teljes előállítási láncot, mert így 

munkahelyek jöhetnének létre, és nem mellesleg a félkész- vagy késztermékek nagyobb 

haszonnal is lennének értékesíthetőek. Az új magántőkealapról Roy Chowdhury Gergellyel 

Zabolán beszélgettek. 

 

Kovászna megye: 75 százalék helyett csak 28 a minimálbért kereső dolgozók 

aránya 
2021. augusztus 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Indokolatlanul tragikus képet festett a helyi munkaügyi igazgatóság vezetője a háromszéki 

bérekről, a minimálbéresek arányát tekintve ugyanis a megye hozza az országos átlagot. 

Miklós Zoltán, parlamenti képviselő közleményben reagált Kelemen Tibor nyilatkozatára, 

megdöbbentőnek és félrevezetőnek nevezve azt. A Kovászna Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szintén közleményben cáfolta az AJOFM vezetőjének állítását. 

 

Az RMDSZ-t teszi felelőssé Stelian Ion az igazságügyi reform késlekedéséért 
2021. augusztus 4. – Krónika 

Stelian Ion igazságügyi miniszter szerint az igazságszolgáltatásban elkövetett 

bűncselekményeket vizsgáló ügyészség (SIIJ) felszámolása és az igazságügyi törvények 
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kiigazítása már a múlté lenne, ha a koalíciós partnerek betartanák a kormányprogramot. A 

tárcavezető szerint elsősorban az RMDSZ-t illeti bírálat a késlekedés miatt.  

 

Fehér Csaba: Korčok a tükör rossz oldalán! 
2021. augusztus 4.  – bumm.sk  

Mečiar és Slota országlását idézi Ivan Korčok külügyminiszter mai bíráló kijelentése – 

nyilatkozta közösségi oldalán Fehér Csaba, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke. 

Korčok gyakoroljon önmérsékletet, tartsa tiszteletben a szlovákiai magyarok önérzetét, 

történelmi emlékezetét és Magyarországhoz fűződő érzelmeit, a magyarság összetartozásának 

érzését! Állításával ellentétben éppen Szlovákia hivatalos képviselői azok, akik 

félreérthetetlenül felvázolták történelmi, politikai és etnikai elképzeléseiket a felvidéki 

magyarsággal kapcsolatban, hogy csak a legutóbbiakat említsem a kettős állampolgárság, 

vagy a Minority Safepack kapcsán, amikor az állampolgárság elvesztésével büntetik a 

magyarságot, illetve amikor csatlakoztak a nemzeti kisebbségek közösségi érdekeit és 

demokratikus jogait uniós szinten nem elismerő európai liga országaihoz, amelyhez Szlovákia 

felkérés nélkül, önként csatlakozott. 

 

Graffitik jelentek meg pozsonyi templomokon és egyházi épületeken 
2021. augusztus 4. – ma7.sk, Új Szó  

Kedden (augusztus 3.) több pozsony-belvárosi egyházi épületnél lettek figyelmesek arra, hogy 

az éjszaka folyamán, egyelőre ismeretlen elkövetők, festékszóróval angol nyelvű feliratokat 

írtak fel ezen épületek utcafronti, bejárati részére. Ahogy arról a postoj.sk nevű szlovák 

keresztény-konzervatív hírportál beszámolt, a feliratok angol nyelvűek, és a LQBTI-

mozgalom eszmeiségéhez köthető, azokat támogató feliratokról van szó. Ilyenek pl. az „Isten 

transznemű” vagy az „Előttünk a homoszexuális forradalom.”, illetve a „Homoszexuális erő” 

graffitik. A pozsonyi érseki hivatal, illetve az óvárosi városvezetés egyöntetűen elítélte a 

falfeliratok tényét, elsősorban morális, de nem elhanyagolható anyagi károkat is említve.  

 

A politikusok is elítélik a pozsonyi templomok elleni graffitis vandalizmust 
2021. augusztus 4. – ma7.sk 

Nem maradt visszhang nélkül a kedd esti vandáltámadás, amely során ismeretlen elkövetők 

grafitti feliratokat írtak fel a templom épületekre Pozsony belvárosban. A feliratok az 

LMBTQ-propagandát idézik. Több templomra is azt írták, hogy „Isten transznemű”, 

„Előttünk a homoszexuális forradalom”, illetve a „Homoszexuális erő”. A politikusok ugyan a 

vandalizmust elítélik, de a kulturális örökség megóvásáról beszélnek. Kár, hogy nem arról, az 

elkövetők LMBTQ-jelszavakat festettek a templomok falaira. Egyes liberális vélemények 

szerint pedig vannak, akik így akarják rossz fényben feltüntetni a szexuális másságot 

támogatókat. Ez az állítás egyelőre minden megalapozottság nélküli, ez idáig ugyanis az 

elkövetőkről semmit sem tudni. Az SaS elítél mindenféle vandalizmust, amely a kulturális 
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épületek ellen irányul. A liberális párt is kifejezte nemtetszését a történések kapcsán. A 

közösségi oldalukon elmondják,elítélnek mindenféle olyan vandalizmust, amely a kulturális 

épületek megrongálása ellen irányul. A templomokon lévő graffiti feliratokat a volt 

belügyminiszter, Denisa Saková is elítéli. Saková szerint a történelmi és egyházi épületek 

nemcsak arra szolgálnak, hogy az ember megtalálja a lelki békéjét, de kulturális örökségek, 

amelyeket a következő generáció számára meg kell őrizni. A kormánypárti Za ľudí elnökét, 

Veronika Remišovát is meglepte a kedd esti vandáltámadás. A politikusnő felháborítónak 

tartja, hogy egy demokratikus társadalom toleráljon egy ilyenfajta támadást, ahol a kulturális 

és történelmi épületeket meg lehet rongálni. 

 

Arany Amos „Leg-tanár” díjjal ismerték el Csicsay Károly munkásságát 
2021. augusztus 4. – ma7.sk, Új Szó  

Az Arany Amos-díj átadására július 26-án került sor, Kassán. Régiónkból Csicsay Károly, a 

Párkányi Gimnázium és a Párkányi Összevont Magániskola tanára nemzetiségi kategóriában 

lett díjazott. "Manapság igényesebb a tanítás mint régen, mivel a gyerekek tájékozottabbak. A 

készségek és képességek kialakítása a legfontosabb. A tudás nagyon sokrétű, s annak 

megszerzéséhez számtalan út vezet. El kell érni, hogy tudjanak és merjenek kérdezni, meg 

tudják és akarják fogalmazni véleményüket. Kíváncsivá kell tenni őket. Fontos tudatosítani, 

hogy minden mindennel összefügg, nincs külön irodalom, történelem, fizika, etika és 

hittanóra, a világot egészében kell látniuk, felfedezniük. A legjobb érzés az, amikor a tanítási 

óra végén az a mondat hangzik el tőlük: Sajnáljuk, hogy már kicsöngettek." – emelte ki 

Csicsay. 

 

Csatai zenés imadélután, a roma holokauszt áldozataira emlékezve 
2021. augusztus 4. – ma7.sk 

A több mint húsz esztendeje aktívan tevékenykedő Romane Jile Polgári Társulás 

kezdeményezésére 2021. augusztus 3-án a csatai Cigány Ház (Romano Kher) udvarán álló 

kopjafánál, valamint a helyi művelődési otthonban hajtottak fejet a roma holokauszt 

áldozatainak emléke előtt. A Gelem, gelem kezdetű cigány himnusz dallamai után a Romane 

Jile Polgári Társulás képviseletében Babindák Ernő a 2005-ben felállított kopjafánál 

köszöntötte a megjelenteket. Egy egykori táborlakó visszaemlékezéseit felidézve elevenítette 

fel az 1944. augusztus 2-án történt borzalmakat, amikor egyetlen éjszaka alatt három-

négyezer romát megölve felszámolták az auschwitzi cigány tábort. 

 

Ádám Zita: megmutatom tarisznyám értékes gyöngyeit, hogy mások is 

gyönyörködjenek benne 

2021. augusztus 4.  – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 31 éve alakult. Mint ahogyan arról 

beszámoltunk, Magyarország Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesítette a 

szervezetet. Ádám Zitával, a szervezet tiszteletbeli alelnökével beszélgettünk, akinek Fekete 
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Irén országos elnök Rimaszombatban személyesen megköszönte a szövetségben kifejtett 

munkáját. "Ez nem titok, hogy nekem az [SZMPSZ] életemet jelenti. A gyakorlatban 

eltöltöttem 25 évet, dolgoztam a kutatóintézetben, a járási oktatási hivatalban, a módszertani 

osztályon. Ez utóbbi helyen éreztem magam a legjobban, mert az volt az én területem. S aztán 

a szövetségben mindent megtaláltam, és szakmailag kiteljesedtem. Azt szoktam mondani, 

hogy a feladat 360 fokban körülért bennünket, s azokat ki kellett találni. Nagy tanulási 

időszak volt, amikor a semmiből meg kellett tervezni azt, amiből mindenkinek szakmai 

haszna lehetett, s szellemileg építkezhetett. Megtapasztalhattuk, hogy milyen nagyszerű dolog 

alkotni. És nem egyedül. Én mindig csapatban szerettem dolgozni." – hangsúlyozta Ádám. 

  

Miniszteri látogatás Magyarkanizsán 
2021. augusztus 4. – Vajdaság Ma, pannon RTV 

Magyarkanizsa fejlesztési terveiről, a turizmusban és mezőgazdaságban rejlő lehetőségekről, 

a község fiataljainak munkapiaci helyzetéről tájékozódott ma a Tisza-parti településen Nenad 

Popović innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter. Fejsztámer 

Róbert polgármester dr. Pásztor Bálint köztársasági képviselő társaságában tájékoztatta a 

minisztert Magyarkanizsa község fejlesztési irányvonalairól, majd Magyarkanizsa Község 

Ifjúsági Irodájának vezetői bemutatták neki a programozás terén folytatott intenzív 

képzéséhez szükséges technológiai és műszaki felszerelés beszerzésére irányuló 

projektjavaslatukat, melynek célja a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása. 

 

Közösségépítés a sporton keresztül 
2021. augusztus 4. – Magyar Szó 

Egy-egy közösség életében fontos szerepet játszanak a közös sikerek és vereségek. Ezeket az 

élményeket napjainkban a sporton keresztül is megtapasztalhatjuk, és így van ez akkor is, ha 

nem résztvevőként, hanem csupán nézőként veszünk részt az eseményekben. A hajdújárási 

Green Army Ifjúsági Szervezet az idei nyár első felében megrendezett labdarúgó Európa-

bajnokság ideje alatt közös meccsnézést szervezett, és a magyar válogatott meccseit 

esetenként több százan közösen kísérték figyelemmel. 

 
Állami támogatást kapnak a nagycsaládok Ukrajnában 
2021. augusztus 4. – Kárpátalja Ma 

Az ukrán kormány minden gyermek után 2000 hrivnyával támogatja az alacsony jövedelmű 

nagycsaládokat – olvasható a kabinet honlapján. Erről a kormány augusztus 4-i ülésén 

született döntés. A közlemény szerint idén 145 ezer nagycsaládban élő gyermek kap pénzbeli 

támogatást az államtól. „Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdeményezésére országszerte 

145 ezer olyan gyermeknek küldünk segítséget, akik augusztus 1-jéig elérték a 6–18 éves 

korhatárt. Ez az anyagi támogatás segíti a nagycsaládokat, hogy megvásárolják a szükséges 
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dolgokat gyermekeiknek az iskolakezdésre. A program teljes költségvetése 290 millió 

hrivnya, és a kifizetéseket még ebben a hónapban teljesítjük” – hangsúlyozta Denisz Smihal, 

Ukrajna miniszterelnöke. 

 

Megtartották a görögkatolikus Megmaradni Ifjúsági Találkozókat 
2021. augusztus 4. – Kárpátalja Ma 

A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet július 21–24. között a 14–16 éves korúak számára, július 

26-tól 29-ig a 17 év felettieknek szervezte meg a 26. Megmaradni Ifjúsági Találkozót. A 

programokon, melyeknek témája idén az Eucharisztia volt, a Beregszászi Magyar Esperesi 

Kerület fiataljai vettek részt. A 120 főből álló kisebb korosztályt a Karácsfalvai Sztojka Sándor 

Görögkatolikus Líceum látta vendégül. Az itt eltöltött négy nap ismerkedéssel, előadásokkal, 

szertartásokkal, beszélgetésekkel és szabadidős tevékenységgel (játékok, strandolás, táncház) 

telt el. A programok zavartalan lebonyolítását közel 30 önkéntes végezte. 

 

Ülésezett az Ungvári Városi Tanács 
2021. augusztus 4. –Karpat.in.ua 

Ismét ülésezett az Ungvári Városi Tanács, ahol a képviselőkre több mint 80 napirendi pont 

megvitatása várt. A kezdés előtt szót kaptak a tanácsteremben megjelent ungvári lakosok is. 

Többek között a tömblakások társtulajdonosai egyesületének elnöke ismét azzal a kérelemmel 

fordult a tanácshoz, hogy ne engedjék a lakóházukkal szomszédos terület magánkézbe adását. 

Támogatási kérelemmel fordult a testülethez az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei 

Szervezetének igazgatója, Ivanna Szabo is. 

 

Kezdődik az utak felújítása 
2021. augusztus 4. – Népújság 

Magyar János, Lendva Község polgármestere és Hozjan Matjaž, a Legartis vállalat igazgatója 

július 28-án a Városházán aláírta a Lendva Község területén lévő közutak és egyéb utak 

beruházási karbantartásáról szóló kivitelezési szerződést. Az építési munkák értéke valamivel 

meghaladja a 375 ezer eurót. Az összegből 14 szakaszon több mint 2,6 kilométer útszakasz 

helyreállítása és felújítása valósul meg. 

 

A támogatás nagy segítség a fejlődésben 
2021. augusztus 4. – Népújság 

A Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium a magyar nemzeti közösség gazdasági 

alapjának 2021-2024-ig terjedő fejlesztési programja keretében a 2021-es évre 300 ezer euró 

vissza nem térítendő támogatást   biztosított. Az előző évekből már ismert pályázatra az 

eddigi legtöbb, 26 beadvány érkezett. Hét vállalkozó lett sikeres, akik július 28-án kötötték 

meg a támogatási szerződést. A pályázatnak köszönhetően négy új munkahely létesül. A 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/megtartottak-a-gorogkatolikus-megmaradni-ifjusagi-talalkozokat/
http://politic.karpat.in.ua/?p=28093&lang=hu
https://www.nepujsag.net/muravidek/10900-kezd%C5%91dik-az-utak-fel%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1sa.html
https://www.nepujsag.net/gazdasag/10890-a-t%C3%A1mogat%C3%A1s-nagy-seg%C3%ADts%C3%A9g-a-fejl%C5%91d%C3%A9sben.html
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pályázatra Lendva, Dobronak és Sal községből érkezetek beadványok, a kedvezményezett hét 

vállalat pedig mind Lendva községhez tartozik. 

 

Újabb két állandó népi kiállítás a Muravidéken 
2021. augusztus 4. – Népújság 

Egy népi, paraszti munka hagyományainak felélesztéséből mára valódi fesztivál kerekedett. A 

leglátványosabb, legnagyszabásúbb rendezvény ma Goricskón a tánc és a dal ünnepe, vagyis 

az aratás és cséplés hagyományainak bemutatása a Domonkosfai Portán. A Sal Községi 

Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség fő szervezésében – Sal Község, a Domonkosfai 

Petőfi Sándor ME, és a Domonkosfai ÖTE társszervezésével - minden aktuális járványügyi 

előírást betartva 8. alkalommal mutatták be szombaton az aratás és cséplés hagyományőrző 

tevékenységét. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 4. – Kossuth Rádió 

 

Háromnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki Máramarossziget bejáratainál . A táblákon 

román, magyar és ukrán nyelven olvasható a település neve. A magyarság számaránya nem 

éri el a közigazgatási törvényben előírt, az anyanyelv-használati jogot biztosító húsz 

százalékot, ennek ellenére az önkormányzat megszavazta a többnyelvű táblákat.  

 

Van, ahol már elkezdték aratni a búzát. A Kolozs megyei Magyar Gazdák Egyesülete idén is 

csatlakozik a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem" programhoz, amely a magyar 

gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása.  

 

A jól működő családi vállalkozások léte a falvak, a vidéki gazdálkodás fennmaradásának 

zálogai Székelyföldön is, ahol szép és követendő példák vannak.  A kézdiszentléleki Sterczer 

család egymást kiegészítve és jó munkamegosztással együtt viszi a vállalkozás terheit és 

együtt osztozik a sikerén is, hiszen kézműves sajtjaik ismertek és keresettek a helyi 

vásárokon.  

 

Utasi Jenő tóthfalusi plébános gyermekkori álma nem valósulhatott meg, nem lett belőle 

focista. De a focit akkor is, és most is nagyon szereti, így futball akadémiát hozott létre a 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10902-%C3%BAjabb-k%C3%A9t-%C3%A1lland%C3%B3-n%C3%A9pi-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-muravid%C3%A9ken.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-04_18-02-00&enddate=2021-08-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-04_18-02-00&enddate=2021-08-04_18-40-00&ch=mr1
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hétszáz lelket számláló észak-bácskai településen. Az általa működtetett sportközpontnak 

kiváló az együttműködése a legpatinásabb magyar focicsapattal, a Ferencvárossal. Jenő atya 

arról is beszélt, hogy a labdarúgók szakmai képzése a gyakorlatban miként illeszthető össze a 

keresztény nemzeti nevelési elvekkel.  

 

Hajdanán Bereg vármegyében Beregszász volt az első város, amely elfogadta Kálvin tanait. A 

helyi gyülekezet számos próbatételt állt ki az évszázadok alatt. Száz éve például annak, hogy 

templomuk leégett, de a gyülekezet azonnal felújította a födémet, illetve magát a templomot. 

Taraczközi Ferencet, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkészét hallják. 

 

Kopjafát állítanak gróf Széchenyi Zsigmond emlékére az erdélyi, Felső-Marosmenti Ratosnya 

-Jódtelep református templomkertjében. A világhírű magyar vadász, utazó és író 1940 és 

1942 között rendszeresen vadászott a Kelemen Havasok erdőségeiben, a Ratosnyához közeli 

Dédabisztrán. Az emlékhely kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy biztonságos és 

látogatható helyszínt válasszanak - mondta Nagy Ferenc lelkipásztor, a Jód-ratosnyai 

Református Egyházközség vezetője. Őt halljuk elsőként összeállításunkban. 


