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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér László: veszélyben a Szent István-i keresztény hagyaték 
2021. augusztus 8. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, hirado.hu, Délmagyar, 

888.hu, M1, Propeller  

Kövér László szerint a rendszerváltoztatás kezdete óta nem tapasztalt módon támadás alatt áll 

a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami 

szuverenitás. Az Országgyűlés elnöke a Székelyudvarhely közelében fekvő 

Székelyszentkirályon beszélt erről vasárnap, a Szentkirály és Szentistván nevű települések 

Szent Király Szövetségének találkozóján. Kövér László úgy vélte: a 21. században az alávetésre 

és kifosztásra kiszemelt embereknek elsődlegesen nem az országát, hanem a tudatát akarják 

megszállni, a lelkét akarják rabul ejteni. Az új harcmodor lényege, hogy az embert elidegenítik 

természetes közösségeitől, államától, nemzetétől, szülőföldjétől, hitétől, hagyományaitól, 

kiforgatják önazonosságából. 

 

Szijjártó Péter: el sem tudok képzelni őshonosabb népet Ukrajnában, mint a 

magyar 
2021. augusztus 7. – Kiszo.net/index.hu 

Interjút adott az Izvesztyija orosz lapnak Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter a magyar-ukrán viszonyról, azon belül is a nemrég életbe lépett, az ukrajnai 

őshonos népekről szóló törvényről, amely a magyarokra nem vonatkozik – írja az Index. Pedig 

jól jönne a nyelvtörvény és az oktatási törvény miatt identitásukat és nyelvüket féltő, mintegy 

100 ezer kárpátaljai magyarnak az őshonos státusz, a jogszabály célja ugyanis az, hogy az 

érintett népek teljes mértékben rendelkezzenek minden alapvető szabadságjoggal, amelyet a 

nemzetközi jog normái határoznak meg, valamint Ukrajna alkotmányában és törvényeiben 

előírnak.  Szijjártó Péter szerint ha a magyarságra is kiterjesztenék a törvényt (jelenleg ez a 

krími tatárok, karaimok és krimcsákok élvezik a jogszabály adta előnyöket), azzal megoldódna 

a Budapest és Kijev közti viszály, ami a magyarok helyzete miatt alakult ki.  

 

Orban: ha nem diszkriminál, nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot a magyar 

kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja 
2021. augusztus 8. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, maszol.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic Orban szerint nem veszélyezteti a 

nemzetbiztonságot a magyar kormány székelyföldi gazdaságfejlesztési programja, ha Budapest 

diszkriminációmentesen jár el. Erről Kovásznán nyilatkozott vasárnap a politikus. „Mindig azt 

hangoztattam, hogy ez a támogatás nem érkezhet etnikai alapon. Egy ilyen programnak az 

összes román állampolgárt kell céloznia, függetlenül attól, hogy magyar, román vagy német 
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nemzetiségű. Amíg a támogatást nem célirányosan csak a magyar nemzetiségű román 

állampolgárok kapják, és nincs diszkrimináció, addig a program nem veszélyezteti a 

nemzetbiztonságot. Ha veszélyeztette volna, akkor valószínűleg figyelmeztettek volna erre a 

nemzetbiztonság fölött őrködő intézmények” – idézte Orbant az Agerpres.  

 

A nemzeti összetartozás-tudat megerősítését szorgalmazta Kölcsey 

szülőfalujában Szili Katalin 
2021. augusztus 6. – MTI, Webrádió, HírTV, Krónika, Székely Szó, Vajdaság Ma 

A globalizációval szemben megnyilvánuló nemzeti önazonosság-, összetartozás-tudat 

megerősítését szorgalmazta pénteken a partiumi Sződemeteren (Sauca), Kölcsey Ferenc 

szülőfalujában Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a költő születésének 231. évfordulóján. 

Szili Katalin úgy vélte: a globalizáció manapság a jellegtelenség, a sematizmus hordozója, és ez 

váltja ki a közösségekben az önazonosság, az otthonosság érzése iránti igényt. Szerinte a 

rombolás veszélyeivel csak akkor tud szembenézni az emberiség, ha a közösséget megtartó 

értékeket helyezi előtérbe, ezeket erősíti. 

 

Összeöntötték a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzát Ópusztaszeren 
2021. augusztus 6. – MTI, kormany.hu, Demokrata, Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Karpat.in.ua 

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban felajánlott 

búzát pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Farkas Sándor, az 

Agrárminisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen felidézte, hogy a Kárpát-medencei 

magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása 2011-ben Pécsről indult, s ma 

már szimbolikus jelentősége mellett tényleges súlya, konkrét produktuma van. Tíz évvel ezelőtt 

10 tonna gabona gyűlt össze, mára már több mint 1100 tonna, amiből csaknem 700 tonna liszt 

készülhet. Ez jut el mintegy hatszáz civil szervezet közreműködésével rászoruló gyermekekhez, 

családokhoz, idős emberekhez.  

 

Dan Barna is az RMDSZ-t okolja a koalícióban kialakult patthelyzetért 
2021. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Patthelyzet alakult ki a koalícióban, mert „az RMDSZ nem kívánja felszámolni az 

igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló ügyészséget (SIIJ)” – jelentette 

ki pénteken Dan Barna kormányfőhelyettes. A kormánypalotában tartott sajtónyilatkozatában 

az USR PLUS társelnöke emlékeztetett, hogy Stelian Ion igazságügyi miniszter korábban több 

javaslatot is tett a SIIJ felszámolására. „Az igazságügyi reformok megvalósításához valamennyi 

politikai erő támogatására szükség van. Jelenleg patthelyzet van a koalícióban, mert azt 

tapasztaljuk, hogy az RMDSZ nem kívánja felszámolni a SIIJ-t. Az államfő is elégedetlen 

emiatt. Azt nem tehetjük meg, hogy ne tartsuk be a parlamentben elfogadott 

kormányprogramot”   – jelentette ki Dan Barna. 
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Három napig bírta: lefestették a háromnyelvű máramarosszigeti 

helységnévtáblát 
2021. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kihelyezése után három nappal lefestették a Máramarossziget Szarvaszó felőli bejáratánál a 

háromnyelvű helységnévtáblát. „Sajnálatos, hogy 2021-ben egy többnyelvű tábla még mindig 

zavar egyeseket, és hogy ilyen vandál cselekedetekkel megrongálják. Máramarosszigeten 

mindig békében éltek egymással a nemzetek, ez most sem kellene másképp legyen. Kérni 

fogjuk a polgármesteri hivataltól a tábla tisztítását” – fogalmazott Orosz Krisztofer Levente 

máramarosszigeti elnök Facebook-bejegyzésében.  

 

Bírósági döntés: a magyar-román vegyes kapcsolatból származó gyerek román 

oviba kell járjon  
2021. augusztus 6. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

A Kolozsvári Bíróság döntött úgy a napokban, hogy helyt ad a román etnikumú apuka 

keresetének. A G4media beszámolója szerint különös bírósági döntés született a napokban 

Kolozsváron. Egy 3 éves kisfiú esetén, akinek az édesanyja magyar, az édesapja pedig román 

nemzetiségű, úgy határoztak, hogy román tannyelvű óvodába kell járjon. A döntés nem jogerős, 

még lehet fellebbezni ellene. Amikor a gyerek elérte az óvodáskort, vita alakult ki a szülők 

között a tekintetben, hogy milyen nyelvű óvodába írassák be. A nő azt szerette volna, hogy 

magyar nyelvűbe járjon, a férfi viszont ellenezte ezt, azt az indokot hozva fel, hogy a gyerek 

emiatt hátrányos helyzetbe kerülne, például nehezebben tudna majd elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon. Mivel a volt élettársak nem tudtak megegyezni, az apa bírósághoz fordult.  

 

Telefonnal is bejárhatók a dél-erdélyi műemlékek: mobilalkalmazás készült Déva 

és Gyulafehérvár környékének templomairól 
2021. augusztus 6. – Krónika 

Elsőként a Déva és Gyulafehérvár környéki műemlék templomokat mutatja be, de hosszú távon 

egész Erdélyre kiterjesztenék a Teleki László Alapítvány által készített Toronyiránt elnevezésű 

telefonos alkalmazást. Gudor Kund Botond nagyenyedi református esperes szerint fő cél 

kiemelni az anonimitásból a közösség nélkül maradt nemzeti értékű dél-erdélyi műemlékeket. 

 

Borsi Balázs nagyváradi újságíró lett a Maszol új főszerkesztője  
2021. augusztus 6. – transindex.ro, maszol.ro 

„Akiadó döntése alapján Borsi Balázs, a Maszol eddigi Bihar megyei, nagyváradi munkatársa 

veszi át a hírportál főszerkesztői tisztségét. A szerkesztőség vezetőjének kinevezése augusztus 

6-án lép életbe” - közölte az erdélyi portál olvasóival. A hírportál korábbi főszerkesztője, Cseke 

Péter Tamás 2020. július elsején mondott le vezetői tisztségéről és vált meg a laptól, az elmúlt 

hónapban pedig Tasi Anabella, a portál vezető szerkesztője látta el a főszerkesztői feladatkört. 
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Az új főszerkesztő személyéről a Maszolt kiadó Progress Alapítvány elnöke, Nagy-Debreczeni 

Hajnal döntött. 

 

Szentjobbon öntik össze a Partiumban begyűjtött búzaszemeket 
2021. augusztus 6. – Bihari Napló 

A Partiumi Falugazdász Hálózat koordinálásában jelenleg is zajlik térségünkben a Magyarok 

Kenyere – 15 millió búzaszem program. A begyűjtött búzaszemeket Szentjobbon fogják 

összeönteni, augusztus 15-én, vasárnap – hangzott el csütörtökön az RMDSZ-nél tartott 

sajtótájékoztatón. 

 

Szülőföldön magyarul: megnőtt az egyetemisták részéről az érdeklődés 
2021. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

Jóval több egyetemista érdeklődik a Szülőföldön magyarul program iránt, az RMPSZ 

programkoordinátora szerint a korábbi évek esetlegességéhez képest idén már célzottan 

kérdeznek rá a támogatásra a hallgatók. Nem csoda, immár ők is ugyanannyit kapnak, mint az 

egyetem előtti oktatásban részt vevők. 

 

Újabb szecessziós ház bánhatja a „fejlesztést”: tömbházakkal „ékesítenék” 

Marosvásárhely védett övezetét  
2021. augusztus 7. – Krónika 

A főtéri „üvegház” után újabb, ingatlanfejlesztési projekt néven eladott terv borzolja a 

kedélyeket Marosvásárhelyen. Néhány vállalkozó a történelmi belvárosban, védett övezetben 

több patinás lakóházat kíván lebontani, helyükbe pedig tömbházakat bezsúfolni. Ezzel a 

környék arculatát is megváltoztatnák, ugyanakkor még nehézkesebbé tennék az amúgy is 

akadozó gépkocsiforgalmat. 

 

Megtisztították a megrongált helységnévtáblát Máramarosszigeten 
2021. augusztus 7. – maszol.ro 

A máramarosszigeti polgármesteri hivatal máris megjavíttatta a napokban kikerült 

háromnyelvű (román, magyar és ukrán) helységnévtáblát, amelyet pénteken rongáltak meg 

ismeretlen elkövetők – adta hírül az RMDSZ Történelmi Máramaros területi szervezete. „Hála 

és köszönet Máramarossziget polgármesterének, Vasile Moldovánnak és a polgármesteri 

hivatalnak, hogy gyors közbelépésüknek köszönhetően a lefestett helységnévtábla eredeti 

állapota visszaállt” – írja a közösségi oldalon megosztott üzenetében a szervezet. 

 

A hargitai lakosság igényli a magyar rendőröket, de kevesen választják ezt a 

pályát 
2021. augusztus 7. – szekelyhon.ro 
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Gyakran hallani arra vonatkozó méltatlankodást Hargita megyében, hogy a rendőrök csak 

románul kommunikálnak a lakossággal, az érem másik oldaláról viszont kevesebb szó esik: a 

hivatás kevésbé népszerű a magyar fiatalok körében. Noha a bukaresti Alexandru Ioan Cuza 

Rendőrakadémián több helyet is fenntartanak magyar jelentkezők számára, soha nincs 

túljelentkezés. A rendőrség ettől függetlenül törekedik arra, hogy minél több magyar vagy 

magyarul is értő és beszélő személy teljesítsen szolgálatot a térségben. 

 

A világörökség részévé tennék a Bözödújfalu romjainál létesült kopjafafalut 
2021. augusztus 7. – szekelyhon.ro 

Bözödújfalu egykori lakói, azok leszármazottai, hozzátartozói, a kopjafafalu készítői gyűltek 

össze augusztus első szombatján, hogy a szokásos módon, a vízzel elárasztott falu felső felénél 

álló emlékparkban hajtsanak fejet az egykori település emléke előtt.  

 

„Függetlenek” és átlátszó manipulátorok 
2021. augusztus 8. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Sipos Zoltán, az Átlátszó Erdély tényfeltáró portál főszerkesztője 

Sorin Ioniță politológussal, a bukaresti Expert Forum agytröszt elnökével folytat online 

beszélgetést a videómegosztón, amelynek megtekintése közben minduntalan az a kérdés 

fogalmazódik meg bennünk, hogy vajon miért van szükség valótlanságok sorával bírálni 

egyrészt a magyar kormányt, másrészt az erdélyi magyar sajtót, amikor nyugodtan meg lehetne 

tenni ugyanezt tisztességesen, a tényekre, a valóságra alapozva”. 

 

Jelentősen módosítaná Székelyföld etnikai összetételét Ludovic Orban PNL-elnök 
2021. augusztus 8. – Krónika, szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Beruházásokat ígért a 85 százalékban magyarok által lakott székelyföldi Hargita megyének 

Ludovic Orban, a vezető román kormánypárt elnöke, aki szerint ezekkel a térség etnikai 

összetételét is jelentősen meg lehet változtatni. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) élén újabb 

mandátumra pályázó Ludovic Orban vasárnap pártja Hargita és Kovászna megyei szervezetét 

látogatta meg, körútjáról az Agerpres állami hírügynökség számolt be. A Hargita megyei 

szervezet tisztújításán megállapította: a megyét elkerülték a beruházások. Szerinte ez azzal is 

magyarázható, hogy a hatalom helyi megjelenítői nem akarták a fejlesztéseket. „Az RMDSZ 

ugyanis jobban kézben tudja tartani a választóit, ha azok függőségi helyzetben vannak” – 

állapította meg Orban. 

 

A magyar állam is hozzájárult a bedei táborhely fejlesztéséhez 
2021. augusztus 8. – szekelyhon.ro 

Hétfőtől várják a jelentkezőket a Solidaris Egyesület bedei, második, augusztus utolsó hetében 

szervezett gyermektáborába azokat, akik anyagi lehetőségeik szűkösek ahhoz, hogy nyaralni 

menjenek, kiránduljanak. A nagy népszerűségnek örvendő, vasárnap este zárult táborban 34 

gyerek vett részt.  
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Geopark tábor a környezetvédelem jegyében 
2021. augusztus 6. – ma7.sk  

A Novohrad-Nógrád Geopark Jogi Személyek Társulása augusztus 2. és 6. között idén 11. 

alkalommal szervezte meg nyári táborát Füleken, melynek legfontosabb célja, hogy 

megismertesse a résztevő 6-14 éves gyermekekkel a világ első határon átnyúló geoparkjának 

földtani, természeti és kulturális értékeit. A foglalkozásokon keresztül elmélyítse bennük a táj, 

a természet szeretetét és a környezetvédelem fontosságát. „A Novohrad-Nógrád Geopark 

szlovákiai területén 28 település található” – mondta bevezetőjében Balázs Csaba biológus, aki 

a világ első határon átnyúló geoparkjával ismertette meg a nyári tábor résztvevőit.  

 

Tízéves a Gavit tábor 
2021. augusztus 6. – ma7.sk  

Mátyusföldi és csallóközi gyerekek százait táboroztatja az egész nyár folyamán a Galánta és 

Vidéke Polgári Társulás. A több turnusból álló táborsorozat színes és kreatív programokat, 

kellő pihenést és kirándulásokat is biztosít a gyerekeknek. A GaVit által nyújtott lehetőség a 

legnépszerűbb nyári táborok közé tartozik a Mátyusföldön. Az idén tízéves tábor első három 

turnusa – az utazós nyári tábor és a két héten át futó felsőszeli Kópé tábor II. már lezajlott – az 

utolsó táboroztatásra a galántai Pázmány Péter házban kerül majd sor, augusztus 9-től. A 

táborvezetők, noha a gyermekekkel való foglalatosság igencsak fárasztó tud lenni – lelkesek, 

tele vannak energiával és már a jövő évi tábor témáján és játékain gondolkodnak.Az elmúlt tíz 

évről a Galánta és Vidéke Polgári Társulás szervezője, a táborok mozgatórugója, Horváth Judit 

mesélt a ma7-nek. 

 

A kisebbségek nyelvi jogairól tájékoztató segédanyagot kapnak az 

önkormányzatok 
2021. augusztus 6. –,ma7.sk bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a csapatával olyan információs segédanyagot 

dolgozott ki, amely az önkormányzatoknak a nemzeti kisebbségek nyelvén történő 

tájékoztatással kapcsolatos kötelezettségeit sorolja fel. Bukovszky erről a közösségi hálón 

számolt be, hozzátéve: az anyagok szlovák, magyar, ruszin és ukrán nyelven is elérhetők. "Évek 

óta igyekszem felvilágosítani a közigazgatási szerveket arról, milyen kötelességeket tartalmaz, 

és milyen lehetőségeket kínál a kisebbségi nyelvek használatát szabályozó törvény. A találkozók 

után még mindig találkozom olyan reakciókkal, hogy mennyi lehetőségünk van, és mégsem 

élünk velük" - jegyezte meg a kormánybiztos 
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Gyimesi Korčoknak: Megvannak a magunk történelmi traumái, amelyeket a mai 

napig nem rendeztek  
2021. augusztus 6. – ma7.sk, Új Szó, bumm.sk  

Juraj Krúpa (OĽANO), a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke egyetért a szlovák 

diplomácia álláspontjával Kövér László magyar házelnök somorjai látogatásával kapcsolatban. 

Krúpa ezzel Ivan Korčok külügyminiszter (SaS-jelölt) nyilatkozatára reagált, hogy 

Magyarország képviselői visszafogottabban nyilatkozzanak és fontolják meg kijelentéseiket. 

Gyimesi György, az OĽANO képviselője nem ért egyet vele. Gyimesi nem lát semmi kivetnivalót 

abban, ha a magyar házelnök megemlékezik a közös történelmünk egyik szomorú fejezetéről, 

és szerinte Korčoknak tekintettel kellene lennie a magyarság történelmi traumáira. A magyar 

nemzet szerves részét képezzük, vannak elvárásaink, megvannak a magunk történelmi 

traumái, amelyeket a mai napig nem rendeztek. Kérem, tartsa ezt tiszteletben. (...) égezetül 

kijelentette, hogy mi, magyarok még mindig várjuk a morális elégtételt a szlovák államtól” - 

mondta Gyimesi 

 

Heger is megszólalt a magyar-szlovák diplomáciai konfliktus kapcsán 
2021. augusztus 7. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Eduard Heger (OĽANO) miniszterelnök sajnálatosnak nevezte a szlovák-magyar kapcsolatok 

elmúlt napokban bekövetkezett fejlődését, amelyet a hír alapján szerinte is, Kövér László, az 

Országgyűlés elnökének látogatása és kijelentései idéztek elő a somorjai emlékmű 

leleplezésekor. Hivatalos tárgyalások használatát szorgalmazza a közös témák megnyitásához. 

"Miniszterelnökként személyesen többször, a magyar miniszterelnökkel és a parlament 

elnökével folytatott megbeszéléseken, június 29 -i hivatalos budapesti látogatásom során is 

hangsúlyoztam és kinyilvánítottam érdekünket a Szlovákia és Magyarország közötti jó és 

barátságos kapcsolatok iránt. (...) Jövő héten újabb régiós látogatást tervezek, ezúttal Dél -

Szlovákiába, ahol a régiók képviselőivel és a polgárokkal fogok beszélni arról, hogy 

kormányunk hogyan segítheti őket jövőjük és életük javításában Szlovákiában" - mondta Heger 

 

Őry Péter: Szlovákia ismét szembemegy saját kisebbségével 
2021. augusztus 7. – ma7.sk  

Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökségének tagja, Csallóközcsütörtök 

polgármestere volt a szombat délután, a Hír TV csatornán sugárzott Európai Híradó egyik 

vendége, aki elsőként a Minority SafePack – Kisebbségvédelmi Mentőcsomag polgári 

kezdeményezés bírósági keresetével kapcsolatos, meglepő szlovákiai hivatalos reakcióról 

számolt be. Őry sajnálkozva állapította meg, hogy a szlovákiai magyarságnak immár hozzá kell 

szoknia az ehhez hasonló, ellene irányuló apró kormányzati lépésekhez, hiszen Pozsony a 

felszínes gesztusok ellenére gyakran szembemegy a magyar kisebbség érdekeivel. Őry kifejezte 

a reményét, hogy ősszel már olyan lépésről lehet majd beszélni ez ügyben, amely 

eredményeképpen még közelebbivé, még elérhetőbbé válik a magyar kisebbség parlamenti 

képviselete. 
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Fejezetek Farnad gazdag történelméből 
2021. augusztus 8. – ma7.sk   

A farnadi Európa a polgárokért-falunapok keretei között újra teret kapott a lekéri 

helytörténész, Juhász Gábor, aki az elmúlt években számos Alsó-Garam menti község 

történetére derített fényt; a Farnaddal kapcsolatos kutatásait 2021. augusztus 7-én a helyi 

művelődési otthonban osztotta meg. Az időutazásban egészen a késői kőkorszakig tekintett 

vissza, ugyanis – mint kiderült – már ekkor lakott terület volt a vidék. Ezt bizonyítja néhány 

lelet, amelyek közül az egyik – egy háromszög alakú kőbalta – 1965-ben egy farnadi lánynak 

köszönhetően került a lévai múzeumba. A prezentáció során szóba jött a Farnad 

szomszédságában megtalált község temetkezési helyei révén csekeinek nevezett bronzkori 

kultúra is. 

 

Történelmi idők tanúja 

2021. augusztus 8. – ma7.sk    

Ezt is és sok egyéb érdekességet megtudhatunk abból a kiállításból, amely 2021. július 26-án 

nyílt meg Pozsonyban a régi vásárcsarnok előtti téren, amely augusztus 15-ig látható. A 

Kisebbségi Kulturális Alap és a Pozsonyi Városi Alapítvány támogatásával megvalósult Trh–

Piac–Markt (Multikulturális tér Pozsonyban) című pop up kiállítás célja, hogy a mai 

pozsonyiaknak bemutassa, hogyan vásároztak az elődeink. Pontosabban vásároltak, mert a 

múltban a mai értelemben vett bevásárlás még a piacokon történt. Ezek a régi piacterek 

azonban nemcsak egyszerű bevásárlóhelyek, sokszor komoly társadalmi események színhelyei 

voltak. Itt lehetett tudomást szerezni a legfrissebb hírekről, vagy akár sikamlósabb pletykákról. 

 

Anyanyelven a magyar kisgyermekekért 
2021. augusztus 8. – ma7.sk    

A Pozsonyban 2017-ben megalakult Meliorat.io gyermekfejlesztési központ és annak keretében 

működő magán speciálpedagógiai tanácsadó és oktatóközpont már Albáron is megtalálható. 

Célja a hátrányosan megkülönböztetett gyermekeken segíteni. Kása Ildikó, a pozsonyi Duna 

utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium alsó tagozatos pedagógusa tíz éve tanít az 

iskolában. A mindennapok tapasztalata szerint sok olyan gyermek van, akin segíteni kell, és a 

segítséget magyarul kell megadni. Pozsonyban két magyar iskola van, a Duna utcai és a 

pozsonypüspöki alapiskola és óvoda. Ildikó speciálpedagógusként is tevékenykedik a két 

iskolában. Eleinte nem volt könnyű dolga, hiszen Pozsonyban nem volt magyar nyelvű speciális 

gyermekfejlesztési központ, amely fogadni tudta volna a hátrányos helyzetű magyar ajkú 

gyermekeket. 
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Pásztor István a párbeszéd híve Tanyaszínház-ügyben 
2021. augusztus 6. – Pannon RTV 

Hamarosan el kell, hogy jöjjön az az idő, amikor az érintettek leülnek az asztalhoz és a sok éves 

mulasztást pótolva elkezdenek beszélgetni. Ezt mondta Belgrádban Pásztor István újságírói 

kérdésre válaszolva a Tanyaszínházzal kapcsolatban. VMSZ elnöke a Facebookon is posztolt a 

Tanyaszínházzal kapcsolatban: mint írta, a sajtón keresztüli vádaskodástól, üzengetéstől, 

magyarázkodástól elzárkózik, mivel azt nemcsak önmaga, de mindenkire nézve méltatlannak 

tartaná. Úgy fogalmazott: ebben a folyamatban kezdeményező és moderátor kíván lenni. Se 

több, se kevesebb. Viszont nem látom értelmét annak, hogy arra várjak, hogy ezt más vállalja, 

tegye, ha bárkinek lett volna ilyen szándéka, már megtehette volna, ezért a szabadságok 

elmúltával indítvánnyal élek - szögezi le a VMSZ vezetője. Mint ismeretes a Tanyaszínház 

lemondta idei turnéját, mivel Hajnal Jenő, az MNT elnöke erre kérte a társulatot. 

 

Magyarittabé: Deák Ferencről nevezték el a kultúrotthont 
2021. augusztus 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A hétvégén zajlik Magyarittabén a XV. Falunap, amely rendkívülinek számít, hiszen felavatták 

a teljesen megújult kultúrotthont, amely ezúttal felvette Deák Ferenc író, költő, 

forgatókönyvíró nevét, aki büszkén vallotta magát magyarittabéinek. Halálának 10. 

évfordulója alkalmából elsőként ezzel tisztelgett az utókor a gazdag munkássága előtt. A 

falunapi rendezvénysorozat ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, ahol 

Marton Károly lelkész hirdette az Igét. Az ünneplő közösség nevében Kerekes József, 

tanácselnök és Sarlay Péter, a Szabadkai Főkonzulátus konzulja virágot helyeztek el a Kossuth-

szobornál, illetve megkoszorúzták a második világháborúban elesett falubeliek emlékművét. 

 

Az új búzából sült kenyér ünnepe Szabadkán 
2021. augusztus 8. – Pannon RTV 

Népviseletbe öltözött ünneplők vonultak fel feldíszített lovaskocsikon és gyalogosan Szabadka 

belvárosában, megtartották a Dužijancát, a hagyományos aratóünnepséget. A szabadkai Szent 

Teréz-székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisén hálát adtak Istennek a sikeres aratásért 

és a terményért. Marina Bedić, Szabadka: „A Dužijanca azért fontos, mert a földekről 

betakarított búzát ünnepeljük, vagyis azt, hogy a mezőn minden jól ért véget.” 

 

Tornyos: Kétnapos ünnepségsorozat a falunapon 
2021. augusztus 9. – Vajdaság Ma 

Harmincadik alkalommal szervezték meg Tornyoson a falunapot, melyen sok színes 

programmal ünnepeltek. Kenyérszentelés, a falu testvértelepüléséiről érkezett küldöttségek 

fogadása, sportesemények, főzőverseny és kulturális programok várták a falubelieket és 

vendégeket. A nagy hagyománnyal rendelkező falunapi ünnepségek augusztus 7-én, 

szombaton kezdődtek sakktornával, melyet a helyi sakk-klub szervezett a tornyosi általános 
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iskolában, és tizenhat gyermek vett részt rajta. Idén is volt bográcsfőző verseny, kézműves 

kiállítás, ahol helyi és környékbeli alkotók műveit tekinthették meg. 

 
Szilágyi Mátyás a jelenleg Kárpátalján futó környezetvédelmi projektekről 
2021. augusztus 8. – Karpat.in.ua 

Vidékünkön a természeti kincseket kizsigerelő különféle emberi tevékenységek 

következményeként az elmúlt évtizedekben számos ökológiai probléma jelent meg, melyek 

nemcsak szűkebb pátriánkra, de a kontinens élővilágára is fenyegetést jelentenek.A magyar 

kormány felismerve az ökológiai problémák súlyosságát az elmúlt időszakban számos 

környezetvédelmi projektben nyújtott segítő kezet Kárpátaljának. 

 

Könyvbemutató Munkácson: Kárpátalja magyar szemmel 
2021. augusztus 8. – Karpat.in.ua, Kárpátalja Hetilap 

A Munkácsy Mihály Magyar Házban mutatták be itthon elsőként a Kárpátalja magyar szemmel 

című útikönyvet. A megjelenteket Tarpai József, a könyv szerkesztője köszöntötte. A könyv 

szerzőinek döntése értelmében az első közönségtalálkozóra Munkácson került sor, jövő 

pénteken, augusztus 13-án Nagyszőlősre utaznak, a későbbiekben pedig természetesen 

Ungváron, Beregszászban és Visken is terveznek a munkácsihoz hasonló alkalmakat. 

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat továbbra is támogatja Kárpátalját 
2021. augusztus 8. – TV21Ungvár/SD, Kárpátalja hetilap, Karpat.in.ua 

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) munkatársai az elmúlt időszakban megyénkbe 

érkezett támogatásokról számoltak be azon a sajtótájékoztatón, melyet augusztus 3-án 

tartottak a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) Püspöki Hivatalában. A 

járványhelyzet ideje alatt térségünket a védekezéshez szükséges maszkokkal látták el, 

melyekből ezúttal is hoztak újabb 100 ezer darabot, valamint 100 rászoruló gyermek számára 

biztosítottak iskolatáskát és tanszereket. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 6. – Kossuth Rádió 

 

Székelykeresztúron nincs semmiféle feszültség románok és magyarok között. Ezt a békét 

szeretné felborítani Dan Tanase az újabb feljelentésével – véli Koncz Hunor-János, a város 

polgármestere. Plusz szavazatokat remél a Keresztúri kisváros című kiadvány 

elmarasztalásától a szélsőséges Románok Egyesüléséért Szövetség színeiben politizáló Dan 

Tanase parlamenti képviselő. A székelyföldi magyar jelképek és feliratok elleni pereskedéseiről 

elhíresült politikus nehezményezi, hogy a Diszkriminációellenes Tanács nyolc év alatt sem 

tudta rávenni a székelyföldi kisváros polgármesteri hivatalát arra, hogy havonta megjelenő, 

ingyenes kiadványa, a Keresztúri Kisváros román nyelven is tájékoztasson. Mint kiderült, ez az 

értesülése sem állja meg a helyét. Székelykeresztúr polgármesterével beszélgettünk. 

 

Rekordszámú a jelentkező a júliusi felvételi időszakban a Mathias Corvinus Collegium 

tehetséggondozó - Kolozsvári Egyetemi Programjának junior képzésére. Az egyéves 

Juniorképzés célja, hogy magas színvonalú alaptudást biztosítson a diákoknak, amelyet 

tanulmányaik és karrierjük során magabiztosan használhatnak.  

 

„Somoska nem egy nagy falu, de nem is kicsike, 1700 –an lakják. Klézse községhez tartozik és 

nemrég ünnepelte meg a 225. jubileumát, ahogy a Somoskáról szóló írások is szólnak. Az 

öregek azt mondják, hogy a falu a nevét a somfáról kapta. Szép is a mi falunk neve: Somoska!” 

– mondta egykori népfőiskolai előadásában Benke Paulina. 

Somoskán is Magyar Ház várja már a csángómagyar gyermekeket a délutáni magyar órákra, 

így a Benke – házaspár, Paulina és Pál sem házuk udvarán és a „kisházban” várja már 

tanítványait. 

Meséltek a múltról, a jelen körülmények és a jövőről való elképzelésükről.  

 

Erdély útjain 2020 végén két és fél millió személygépkocsi futott, a motorizáció kis mértékben 

meghaladta az országos átlagot. A járműpark elöregedett, a gépkocsik több, mint fele 12 évnél 

idősebb. Románia egészével szemben Erdélyben nem a hazai gyártású gépkocsik a 

legkeresettebbek, és a felhasznált üzemanyag szempontjából is különbség mutatkozik, de 

számos regionális különbségre is rámutatott az Erdélystat legújabb elemzése, amelynek 

részleteiről Lukács Andreát, a statisztikai portál munkatársát kérdeztük. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-06_18-02-00&enddate=2021-08-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-06_18-02-00&enddate=2021-08-06_18-40-00&ch=mr1
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Múzeumi Csütörtök címmel új programot indít a Maros megyei Múzeum. 

A kezdeményezés céljáról, a tervezett rendezvényekről, a látogatható tárlatok 

különlegességeiről Ötvös Koppány Bulcsú múzeumigazgatót kérdeztük. 

 

Az erdélyi magyar képzőművészek egységes bemutatkozására és érdekvédelmére alakult 

Barabás Miklós Céh első bemutatkozásának 90+1 évfordulóját nagyszabású kiállítással 

ünneplik. A tavalyra tervezett ünnepi eseményt elodázta a világjárvány, így a jubileumi tárlatra 

idén került sor és a Csíki Székely Múzeum adott otthont.  

 

Egy 120 éves restaurált szerkocsival bővült az érmelléki Szalacs község Tűzoltómúzeuma. Az 

intézmény megnyitása óta három egykori tűzoltókocsit sikerült restauráltatni, 

testvértelepülésük, Rákóczifalva segítségével. Horváth Béla, Szalacs polgármestere árulja el a 

részleteket.    

 

Határok nélkül 

2021. augusztus 7. – Kossuth Rádió 

 

Köszöntöm hallgatóinkat határainkon innen és túl! 

Volt egyszer egy Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem Sátoraljaújhelyen. Az Újraindítás-

megújulás" mottóval megrendezett nemzetpolitikai tematikájú rendezvénynek a hagyományos 

erdélyi Tusnádfürdő helyett a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont adott otthont. 

Korábbi műsorainkban már beszámoltunk a különböző kerekasztal-beszélgetésekről. Ma a 

felsőfokú oktatási intézmények vezetőinek fórumáról készített összeállítást hallgathatják meg. 

 

Milyen átjárhatóság van a Kárpát-medencei magyar egyetemek között? Mi legyen a magyar 

egyetemek oktatási nyelve? Mitől lesz versenyképes egy-egy felsőoktatási intézmény és az 

onnan kikerülők tudása? A többi között ezekről is beszélgettünk azokkal a rektorokkal, akik 

részt vettek az Újratervezés a Kárpát-medencei felsőoktatásban című kerekasztal-

beszélgetésen, a Sátoraljaújhelyen megrendezett Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemen. Az 

összeállításban Csernicskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, 

Tonk Mártont, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorát és Mózes Szabolcsot, a 

Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatóját hallhatják. 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-07_18-01-00&enddate=2021-08-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-07_18-01-00&enddate=2021-08-07_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. augusztus 8. – M1 

 

Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem Sátoraljaújhelyen   

A Bálványosi nyári szabadegyetem és kárpátaljai kistestvére, a Szinevéri nyári tábor a 

rendszerváltozás óta a Kárpát-medencei magyar kultúra, a nemzetpolitikai előadások, a remek 

hangulatú koncertek és táncházak otthona. A világjárvány miatt azonban az elmúlt két 

alkalommal sajnos elmaradtak ezek a rendezvények. Bár a tusványosi és szinevéri tábor 

életérzését semmi sem pótolhatja, a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel úgy döntött, hogy 

szervez egy hazai nyári szabadegyetemet, amely teret ad az aktuális nemzetpolitikai kérdések 

megvitatásának. A tábornak a sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvényközpont adott otthont, 

témája pedig az „Újraindítás-megújulás” lett. 

 

A legjobb feltaláló   

Pár hete örömmel adta hírül az erdélyi magyar sajtó is, hogy a 30. Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb határon túli pályázója a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor líceum diákja, Ravasz András Zoltán lett. A kovásznai fiú a vakok olvasását segítő 

braille comfort pack pályázatával indult a versenyen. A kívülállónak bonyolultnak tűnő 

innováció hiánypótló a vak emberek életében. Megkönnyíti az olvasást, az ismeretekhez való 

hozzájutást. András örül, hogy ezt az ötletet választotta a pályázatra. Mi több, ezen a területen 

szeretne továbbtanulni a Budapesti Műszaki Egyetemen. 

 

Dobronak, Muravidék 

A Muravidék gyöngyszemének számító falu, Dobronak mellett az erdőben található a 

mesterséges eredetű Bakonaki-tó, amelyet egykor árvízvédelmi célból hoztak létre a Bakonaki-

patak völgyében. A tavat körülölelő erdőben érdemes tenni egy sétát a Szent Vid kápolnához 

és a Szent Vid forráshoz. A helyiek szerint a forrásvíznek gyógyító ereje van, ezért az 

odalátogatók gyakran az arcukat, szemüket megmosva, szomjukat oltva bíznak a víz csodatevő 

erejében. A tó környékén energiapontokat is találunk, melyek gyógyító erővel bírnak. 

 

Nagy György díszkovács, Olasztelek 

Az erdővidéki Olasztelken él Nagy György díszkovács. Műhelyének bejáratánál a 

mívesmesterségre valló gyönyörű kovácsoltvas kapu és a porta utcai hosszán végigszaladó 

kerítés látványa azonnal rabul ejti a látogatót. Ottjártunkkor épp az anyaországi Hagyományok 

Háza által támogatott tábor is zajlott. Nagy György vallja, hogy a szép, látványos és egyre 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-08-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-08-i-adas/
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keresettebb mesterség értékét a kézimunkával készült darabok emelik. A kovácsmester – bár 

leginkább szülőföldjén szeret alkotni – tudását lengyelországi alkotótáborokban is csiszolta. 

 


