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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen Hunor szerint Ceauşescu retorikáját vette át Ludovic Orban 
2021. augusztus 9. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Index, PestiSrácok,  

maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor 

retorikáját vette át Ludovic Orban, a vezető román kormánypárt elnöke, amikor a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) Hargita megyei szervezetének vasárnapi küldöttgyűlésén azt fejtegette, 

hogy a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni. A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Maszol.ro portálnak reagált a 

román parlament alsóházi elnöki tisztségét is betöltő Ludovic Orban kijelentéseire. Kelemen 

Hunor szerint Ludovic Orban kijelentése azt jelzi, hogy a politikus nem tud szabadulni a ’70-

es, ’80-as évekből megörökölt gondolkodásmódtól. “Azt mondani, hogy a 

gazdaságfejlesztésnek az etnikai arányok megváltoztatása a célja; hát Ceauşescu is éppen ezt 

akarta az iparosítással” – nyilatkozta a Maszol.ro-nak Kelemen Hunor. 

 

Duplájára bővült a faluház, új magyar óvoda és bölcsőde is épül Tardoskedden 
2021. augusztus 9. – ma7.sk 

Tardoskedden aktív munkálatok folynak a község központjában. Tóth Marián polgármestert 

az építkezésekről kérdeztük. "A község már régen tervezte a faluház bővítését, amely így már 

kultúrházként is funkcionálhat. A bővítés projektjét jó pár éve kidolgoztuk, de csak 2019-ben 

sikerült rá pályáznunk. Tavaly áprilisban kezdtünk neki az építkezésnek, amit ez év tavaszán 

sikerült befejezni. Az új rész alapterüle akkora, mint a meglévő épületé, de kétszintes és nem 

szűkítik a teret oszlopok. Kapacitása 350 fő. Hatalmas színpaddal rendelkezik, a fellépők a 

rakodóteret is igénybe tudják venni, épültek öltözők, szociális helyiségek” – avat bele a 

felújításba a faluvezető. A községükben három óvoda van - a szlovák és magyar óvodát az 

önkormányzat tartja fenn, és van egyházi óvoda is. A két magyar óvoda egy régi, egyházi 

épületben működik, ami a mai elvárásoknak már nem felel meg. Ezért egy új épület 

megépítésére és berendezésére pályáztak – 1,3 millió eurót sikerült elnyerniük az IROP uniós 

forrásból. A héten írják alá a szerződést a közbeszerzés nyertesével és már indulhat is az 

építkezés. "Bízunk benne, hogy az új, korszerű épület átadásával a magyar osztályokba íratott 

óvodások száma is növekedni fog”– tájékoztatott a polgármester. 
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Belső kivizsgálás indult a sportminisztériumban a Steaua-drukkerek 

magyarellenes kirohanásai miatt 
2021. augusztus 9. – Krónika, transindex.ro 

Az ifjúsági és sportminisztérium határozottan elítéli a Bukaresti Steaua és az FK Csíkszereda 

közötti labdarúgó-mérkőzésen tapasztalt diszkriminációt, ezért a szaktárca erőszak elleni 

bizottsága belső kivizsgálást indított az ügyben, hogy a szükséges intézkedésekről döntsön, és 

megtalálja azokat az eszközöket, amelyekkel véget vethet az efféle eseményeknek és 

magatartásnak – olvasható az RMDSZ hétfői közleményében. „Az ilyen diszkriminatív és 

agresszív cselekedeteket azonnal és keményen kell büntetni, ezért felszólítom mindazokat, 

akik ezeket az incidenseket elemzik, a Román Labdarúgó-szövetséggel kezdődően, hogy 

vonják felelősségre a tetteseket. A sportnak közelebb kell hoznia egymáshoz az embereket, 

nem pedig egymás ellen uszítania! A sportnak az örömről, nem pedig a félelemről és a 

gyűlöletről kell szólnia!” – nyilatkozta a közlemény szerint Novák Eduárd, az RMDSZ 

ifjúsági- és sportminisztere. A tárcavezető hozzátette, „szolidaritásra és összetartásra van 

szükség ahhoz, hogy határozottan fel tudjunk lépni az ilyen attitűdök ellen és 

megakadályozzuk ezek megismétlődését”. Szerinte a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi 

bizottságának egyértelmű és rendkívül fontos a felelőssége ebből a szempontból.  

 

Kampányfogásnak tartják a magyar politikusok Ludovic Orban Székelyföld 

elrománosításáról szóló nyilatkozatát 
2021. augusztus 9. – Krónika 

Kampánynyilatkozatnak minősítik a Krónika által megkérdezett erdélyi magyar politikusok 

Ludovic Orban PNL-elnök kijelentését, amellyel összemossa a székelyföldi fejlesztéseket és az 

etnikai arányok megváltoztatását. Kelemen Hunor örülne, ha mihamarabb véget érne a 

kampány.  „Buta és átgondolatlan” nyilatkozatnak minősítette Ludovic Orban kijelentését 

tegnap a Krónika megkeresésére Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ 

elnöke. „Az elmúlt harminc év alatt annyi buta nyilatkozatot hallottam a Székelyföldről, hogy 

eggyel több vagy kevesebb már nem számít. Ugyanakkor egy volt miniszterelnök ritkán 

hordott össze ennyi butaságot pár perc alatt székelyföldi látogatás során, mint Ludovic 

Orban. Tudjuk be annak, hogy választási kampány van a Nemzeti Liberális Pártban, de ez sok 

elnéző jóindulatot feltételez a részünkről. Elutasítjuk, hogy így gondolkodjanak rólunk és a 

székelyföldi emberekről azok, akiknek jól kellene ismerniük a helyzetet, és tehetnének azért, 

hogy ez változzon. A pártelnök kijelentése sértő az RMDSZ-re és azokra nézve, akik az 

RMDSZ-t bízzák meg a képviselettel” – hangsúlyozta megkeresésünkre a szövetség elnöke. 

 

A Duna-delta kincseit fedezték fel a bölcs diákok 
2021. augusztus 9. – Krónika 

Interaktív foglalkozásokon keresztül fedezhették fel a Duna-delta élővilágát azok a diákok, 

akik részt vettek az országos szintű vetélkedő egyhetes élménytáborában a Tulcea megyei 
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Partizani településen. A vetélkedő tizedik, jubileumi kiadását követő tábor minden résztvevő 

számára maradandó élményt jelent – mondta el a Krónikának Mihályfalvi Katalin. 

 

Számháború a minimálbéresekről: súlyos következményei lehetnek Kelemen 

Tibor nyilatkozatának a bejelentést cáfolók szerint 
2021. augusztus 9. – Krónika, maszol.ro 

A hét végén is folytatódott a csörte arról, hogy a Kovászna megyei munkavállalók hány 

százaléka keres minimálbért. Többen is cáfolták Kelemen Tibornak, a megyei munkaerő-

elhelyező ügynökség vezetőjének állításait, ő azonban kitart egy héttel ezelőtti nyilatkozata 

mellett.  

 

Hegedüs Csilla: ne használják a magyar közösséget a PNL belső választási 

harcaiban! 
2021. augusztus 9. – maszol.ro 

Heves indulatokat váltott ki a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének, Ludovic Orbannak a 

vasárnapi kijelentése, mely szerint Hargita megyét „nagyjából” elkerülik a befektetők, és a 

gazdaság fellendítésével még az etnikai arányok is megváltoztathatók. Hegedüs Csilla 

államtitkár, az RMDSZ szóvivője szerint a PNL-elnökségért versenyben álló Orban „nem 

készült fel kellőképpen a látogatásra”. 

 

Borboly Csaba: a kormány beruházási politikáján kellene változtatnia Ludovic 

Orbannak 

2021. augusztus 9. – maszol.ro 

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint Ludovic Orban nemzeti liberális (PNL) 

pártelnöknek a helyi RMDSZ-es önkormányzati vezetők bírálata helyett a kormány 

beruházási politikáján kellene változtatnia. A székelyföldi megyei önkormányzati elnök a 

Facebook-oldalára feltöltött videóban fogalmazta ezt meg, reagálásként a PNL 

elnökválasztási kampánya teljében Orban által vasárnap Csíkszeredában tett kijelentésre, 

miszerint a többségében magyarok lakta térségben a beruházások hiányával tudják az 

RMDSZ-es politikusok „függővé tenni a választóikat”. „Ha Ludovic Orban őszinte akart volna 

lenni, akkor nem a helyi közigazgtás vezetését hibáztatná, hanem a kormány beruházási 

politikáján változtatna” – jelentette ki Borboly Csaba. Az RMDSZ-es tanácselnök a videóban 

elmondta, hogy „meg kellene nézni azoknak a beruházásoknak a listáját”, amit Hargita megye 

akkor nyújtott be a kormányhoz, amikor Ludovic Orban – aki jelenleg a képviseőház elnöke – 

volt a miniszterelnök. 
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Krasznahorka büszke vára alatt táboroztak a cserkészcsaládok 
2021. augusztus 9. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Közel százan vettek részt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség családos cserkészeinek 

táborában Krasznahorkaváralján, július 30. és augusztus 4. között. A családos cserkésztábor 

az SZMCS által szervezett, több tucatnyi nyári tábor közül az, amely specifikusan a 

kisgyermekes családok igényeit tartja szem előtt. Ezzel nemcsak a gyermekek korai 

integrációját segíti, hanem a szülőknek is további kapcsolódási pontokat biztosít a 

cserkészethez. Az első ilyen táborra 2011-ben, Ipolynyéken került sor, így a napokban lezárult 

tábor a tizedik, jubileumi alkalom volt, mivel 2020 nyarán a járványügyi korlátozások miatt a 

rendezvény elmaradt. A tábor mindenkori szervezői számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy 

az ország egész területéről érkező táborlakóknak bemutassa a helyi értékeket, Gömörben 

pedig ezekből ugyancsak szép számmal akad. A tábor Andrássy Manó, a "Vasgróf", az 

Andrássy család betléri ága alapítójának világába kalauzolta el a gyerekeket, akik a betléri 

kastélyba is ellátogattak, Krasznahorka várát azonban – ahogy több mint egy évtizede 

mindenki – csak kívülről csodálhatták meg. 

 

Startolnak a nyári iskolák! Vajon sikerül valamit bepótolni a lemaradásból? 
2021. augusztus 9. – ma7.sk, Új Szó  

Hétfőn (augusztus 9.) megnyíltak a nyári iskolák, a szünidő alatti tanítás augusztus 27-ig tart. 

A projektbe 419 alap- és 34 középiskola kapcsolódott be.A nyári tanítás célja kiegyenlíteni a 

tanulók tudásában és készségeiben a világjárvány miatt kialakult különbségeket.Emellett 

felkészíti a diákokat a következő iskolaévre, tartalmas szabadidős és oktatási-nevelési 

foglalkozásokat kínálva nekik. A nyári iskola nagy hangsúlyt fektet az ismeretek és készségek 

bevésésére. A TASR hírügynökséget az Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium 

tájékoztatta hétfőn.  "Azt szeretnénk, ha a nyári iskolák felkészítenének a következő 

iskolaévre, ha olyan helyként működnének, ahol a diákok megerősíthetik a tudásukat, talán 

játékos, innovatív formában is"- hangsúlyozta Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. 

 

Komáromban méltóképpen megünnepelték a bronzérmes hazai kajaknégyest 
2021. augusztus 9. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Komárom városvezetése a helyi és a távolabbról érkezett szurkolók hadával együtt augusztus 

9-én délután nagy ováció közepette, a méltóképpen feldíszített Klapka téren fogadta a tokiói 

nyári olimpiáról hazatért, hazai bronzérmes kajaknégyest és az edzőiket, kísérőiket. Ahogy 

arról már korábban hírt adtunk: a 32. nyári olimpián a szlovákiai K4-es 500 méteren 

bronzéremet szerzett a következő összeállításban: a komáromi Erik Vlček – az ország 

történetének első hatszoros olimpikona, valamint a Virten élő Botek Ádám, a Nyitranovákról 

származó Denis Myšák és a pozsonyi Samuel Baláž. Az éremszerző négyesfogat első két tagja 

a Komáromi Kajak-Kenu Klubba, a másik két tagja pedig más-más pozsonyi klubhoz tartozik. 

A Tokióban remekelt csapat sikeréhez hozzájárult még Likér Péter és Andrej Wiebauer edző, 

valamint Máriási László sebészorvos és Igor Viszlai masszőr.  
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Nemzetközi tehetséggondozó művészeti tábor Tatán 
2021. augusztus 9. – felvidek.ma  

Tata város önkormányzata tavaly, a vírus okozta korlátozások miatt nem tudta megszervezni 

azt a tehetséggondozó tábort, ahol a magyar nemzethez tartozó, négy ország területéről 

évente érkező fiatalok alkotnak egy héten keresztül a művészetek jegyében. Az idei évben a 

tábor a szecesszió jegyében zajlott. Két szekcióban dolgoztak a gyerekek. A szépművészet 

ágazataiban Sulyok Teréz tatai festőművész, Kóthay Péter tatai művésztanár és Gútay János 

tatai szobrász igazította el a fiatal alkotókat a képzőművészet különböző technikái között. A 

kézműves szekcióban Juhász Tímea tatai keramikus, Baracska Árpád szőgyéni restaurátor, 

Nyikus Anna, a Szőnyben élő és alkotó iparművész mutatott utat a foglalkozások alkalmával. 

Az irodalmi és drámapedagógiai foglalkozást Gútay Jánosné irodalomtanár vezette, akinek 

irányítása alatt Trianon tragédiájára emlékeztek, felelevenítve a százegy éve történt nemzeti 

és családi tragédiákat. 

 

„Szemmel tartva“: idén Veres Erika nyerte az Irodalmi Szemle díját 
2021. augusztus 9. – felvidek.ma, Új Szó  

Az Irodalmi Szemle szerkesztősége 2019-ben „Szemmel tartva” néven vándordíjat alapított, 

azzal a céllal, hogy évente egy-egy fiatal alkotó, író, költő tevékenységére irányítsa a figyelmet, 

illetve segítse azt. Az elismerés keretében a díjazott különleges figyelmet kap a folyóirattól, 

amely egyrészt kiemelt print és online publikációs lehetőséget biztosít számára, másrészt 

vállalja, hogy – amennyiben a díjazott igényli – szakmai segítséget nyújt a pálya következő 

állomásához (egy kötet vagy projekt előkészítéséhez, illetve a meglévő munkák 

menedzseléséhez, közönségtalálkozók megvalósításához). A „Szemmel tartva” díjat idén 

Veres Erika költő, műfordító nyerte el, az Irodalmi Szemle 2021-es évfolyamában és az online 

platformon közölt verseiért és műfordításaiért. Költészete a hangulati és a párkapcsolati líra 

hagyományába egyaránt illeszkedik, emellett a térpoétika és az intimitásköltészet jellegzetes 

kulisszáit is színre viszi. 

 

Megkezdődött a pedagógusok 25. Szabadkai Nyári Akadémiája 
2021. augusztus 9. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A pedagógia hősei címet viseli az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének idei 

továbbképzése, amit 25. alkalommal rendeztek meg mintegy 160 résztvevővel. A szabadkai 

városházán tartott megnyitóünnepségen De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke a címválasztást 

magyarázva köszöntőjében elmondta, hogy a pedagógusokra a mindennapok hőseiként 

tekintenek, hiszen ők oktatnak, nevelnek, tanítanak és utat mutatnak a jövő generációinak. 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke a jubiláló rendezvényről szólva elmondta, hogy negyedszázada, a 

legnehezebb időszakban indult el egy gondolat, ami utána kinőtte magát, s mára már Kárpát-

medencei jelentőségű akadémiai képzés folyik. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2021/08/nemzetkozi-tehetseggondozo-muveszeti-tabor-tatan/
https://felvidek.ma/2021/08/szemmel-tartva-iden-veres-erika-nyerte-az-irodalmi-szemle-dijat/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26819/Megkezdodott-a-pedagogusok-25_-Szabadkai-Nyari-Akademiaja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26819/Megkezdodott-a-pedagogusok-25_-Szabadkai-Nyari-Akademiaja.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 10. 

 

Megkezdődött a kamattámogatások igénylése 
2021. augusztus 9. – Magyar Szó 

A sűrű vetésű gabona aratása már befejeződött és hamarosan megkezdődik a napraforgó és a 

kukorica betakarítása is. Mindez azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelők elkezdhetnek 

gondolkodni az új termelési ciklusról, amely az őszi talajelőkészítéssel veszi kezdetét. Ehhez 

komoly összegekre van szükség, hisz például az üzemanyag, a műtrágya beszerzése bizony 

nem olcsó mulatság. Szabadka Város Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkársága 

kamattámogatással igyekszik segíteni a termelőknek ezen anyagilag megterhelő időszak 

átvészelésében. 

 
Határinfó: változtak a magyar beutazási szabályok 
2021. augusztus 9. – Kiszo.net/Police.hu 

A rendőrség 2021. augusztus 8-án honlapján frissítette a határátlépés szabályairól szóló 

összefoglalót. Közúton, vasúton és vízi úton – állampolgárságtól és a koronavírus elleni 

védettségtől függetlenül – járványügyi korlátozás nélkül be lehet lépni Magyarország 

területére Horvátország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna 

területéről, azonban a beutazás egyéb, általános feltételeivel (pl. érvényes úti okmány) 

rendelkezni kell – derül ki a police.hu legfrissebb utazási tájékoztatójából. Kiemelték, hogy az 

alábbi korlátozások abban az esetben irányadóak, amennyiben a beutazás légi úton történik. 

 

Készülnek a tanévkezdésre a Tiszapéterfalvai Szakképzési Központban 
2021. augusztus 9. – Karpat.in.ua 

Készülnek a tanévkezdésre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede 

Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központjában, ahol az elmúlt tanévben 2 

szakkal kezdték meg az oktatást. Az idei évtől már 11 piacképes szakmát sajátíthatnak el itt az 

ide jelentkezők. Az oktatás minden szakon magyarországi partneriskolák bevonásával 

történik. Az elmúlt időszakban szakkollégiumot és speciális oktató laborokat is sikerült 

kialakítani. 

 

Tárlattal zárult a XI. Jankovics Mária Alkotótábor 
2021. augusztus 9. – Karpat.in.ua 

Idén tizenegyedszer rendezte meg a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Jankovics Mária 

Alkotótábort, amely a képzőművészetet, festészetet és szobrászatot kedvelő gyermekeknek 

nyújt képzési lehetőséget. A táborban 5 oktató irányítása és felügyelete mellett a gyerekek 

szobrászkodtak, fametszet-nyomatokat, rongybabákat készíthettek és elsajátíthatták a viaszos 

karcolás technikáját. Az előadások tematikája az idei év aktualitásaival ismertette meg a 

táborlakókat. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4692/vajdasag_szabadka/248197/Megkezd%C5%91d%C3%B6tt-a-kamatt%C3%A1mogat%C3%A1sok-ig%C3%A9nyl%C3%A9se.htm
https://kiszo.net/2021/08/09/hatarinfo-valtoztak-a-magyar-beutazasi-szabalyok/
http://life.karpat.in.ua/?p=66896&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=66900&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 9. – Kossuth Rádió 

 

Költözzön más országba az, akinek nem felel meg Ukrajna vagy az ukrán nyelvtörvény - 

tanácsolta Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos az egyik ukrán televízió 

műsorában. A kijevi parlament még 2019-ben fogadta el az új ukrán nyelvtörvényt. A 

jogszabály korábban meglévő jogoktól fosztotta meg a nemzetiségeket úgy, hogy a 

magánszférába szorította vissza a magyar nyelvet is Kárpátalján. 

 

Huszonnegyedik alkalommal gyűltek össze Szent István király nevű erdélyi, felvidéki és 

anyaországi települések vezetői az udvarhelyszéki Székelyszentkirályon. Államalapítónk 

szellemiségének követését tűzték ki célul azok az elöljárók, akik településének nevében 

szerepel az István vagy a király szó. A polgármesterek ünnepi közgyűlésen értekeztek, és a 

környék nevezetességei mellett a helyi zenekarok és együttesek előadásait is megtekintették a 

háromnapos találkozón. 

 

A Maros megyei mikházi Csűrszínház adott otthont a Hagyományok Háza II. 

Szabadegyetemének. A vasárnap megtartott egész napos rendezvényen a szakmai előadások, 

konzultációk, vitafórumok, könyvbemutatók és pályázati ismertetők mellett változatos, 

szórakoztató programok is várták az érdeklődőket. A szabadegyetem fő célja a jó gyakorlatok, 

a hatékony szakmai módszerek megismertetése és átadása, a hagyományok átmentése 

érdekében - fogalmazott Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, a 

szabadegyetem főszervezője. 

 

A Himnusz költője Kölcsey Ferenc 231 évvel ezelőtt született, Sződemeteren. Erre emlékeztek 

szatmári, szilágysági és anyaországi szervezetek küldöttei. A jubileumi esemény három 

évtizedes múltja ellenére is tartogat megoldandó feladatot. Erről is kérdezte a megemlékezés 

szervezőjét, Muzsnay Árpádot munkatársunk,  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-09_18-02-00&enddate=2021-08-09_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-09_18-02-00&enddate=2021-08-09_18-40-00&ch=mr1
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Kettes és négyes fogathajtó nemzetközi versenyt tartottak a hétvégén Nagyváradtól néhány 

kilométerre, Fugyivásárhelyen. Hét országból negyven fogattal érkeztek a versenyzők. A 

járványhelyzet miatt ebben az évben tartják meg egy hét különbséggel Budapesten a négyes 

fogathajtó Európa-bajnokságot és Hollandiában a kettes fogathajtó világbajnokságot. A 

partiumi versenyen elért pontok beleszámítanak a versenyzők nemzetközi rangsorolásába. 

Rákóczi Lajossal, a Román Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottságának tagjával 

beszélgetett munkatársunk. 

 

Szlovákiában augusztus elsején kezdődött a regisztráció a Covid-lottóra. Az első sorsolást 

vasárnap, augusztus 15-én tartják. A cél, hogy a rendkívül alacsony oltási hajlandóságot 

emeljék 


