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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarellenes Steaua-szurkolók: panaszt tett a Diszkriminációellenes Tanácsnál 

a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat  
2021. augusztus 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz 

és a Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) a 2021. augusztus 4-én az FK Csíkszereda és a 

Bukaresti Steaua között lejátszott bajnoki mérkőzésen tapasztalt magyarellenesség kapcsán. A 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az illetékes szervektől felelősségre vonást és komoly 

szankciókat kér az ügyben. Mint ismeretes, a hadügyminisztérium kötelékébe tartozó, az 

Európai Unió viszonylatában példátlan módon közpénzből, tehát a magyar ajkú adófizetők 

hozzájárulásából is fenntartott professzionista futballcsapat mintegy 2,5 ezer fős 

szurkolótábora nyomdafestéket nem tűrő magyarellenes rigmusokkal, a stadionokban évek óta 

tiltólistán szereplő pirotechnikai eszközök tömkelegének folyamatos használatával kísérelték 

meg megfélemlíteni az FK Csíkszereda csapatát és közvetetten a romániai magyar közösség 

egészét - áll a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat sajtóirodájának közleményében. Benkő Erika, a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője elmondta, nagyon elégedetlen a román labdarúgó 

szövetség hozzáállásával, ami a klubok szankcionálását illeti az ultrák magatartása kapcsán.  

 

"Egy ilyen emlékmű avatásán nincs helye szlovák politikusnak" - Méry János a 

somorjai emlékmű átadásáról 
2021. augusztus 10. – ma7.sk, felvidek.ma  

Nem csak emlékezetpolitikai és kulturális, de mint utóbb kiderült, aktuálpolitikai szempontból 

is az elmúlt hetek egyik legfontosabb eseménye volt a Somorjáról kitelepített felvidéki 

magyarok emlékművének átadása. Az avatásra ellátogató Kövér László házelnök ünnepi 

beszéde több, soviniszta húrokat pengető szlovák politikusnál kiverte a biztosítékot, közülük a 

szlovák diplomácia vezetője, Ivan Korčok fogalmazott a legélesebben. Az emlékmű körül kreált 

botránnyal kapcsolatban Méry Jánost, Somorja város önkormányzati képviselőjét, a helyi Via 

Nova oszlopos tagját kérdeztük. "Nem volt miért meghívnunk szlovák politikust, egy ilyen 

megemlékezésen, a dolgok jelen állása szerint, egynek sincs semmi keresnivalója.  Szerintem 

egyértelmű! A dekrétumokért mindmáig nem kértek hivatalosan bocsánatot, nap mint nap 

szembesülünk vele, máig ható jogérvényességük van. Amíg ez nem történik meg, az a Via Nova 

Somorja véleménye és az én magánvéleményem is, hogy egyetlen magyar szervezésű 

rendezvényre se hívjanak meg közülük senkit. Akinek kellett, megkapta a meghívóját, akire 

vártunk vagy számítottunk, az eljött. Meghívtuk Somorja polgárait, az összes képviselőt, az 

összes támogatót és Nagyszombat megye alelnökét is. Korčok miniszter senkinek nem 

hiányzott! Kövér Lászlót azért hívtuk meg, mert tiszteljük." – emelte ki Méry.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64951
https://itthon.transindex.ro/?hir=64951
https://ma7.sk/aktualis/egy-ilyen-emlekmu-avatasan-nincs-helye-szlovak-politikusnak-mery-janos-a-somorjai-emlekmu
https://ma7.sk/aktualis/egy-ilyen-emlekmu-avatasan-nincs-helye-szlovak-politikusnak-mery-janos-a-somorjai-emlekmu
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Az SZNT utcai tüntetésekkel válaszolna „az asszimilációs törekvésekre”  
2021. augusztus 10. – transindex.ro 

Az erőszakos asszimiláció veszélye lebeg Damoklész kardjaként az erdélyi magyarság feje 

fölött, és a veszély elhárítására fel kellene készülnünk az utcai demonstrációkra - nyilatkozta 

Ludovic Orban PNL-elnök kijelentésére reagálva Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke. Izsák szerint "nagy hibát követ el, aki megpróbálja eljelentékteleníteni ezt a kijelentést, 

a választási kampány terhére írva a pártelnök megnyilvánulását, hiszen ő egy olyan veszélyre 

figyelmeztet bennünket, amely valós, küszöbön álló veszély, és nem idegen a párton belüli 

vetélytársaitól sem, de még a velük szembenálló Szociáldemokrata Párttól sem."  

 

Antal Árpád: elszabadult a magyarok elleni gyűlölet a román stadionokban  
2021. augusztus 10. – transindex.ro 

Mélységesen felháborító és kimondottan aggasztó lett a magyarellenesség gyakorisága és 

mértéke a romániai lelátókon - véli Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. "Azt 

kell mondanom, hogy elszabadult a magyarok ellen irányuló gyűlölet a román stadionokban, 

és azt láttuk, hogy a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) nem lépett fel kellő eréllyel ezen esetek 

kapcsán. Ezért határozottan felszólítjuk a labdarúgó szövetség vezetőségét, hogy egyrészt 

szigorítsanak a szabályokon, másrészt ezeket a szabályokat szigorúan tartassák be" - írta 

Facebook-bejegyzésében az elöljáró. A polgármester elmondása szerint egyeztetett a Román 

Labdarúgó Szövetség elnökével, Răzvan Burleanuval, aki közölte, "a szövetségnek a hatályos 

szabályok szerint kevés mozgástere van, és a kiszabható szankciók a hivatalos 

mérkőzésmegfigyelő jelentésétől függnek. A hatályos törvények értelmében az FRF csak a 

klubokra szabhat ki szankciókat, és az egyik megoldás az lenne, ha a törvényt úgy módosítanák, 

hogy a szurkolókat is büntetni lehessen ilyen rendellenességek esetén, akár a stadionokból való 

kitiltással."  

 

Elpancsolt vízgazdálkodás: Székelyföldön is egyre sürgetőbb a vízvédelmi 

tevékenység 
2021. augusztus 10. – Krónika 

Pusztító, megzabolázhatatlan erejét egyre gyakrabban tapasztaljuk, de nélküle az élet 

elképzelhetetlen: ez a víz, a tiszta édesvíz, amire a teljes mezőgazdaságunk és így a 

létfenntartásunk is alapul. Jó pár éve immár azt tapasztajuk, hogy a vízből hol túl kevés jut – 

ilyenkor megrepedezik a föld és szomjaznak a növények –, hol éppen túlságosan sokat kapunk 

belőle – ilyenkor a folyóvizeink veszélyes mértékűre duzzadnak, a települések utcái pedig 

patakká változnak. Szakértői figyelmeztetések alapján pedig a helyzet csak súlyosbodni fog: az 

előrejelzések aszályról és súlyos vízhiányról szólnak. Kíváncsiak voltunk, mit mondanak erről 

helyi szakemberek: mennyire súlyos nálunk a helyzet, illetve mit tehetünk egyénenként és 

E
rd

é
ly

 

https://itthon.transindex.ro/?hir=64955
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közösségi szinten azért, hogy hosszú távon élhető maradjon a környezetünk. A klímaváltozás 

jeleit most már egyértelműen tapasztaljuk mindannyian, amikor a már-már kibírhatatlanul 

forró napokat hirtelen bekövetkező ítéletidő váltja. 

 

Sic Feszt az árkosi Szentkereszty-kastélyban 
2021. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

A #picitmásképp mottóval szervezi meg az idei Sic Feszt – Székelyföldi Szabadegyetemet a 

Háromszéki Ifjúsági Tanács augusztus 12–15. között Árkoson, a Szentkereszty-kastély 

területén. A rendezvény hetedik kiadását nem akarták klubokba tömöríteni, ezért esett a 

választás az árkosi helyszínre, tájékoztatnak a szervezők, akik abban bíznak, így vissza tudják 

hozni a fesztiválhangulatot, amit a korábbi években Sugásfürdőn vagy Csomakőrösön 

megszokhattak a résztvevők. 

 

Ifjúság, bolondság. Harmincöt éve táboroztat a szenci Csemadok 
2021. augusztus 10. – ma7.sk  

Élményekkel gazdagodva, jókedvűen tértek haza a táborozók a Csemadok Szenci Területi 

Választmányának hagyományos művelődési táborából Alsóbodokról. A tábor harmincöt éves 

múltra tekint vissza, a cél magyar kultúrát, történelmet és hagyományokat csepegtetni a jövő 

generációjába szórakozással és életre szóló élményekkel dúsítva. Egyhetes táborozás után, 

augusztus 9-én bontott tábort a Csemadok Szenci Területi Választmányányak népes ifjúsági 

csapata és búcsúzott el rövid időre az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont térségében 

lévő táborhelytől. A szenci Csemadok művelődéstörténeti táborát már 1986 óta szervezik meg 

minden évben, 2003 óta, tehát tizennyolc éve ad otthont nekik az alsóbodoki rancs területe, 

napjainkban már a magyar kormány is támogatja a tábor megszervezését. Az idei turnusban 

közel ötven Pozsony, Szenc és Galánta környékéről érkezett fiatal táborozott a szenci 

Csemadokkal. 

 

Jubileumi Palóc Napok Füleken rangos előadókkal és újdonságokkal 
2021. augusztus 10. – felvidek.ma  

Színházi előadás, népzenei koncertek, interaktív városi séták, meseelőadások és bábkoncert, 

operett-előadás, dobshow és esti koncertek várják az érdeklődőket Füleken a négynapos 

fesztivál alatt. A Palóc Napok és Füleki Városnapok a szlovák, magyar és roma közönségnek 

egyaránt kínál programokat a legkisebbektől a fiatalokon át az idősebb korosztályig. Augusztus 

12–15. között kettős ünnepet ül Fülek. A Palóc Napok rendezvénysorozata a 30. évfolyamába 

lépett, s a város első írásos említésének 775. évfordulójáról is megemlékeznek. A hagyományos 

rendezvények mellett több újdonság is színesíti a programot. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sic-feszt-az-arkosi-szentkereszty-kastelyban
https://ma7.sk/tajaink/ifjusag-bolondsag-harmincot-eve-taboroztat-a-szenci-csemadok
https://felvidek.ma/2021/08/jubileumi-paloc-napok-fuleken-rangos-eloadokkal-es-ujdonsagokkal/
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Nagyrészt magyar állami támogatásból újul meg a szetei templom 
2021. augusztus 10. – felvidek.ma   

Az elmúlt hónapokban fokozatosan szépül a szetei Szent László király tiszteletére felszentelt 

barokk templom külső része. A munkálatok nagy részét a magyar kormány hathatós 

támogatásának köszönhetően tudják elvégezni. „2018-ban fedeztük fel a barokk épület 

homlokzatán és tetőszerkezetén a jelentős károkat. A felújítási munkálatok első szakasza 2020-

ban kezdődött el. A rekonstrukció sikeres pályázatoknak, a Nyitra megye püspökség 

támogatásának és a hívők adományainak köszönhetően indult el” – nyilatkozta a Felvidék.ma 

megkeresésére Miloš Kačáni, a felújítás koordinátora. 

 

Komárom továbbra is a szíve csücske 
2021. augusztus 10. – Új Szó  

Két évvel a Skandináv Nemzetközi Filmfesztiválon, Helsinkiben kapott díja után másodszor 

nyert A pásztor című filmben nyújtott alakításával Jókai Ági, a Komáromból indult, 

Pozsonyban diplomázott, Budapesten élő színésznő. A második világháború idején, 1944-ben 

játszódó történet hőse egy feleségét és lányát elveszített, idős pásztor (Székely B. Miklós), aki 

birkái legeltetése közben szembesül a háború borzalmaival. A deportálásra ítélt zsidó lány 

(Jókai Ági), akit félholtan talál az erdőben, a fivérével együtt szökött meg a németek 

teherautójáról, és sorstársaival menekül a biztos halál elől. Az Illés László rendezte izgalmas 

szökéstörténet nemcsak lelkileg, fizikailag is sokat kívánt Jókai Ágitól. Színészi teljesítményét 

a helsinki és londoni elismerés között a bécsi nemzetközi filmfesztivál közönsége is magasra 

értékelte. "Ezzel együtt nekem akkor is Komárom a szívem csücske. Nem országhoz és nem 

régióhoz kötöm magam, hanem Komáromhoz." – hangsúlyozta a színésznő.  

 

Ősszel bajban lehetnek a magyar iskolák 
2021. augusztus 10. – Új Szó   

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter kedden felszólította a fiatalokat, oltassák be 

magukat még a tanévkezdés előtt. A 12 és 17 év közötti diákok közül Pozsonyban igényelték 

legtöbben az oltást (43%), a déli régiókban azonban jócskán alacsonyabb az oltási kedv. A 

tárcavezető figyelmeztetett, az alacsony oltottsági arány az iskolások körében rányomhatja 

bélyegét a következő tanévre. Hangsúlyozta, minél többen veszik fel az oltást, annál nagyobb 

az esélye, hogy biztonságos környezetet nyújt az iskola, és csak így lehet elkerülni, hogy 

járványgócok alakuljanak ki, s ennek következtében meg kelljen szakítani a jelenléti oktatást. 

A magyarok által sűrűn lakott déli régiók zöme azonban a minisztérium által nyilvánosságra 

hozott listán a sereghajtók között szerepel. Bár az abszolút utolsó helyen Mezőlaborci végzett 

6%-os aránnyal, a Nagyrőcei járás hátulról a második helyet foglalja el mindössze 7%-kal.  
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https://felvidek.ma/2021/08/nagyreszt-magyar-allami-tamogatasbol-ujul-meg-a-szetei-templom/
https://ujszo.com/kultura/komarom-tovabbra-is-a-szive-csucske
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Tanulnak, akik tanítanak 
2021. augusztus 10. – Pannon RTV 

A szabadkai Nyári Akadémián a projektoktatás és a pályaorientáció témájáról tudhattak meg 

többet a pedagógusok. Online oktatás, digitalizálódó pedagógia - kihívás elé állítja ez a 

tapasztalt pedagógusokat is. Aki azonban haladni akar a korral, nem csak tanít, hanem tanul 

is. A pedagógusoknak szóló szabadkai Nyári Akadémián ma a projektoktatás, valamint a 

pályaorientáció is terítéken volt. 

 

Tornyos és Gelence testvértelepülések lettek 
2021. augusztus 10. – Magyar Szó 

Tornyos helyi közösségnek a vasárnap délelőtti ünnepi szentmisét és kenyérszentelőt követő 

díszülésén a testvértelepülési megállapodásról szóló szerződést a Zenta községhez tartozó 

település nevében Kis Bicskei Árpád, a helyi közösség elnöke, az erdélyi Gelence nevében pedig 

Ilyés Botond János látta el kézjegyével, aki az aláírást követően a jelenlévőknek elmondta, hogy 

harmadik éve törekednek a két település közötti kapcsolat szorosabbá tételére. Elmondta azt 

is, hogy mindkét településen hasonló problémákkal és örömökkel néznek szembe, és az 

anyaországtól elszakadva próbálják megtartani magyarságukat, nemzeti öntudatukat. 

 

Utazás határok nélkül 
2021. augusztus 10. – Magyar Szó 

A belgrádi Barátság ereje – Amity szervezet és az Újvidéki Nyugdíjasok Egyesületének közös 

szervezésében útleíró beszélgetést szerveztek tegnap délelőtt az egyesület Posta utca 3. alatt 

található klubjában. Kiosztották az idei Dragan-díjat, ezúttal két kitüntetett kapta, valamint öt 

régebbi útleírást is díjaztak. Az esemény célja az Utazás határok nélkül című folyóirat és annak 

szerzőinek népszerűsítése volt, az Amity szervezet ilyen módon törekszik az „aktív öregedés” 

koncepciójának meghonosítására. A szervezetben elmondták, hogy immár hét éve meghirdetik 

a regionális jellegű, útleírás-pályázatot, félezernél is több pályázójuk volt mostanáig. 

 
Naponta több száz kárpátaljai ment át oltásért Magyarországra 
2021. Augusztus 10. – Kiszo.net 

Még tart a vakcinálás, augusztusban is igényelhetik az oltást. Közel tízezer ember kapta meg a 

koronavírus elleni oltást a Tisza határátkelő magyar oldalán. Erről Szerhij Sinkarjov, a csapi 

határőrosztag osztályvezetőhelyettese számolt be, írja az Uzhgorod.net. Naponta száz-

háromszáz kárpátaljai ment át Magyarországra a mezőkaszonyi és a haranglábi határátkelőn 

július óta, annak érdekében, hogy megkapja az oltást – mondta Volodimir Krescsenko, a 

munkácsi határőrosztag határellenőrzési osztályának helyettes vezetője. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanulnak-akik-tanitanak
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Hálaadó istentisztelettel méltatták a csapi református templom évfordulóját 
2021. Augusztus 10. – Karpat.in.ua 

A Csapi Református Gyülekezet mai templomának 25 évvel ezelőtti felépüléséért és 

felszenteléséért ünnepi istentiszteleten adott hálát, valamint megemlékeztek a templomot 

építő Balogh János esperes-lelkészről is, aki idén hunyt el. 

 

KMKSZ ISZ Civil Nap Tiszapéterfalván 
2021. Augusztus 10. – Kárpátalja 

Tavaly nyártól eltérően idén a járványhelyzet enyhülése lehetővé tette nagyobb rendezvények 

lebonyolítását Kárpátalján is. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete 

(KMKSZ ISZ) minden erejével azon munkálkodott, hogy a már beharangozásra került, de 

mégis elmaradt 2020-as ISZ Feszt hiányát valamilyen módon pótolni tudja. Bár a 

karanténszabály megengedte, az időjárás sajnos közbeszólt, így az augusztus 1-re meghirdetett 

Ismerős Arcok-koncert elmaradt (de ami késik, az nem múlik). A szervezet azonban nem adta 

fel, és sikeresen tető alá hozott egy ifjúsági napot a tiszapéterfalvai stadion területén. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 10. – Kossuth Rádió 

 

Magyarittabé a harmadik a vajdasági Ittabék sorában. A falut 235 évvel ezelőtt 1786-ban - 

túlnyomórészt Békés város környékéről származó telepesek alapították. Magyarittabén az idei, 

egy rendhagyó falunap volt, felavatták a teljesen megújult kultúrotthont, amely egyúttal 

felvette Deák Ferenc vajdasági író, költő, a médiaház egykori munkatársának nevét, aki 

büszkén vallotta magát magyarittabéinek.  

Szöllősi Tibor atya egy évvel ez előtt, szép emlékű Szungyi László főesperes halálát követően 

került a mintegy hétezer lelket számláló temerini katolikus közösség élére. Hogy miként élte 

meg ezt az egy évet, és hogy mennyire tartja életerősnek a temerini magyar közösséget, erről 

beszélt a fiatal plébános. 

 

Aktív programokkal köti össze a magyarokat az Otthonról haza rendezvénysorozat. Az egész 

nyáron át tartó családi hétvégéi egyik állomása volt szombaton a román-szerb határ közelében 

Ótelek, ott is a vadászház udvara. A kezdeményező békéscsabai Fenntartható Térségért 

Alapítvány a temesvári Bánsági Közösségért Egyesülettel és a helybeliekkel közösen szervezték 

az egész napos programot. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=67009&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/08/10/kmksz-isz-civil-nap-tiszapeterfalvan
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-10_18-02-00&enddate=2021-08-10_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-10_18-02-00&enddate=2021-08-10_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 11. 

 

 

Egyre több turistát szeretne az Érmellék térségébe vonzani a partiumi Szalacs község 

önkormányzata. Hortobággyal közösen európai uniós támogatást is nyertek, amelyből 

rehabilitálják a természeti látványosságok egy részét, vagyis visszamocsarasítják a négylyukú 

híd környékét, remélve, hogy az egykori növény és állatvilág újra birtokba veszi a területet. A 

másfélmillió euró   összértékű projekt részeként egy negyvenállomásos kalandparkot is 

kialakítanak a ma múzeumként működő Komáromi Csipkés kúriát körülvevő arborétumban. 

Ennek célja, hogy az odalátogató családok játék közben ismerjék meg a különleges fa- és 

növényritkaságokat, illetve a környékre jellemző védett madarakat.  

 

Visszatekintés az elmúlt több mint harminc esztendőre Szencen címmel jelent meg Duray 

Rezső könyve. Alcíme is lehetne a vaskos kordokumentumnak, amit Bárdos Gyula a Csemadok 

országos elnöke írt a bevezetőben, hogy a múltunkról szólunk a jövőnk érdekében. Emlékeztet 

Szenczi Molnár Albert soraira: szorgalmas adósa vagyok hazámnak. A zsoltárfordító 

nyomdokaiban haladva Duray Rezső is szorgos adósa a mai szencieknek és az egész felvidéki 

magyarságnak. 


