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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Magyarellenesség a Sepsi OSK-Konstanca meccsen is: az UEFÁ-hoz fordult a Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálat  
2021. augusztus 11. – transindex.ro 

Levélben fordult az Európai Labdarúgó Szövetséghez (UEFA) a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat az augusztus 9-i Sepsi OSK-Farul Constanta meccsen elhangzott gyűlöletbeszéd 

miatt. A jogvédelmi szolgálat határozott fellépésre sürgeti az UEFA-t az ügyben, hiszen 

elfogadhatatlan a mérkőzésen tapasztalt, a Sepsi OSK játékosait ért idegengyűlölő magatartás. 

Ez az incidens a korábbiakhoz képest is súlyosnak minősül, holott lassan általános jelenséggé 

válik a magyarellenesség a romániai lelátókon. Felháborító, hogy a meccset nem állították le, a 

hatóságok a nem foglalkoztak a bekiabálásokkal, és még akkor sem léptek fel, amikor a 

szurkolók köpködték a játékosokat és üvegekkel dobálták őket. A levélben a jogvédelmi 

szolgálat vezetője Benkő Erika arra is kitér, hogy a román labdarúgó szövetség ez idáig nem 

ítélte el a történteket és szankciókat sem szabott ki, a hatóságok sem végeztek rendfenntartást 

a meccs alatt, csak tétlenül nézték, mi történik.  

 

A Kult Minor választott vezetője nem tudta, hogy nem támogathat nyilvánosan 

politikai pártot, de nem tartja bajnak, hiszen csak ötszáz követője van 
2021. augusztus 11. – ma7.sk, Új Szó 

A Nemzeti Kisebbségek Kultúráját Támogató Alap (Kult Minor) júliusban kinevezett új 

igazgatója, Alena Kotvanová szerdán sajtótájékoztatón ismertette az Alap működésével 

kapcsolatos elképzeléseit. A sajtótájékoztatón az új igazgató mellett megjelent az Alap 

Igazgatótanácsának elnöke, Ján Lipinský, illetve Laco Oravec, az interkulturális bizottság tagja 

– kurátora. Az új igazgatónak a Ma7 feltette a kérdést, vajon mennyiben tartja helyesnek, hogy 

az Alap legfőbb szervét, az Igazgatótanácsot vezető Ján Lipinský folyamatosan és nyilvánosan 

támogat politikai pártot a közösségi hálón, miközben a Kult Minorról szóló törvény kizáró 

okként kezeli az ilyen tevékenységet? A szintén jelenlevő Lipinský először ezzel kapcsolatban 

annyit mondott, hogy a „politická strana Nás Kraj” profilnak csak alig ötszáz látogatója van, 

majd hozzátette, nem volt arról tudomása, hogy így nem töltheti be az igazgatónacsái posztot, 

végül azzal zárta, hogy egy már nem működő pártról van szó. 

 

„Visszacsempészik” a magyar napos hangulatot Kolozsvár szívébe  
2021. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Kerekedik mottóval szervezik meg jövő héten, augusztus 17–22. között a 12. Kolozsvári Magyar 

Napokat (KMN), melyre a tavaly elmaradt népszerű programpontokat is sikerült 

„visszacsempészni”. Bár a vásár kivételével a rendezvényeken való részvétel oltási és egyéb 
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igazolásokhoz kötött, Gergely Balázs főszervező szerint örülnünk kellene, hogy idén együtt 

tudunk ünnepelni. 

 
Markó Bálint: a magyar tagozat nem csak része a BBTE-nek, nagyon komoly 

motorja is 
2021. augusztus 11. – transindex.ro 

Hogyan birkózott meg a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, az ország legnagyobb és 

legelismertebb tanintézménye a járványhelyzettel, milyen fejlesztésekkel készülnek a 

rendkívüli módon, hibrid oktatásban induló új egyetemi évre? A rendszeresen megjelenő hazai 

és nemzetközi egyetemi rangsorokon való jó szereplés milyen adalékot jelent a számukra, 

egyáltalán mekkora súlya van az egyetem, valamint az oktatók és hallgatók életében? A BBTE 

ráadásul ősztől 5000 diákját kívánja bevonni a virtuális és kiterjesztett valóság eszközeivel 

kiegészült, új típusú oktatásba. Markó Bálint rektorhelyettessel többek között ezeknek a 

felvetéseknek a mentén beszélgettek. 

 

Belépett az RDMSZ-be Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter 
2021. augusztus 11. – maszol.ro 

Szerdán belépett az RMDSZ-be Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter – ezt ő maga 

jelentette be a közösségi oldalán. A civilben pályakerékpáros paralimpiai bajnok Novák a múlt 

év végétől tölti be a tárcavezetői tisztséget, miután a tavaly decemberi parlamenti választások 

nyomán a jobbközép koalíciót alkotó pártok megegyezése alapján az RMDSZ-t három 

miniszteri tisztség illette meg, köztük az ifjúsági és sportminiszteri funkció. Novákot 

úgynevezett párton kívüliként jelölte a tisztségre a magyar érdekvédelmi szövetség. A miniszter 

az RMDSZ csíkszeredai szervezetébe iratkozott be, tagsági könyvét meg is mutatta a közösségi 

oldalon. 

 

Számtalan lehetőséget rejt a Szilágyság számára a helyreállítási terv 
2021. augusztus 11. – maszol.ro 

Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) ismertette kedd délelőtt a szilágysági önkormányzati 

vezetőknek Hegedüs Csilla, az Európai Alapok Minisztériumának RMDSZ-es államtitkára. 

Mint mondta, sok befektetési lehetőség lesz, ezért a pályázóknak fontos időben felkészülniük 

ezekre, kialakítaniuk a stratégiát, és megyei, illetve helyi szinten felállítaniuk a prioritásokat. 

 

Közel négyszáz fiatal a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón 
2021. augusztus 11. – szekelyhon.ro 

A Gyulafehérvári Főegyházmegye egyik legnagyobb, fiatalokat összehozó nyári programja évről 

évre a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó. Noha az eredeti tervek még több helyszínen történő 

lebonyolítást jeleztek elő, a hajrában mégis sikerült Csíksomlyóra összpontosítani a találkozót. 
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Megbüntette a Román Labdarúgó-szövetség a konstancai fociklubot a szurkolók 

magyarellenes megnyilvánulásai miatt  
2021. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro 

ARomán Labdarúgó-szövetség megbüntette a Farul Constanța konstancai csapatot, mivel a 

Sepsi OSK-val játszott augusztus 9-i meccs alatt a konstancai szurkolók a mérkőzés 18. 

percében azt kezdték skandálni, hogy "Afară, afară cu ungurii din ţară” (Ki a magyarokkal az 

országból). Az idegengyűlölő rigmusok miatt a klub 10.500 lejes büntetést kap - írja a Hotnews. 

Külön 360 lejes pénzbüntetést és két fordulós felfüggesztést kapott Gică Hagi, a konstancai 

csapat edzője, ugyanakkor Leo Grozavu, a Sepsi OSK edzője is 4500 lejes büntetést és két 

meccsre érvényes felfüggesztést kapott. Daniel Stoian, a konstancai csapat masszőre 720 lejes 

büntetést és egyhónapos felfüggesztést kapott - döntött szerdán a Román Labdarúgó-szövetség 

fegyelmi bizottsága.  

 

Minden korosztályt megszólító lelki hét Érsekújvárban a Missziós kereszt 

árnyékában 
2021. augusztus 11. – ma7.sk  

Érsekújvár katolikus közösségei meghívták a Missziós keresztet városukba, amely már 2007 

óta körbejár a Kárpát-medencei plébániákon. A hívek augusztus 9-13-a között vehetnek részt 

azon a lelki programon, amely egyben előkészület is a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra. A keddi szentmisét Beer Miklós váci püspök celebrálta paptársaival 

egyetemben. „Európa ránk figyel majd a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán. Az 

Eucharisztia jelentése jó ajándék, Isten körülöttünk jelenlévő szeretete. Meg tudjuk-e majd 

mutatni a világnak, hogy a Szentírás-Eucharisztia- a szegényekkel, elesettekkel való törődés 

jelen van az életünkben? Ez a kongresszusra felkészítő hét is erősítsen meg abban, hogy hiteles 

hangja legyünk Isten szeretetének – fogalmazott szentbeszédében a püspök atya. 

 

A KKA új igazgatója javítaná a kommunikációt a kisebbségekkel 
2021. augusztus 11. – Új Szó, bumm.sk, felvidek.ma  

Alena Kotvanová, a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) új igazgatójának prioritásai közé tartozik 

a támogatásnyújtás állapotának feltérképezése, valamint a nemzeti kisebbségek képviselőivel 

való kommunikáció javítása – jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatóján. Kotvanová augusztus 

1-től vezeti az intézményt. A KKA új igazgatója hangsúlyozta: látnia kell az elmúlt egy év 

számait, vagyis a megkötött szerződéseket és a kifizetett támogatásokat. Az alapnak idén 

összesen több mint kilenc millió eurót kell kifizetnie, eddig ebből csak valamivel több mint 

egymilliót sikerült átutalni. Kotvanová célja felgyorsítani a folyamatot. Az új igazgató javítani 

szeretné az intézmény kifelé irányuló és belső kommunikációját is. Rendszeresen konzultálna 

a nemzeti kisebbségek képviselőivel, hogy feltérképezhesse az elvárásaikat. Laco Oravec, a 
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kultúrák közötti dialógusért és kölcsönös megértésért felelős szakmai bizottság tagja a 

támogatási rendszerre jellemző késésekre hívta fel a figyelmet. Ezzel kapcsolatban megjegyezte 

még, hogy a nonprofit szervezeteknek már év elején tudniuk kell, működhetnek-e tovább. 

 

A Diákhálózat második csapatépítője zajlott Gombaszögön 
2021. augusztus 11. – ma7.sk   

Augusztus első pár napjában a Diákhálózat (DH) másodszor rendezte meg csapatépítőjét a 

Gombaszögi Nyári Tábor helyszínén. Mivel a DH Prágától Kassáig egyesíti a szlovákiai magyar 

egyetemistákat, a szervezet hosszú távú célja, hogy az egészéves munkán, sokszínű események 

szervezésén kívül minden évben megvalósulhasson legalább egy csapatépítő, amely segíti a 

tagok és tagszervezetek együttműködését, és erősíti az összetartozás érzését. A tavalyi 

csapatépítő alatt a szervezet a közös értékekre, motivációra és célokra helyezte a hangsúlyt. Az 

idei esemény az előzőre épült, és arra fektetett figyelmet, hogy a tagok a lehető legjobban 

tudjanak a szervezet kommunikációs problémáin dolgozni és azokat áthidalni. Ehhez három 

szakképzett tréner is a DH segítségére volt: Antalicz Gábor, Osika Judit és Papp Zoltán, akik 

kisebb csoportokra osztották a társaságot, és interaktív foglalkozások révén segítettek 

megfogalmazni, milyen is a jó és érthető kommunikáció, és azt milyen módszerekkel lehet 

elérni. Szó volt olyan alapvető dolgokról, mint az értő hallgatás, de a résztvevők megtanultak 

csapatként együtt dolgozni, falat építeni és hidat alkotni verbális kommunikáció nélkül is. 

Kimerítő, de jó hangulatban telt napokat tudhatnak maguk mögött a résztvevők, amelyek 

felkészítették a csapatot az előttük álló kihívásokra és feladatokra. 

 

DenníkN: Mi a probléma a Felvidék fogalmával? 
2021. augusztus 11. – ma7.sk   

A szlovák nyelvű liberális lap Ivan Korčok külügyminiszter elhíresült kijelentése kapcsán idéz, 

illetve szólaltatott meg nyelvészeket és szakértőket. A szakmai érvek mellett van, akinek a 

Felvidék fogalmáról is Orbán "megosztó politikája" jut eszébe. Szalay Zoltán, a DenníkN 

publicistája elsőként a magyarországi nyelvész, Nádasdy Ádám egy Élet és Irodalomban 

megjelent írását idézi. Nádasdy szerinta külhoni magyarokról, főként 1990-et követően, az 

anyaországi közvélemény sokat beszél, de hogy "hol élnek, nem nevezik meg pontosan". Török 

Tamás nyelvész szerint Felvidék alatt 1918-at követően fokozatosan a dél-szlovákiai 

magyarlakta területeket értették, vagyis elsősorban a síkvidéki régiókat. Török kiemeli, 1989 

óta a fogalom már nem is területi megjelölést takar, sokkal inkább a Szlovákiában élő magyarok 

önazonosságának kifejezésére szolgál ("felvidéki magyarok"). Török hozzáteszi, a mai magyar 

nyelvhasználatban a Felvidék fogalmát egy szűkebb és egy tágabb jelentésben használják.A 

szűkebb jelentést tekintve a magyarok által lakott dél-szlovákiai régiókat értik Felvidék alatt- 

hangsúlyozza a szakember, aki szerint a mindennapi nyelvhasználatban ez az elterjedtebb 

jelentés. 
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Csallóközi falvak az oltottak listájának élén 
2021. augusztus 11. – ma7.sk  

A városok szövetségének honlapján bárki megnézheti, hogy milyen oltottsággal bír a 

települése, vagy akár a szomszédos falvak, a járási város, netán a szomszédos régiók lakossága. 

A jövőben, az új Covid-automata miatt ennek még nagyobb jelentősége lesz, hiszen regionális 

szinten fogják figyelni és kezelni a járványhelyzetet. A hetente frissülő adatokból pontos képet 

nyerhetünk, hol tart egy-egy régió a koronavírus elleni oltottság tekintetében. Nos, azt már 

most kijelenthetjük, a Csallóköz ezen a téren jól teljesít. Csiliznyárad, Baka, Medve és 

Csallóköznádasd felkerült az első 10 legjobban átoltott szlovákiai település közé. Közülük 

Nyárad az előkelő 5. helyen, Baka a 8. helyen, Medve a 9. helyen, Csallóköznádasd pedig a 10. 

helyen szerepel. Érdekes, hogy ezek a falvak szinte egymás tőszomszédságában terülnek el, és 

az oltottság már mindenütt 60 százalék feletti. 

 

Önkénteseket és zöld közösségeket keres a Fenntarthatóbb Felvidékért 

mozgalom 
2021. augusztus 11. – bumm.sk, ma7.sk  

Jelentkezők csatlakozását várja a Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom, amely zöld 

közösségek létrehozását tűzte ki célul "Felvidék-szerte", illetve szemétszedési akciót szervez a 

Duna mentén. Az első akciót Dunamocsnál tartják. A Fenntarthatóbb Felvidékért mozgalom 

elnöke, Pék Pál az alábbi felhívást juttatta el portálunkhoz: "A nyári időszakban a turista 

forgalom megszaporodása miatt a Duna mentén a szemét is gombamód szaporodik. A 

Fenntarthatóbb Felvidékért civil szervezet ezt nem hagyja csak úgy, és közös összefogásra 

invitálja a Duna menti településeken élő lakosságot, de első sorban Dunamocs település 

lakosainak jelentkezését várja. Azon fiatalok jelentkezését is várjuk Szlovákia déli régióiból 

(Nyugattól egészen Keletig), akik szívesen tennének élőkörnyezetükért helyileg, ezzel pedig egy 

Felvidéki hálózat kialakítását kezdeményeznénk közös összefogással." 

 

Felvidéki Vállalkozói Expo Kassán 
2021. augusztus 11. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a gazdasági fellendülés érdekében határon átívelő 

pályázat által vállalkozói expót szervez 2021. augusztus 27-én Kassán „RESTART – Indítsd 

újra!” címszó alatt. A polgári társulás a járványügyi intézkedések miatt egy ideig az online térbe 

volt kénytelen a tevékenységét szorítani, de az enyhítések következtében újra megszervezhetik 

a korábban évente megrendezésre kerülő Vállalkozói Expót, melynek témája, hogy a 

gazdaságilag kedvezőtlen időszakot hogyan lehet átvészelni. A Szövetség a kassai és Kassa 

környéki régió vállalkozóit is szeretné bekapcsolni Nyugat-Szlovákia gazdasági fejlődésébe, 

ezért idén az expóra Kassán kerül sor. A résztvevők megtekinthetik az egyes vállalkozók 

kiállítását, valamint érdekes előadásokat hallhatnak. Dudás Szilárd, az encsi Anyukám Mondta 

étterem tulajdonosa „Hogyan csináld a legmagasabb szinten, avagy a legjobb vidéki étterem 

titka” címmel nyújt vállalkozói tanácsokat saját történetén keresztül. „Restart a COVID után” 
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címmel Halász Attila, a rimaszombati Palazzo étterem tulajdonosa és Stégmár Tibor, az 

érsekújvári steQmar cég ügyvezetője mondják el tanácsaikat az újrakezdésre vonatkozóan, 

valamint a délután folyamán Dudás Péter színész, a kassai Kávy Sveta kávézólánc tulajdonosa, 

Tóth Károly színész, a kassai SmartVoice vállalkozás ügyvezetője és Horváth Dániel, a kassai 

IHP EUROPE s.r.o ügyvezetője is bekapcsolódnak a beszélgetésbe. 

 

Uniós támogatásra pályázhatnak a kulturális intézmények 
2021. augusztus 11. – Új Szó  

Vélhetően nagy lesz az érdeklődés a kulturális minisztérium által tegnap bejelentett európai 

uniós pályázat iránt, melynek köszönhetően összesen 15 millió eurót osztanak szét a megyei, 

illetve önkormányzati fennhatóság alatt működő kulturális intézmények között. Bohó Tibor, a 

kulturális minisztérium Eurofunds részlegének igazgatója arról tájékoztatott, hogy a 

pénzeszközök újraelosztásának folyamata egyszerűbb lesz. Egyszerűsítették a jelentkezési 

lapot, megszüntették a kötelező mellékleteket, és a minisztérium egyes dokumentumokat 

külön kérhet majd. Szerinte a legnagyobb mértékű egyszerűsítés a jóváhagyási folyamatban 

lesz.  Juhász Eszter, a Komáromi Jókai Színház szervezési osztályának vezetője lapunknak 

elmondta, hogy természetesen élni fognak ezzel a lehetőséggel, hiszen műszaki felszereltségük 

eléggé szegényes.  

 
Külhoni kihelyezett képzések Szabadkán, Zentán és Zomborban 
2021. augusztus 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

2021-ben is támogatja a magyar állam a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-

medencében működő kihelyezett képzéseit. Idén többek között Szabadkán, Zentán és 

Zomborban is meghirdették a képzéseket, közli a Pannon RTV. Három szerbiai városban is 

indítanak kihelyezett képzést a magyarországi felsőoktatási intézmények. Zentán a Magyar 

Agrár- és Élettudományi Egyetem mezőgazdasági és kertészmérnöki alapképzésére, továbbá 

két mesterszakára, a vidékfejlesztési agrármérnöki, idén először pedig a kertészmérnökire is 

jelentkezhetnek az érdeklődők. 

 

Templombúcsú Törökbecsén 
2021. augusztus 11. – Pannon RTV 

A hagyományokhoz híven, immár 212 éve, augusztus 11- én, Assisi Szent Klára napján szervezik 

meg a templombúcsút Törökbecsén. A törökbecsei Assisi Szent Klára templomot Hadzsi Mihail 

építtette, az emlékére lett Assisi Szent Klára az 1809-ben felépült templom védőszentje. A 

búcsú szerves része a szentmise, de nem maradt el a kirakodóvásár sem. 
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https://ujszo.com/kultura/unios-tamogatasra-palyazhatnak-a-kulturalis-intezmenyek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26822/Kulhoni-kihelyezett-kepzesek-Szabadkan-Zentan-es-Zomborban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/templombucsu-torokbecsen
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Sikeres a XX. Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia  
2021. augusztus 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A XX. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia augusztus 9-én vette kezdetét a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II.RF KMF). A programsorozat a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében valósul meg augusztus 9–13. között. A 

program keretén belül 30 órás továbbképzés zajlik Népi játékok oktatása az óvodában, 

Sakkpalota, Sakkjátszótér, Legó mint oktatási módszer, Régi zene és hangszerek, valamint 

Robotika témakörökben. Az akadémia célja, hogy a pedagógusok korszerű ismeretekkel 

gazdagodjanak, emellett megfelelő gyakorlatra tegyenek szert az oktatói anyagok és 

prezentációk elkészítésében, továbbá a digitális platformok által nyújtott tudásmérési 

lehetőségek terén. 

 

KRISZ hetet szerveztek Péterfalván 
2021. augusztus 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Egy évnyi kihagyás után újra megrendezhette legnépszerűbb táborát a Kárpátaljai Református 

Ifjúsági Szervezet (KRISZ). A KRISZ hétnek a Péterfalvai Református Líceum adott otthont. 

Sipos József, a KRISZ elnöke elmondta, nagy igény mutatkozott a tábor megszervezésére, a 

fiatalok a koronavírus-járvány miatti bezártság után nagyon vágytak már a közösségre. Közel 

90 fiatal érkezett a táborba, akik az Értékek témakörében hallgathatnak előadásokat, 

áhítatokat. Az előadások során megismerkedhettek a pénz, az önkéntesség, a család és az élet 

mint érték fogalmával, valamint ezek megélésével a keresztyén életben.  Az esti evangelizációt 

Baksa Zsolt lelkipásztor tartotta. A fiatalok csoportbeszélgetések alkalmával mélyíthették el 

gondolataikat az előadások és áhítatok témáival kapcsolatban. 

 

A kárpátaljai oktatás helyzete a 2019-es külső független érettségi eredmények 

tükrében 
2021. augusztus 11. – Kárpátalja Ma 

Mi az értékelés és mi a szerepe a pedagógiában? Ezzel a kérdéssel indította előadását Orosz 

Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a Kárpátaljai Nyári Kölcsey 

Pedagógusakadémia harmadik napján. Bevezetésként a megnevezett kérdéskört fejtette ki, 

ahol kitért többek között a tanítás módjára, folyamatára, valamint a pedagógus feladataira is. 

Az elnökasszony ezután a kárpátaljai oktatás helyzetéről számolt be a 2019-es külső független 

érettségi (ZNO) eredményei tükrében. Kiemelte, hogy az adott évben tették kötelezővé az ukrán 

nyelv és irodalom, valamint a matematika vagy Ukrajna történelme ZNO-t minden érettségiző 

diák számára. 
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https://karpataljalap.net/2021/08/11/sikeres-xx-nyari-kolcsey-pedagogusakademia
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/krisz-hetet-szerveztek-peterfalvan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/krisz-hetet-szerveztek-peterfalvan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-oktatas-helyzete-a-2019-es-kulso-fuggetlen-erettsegi-eredmenyek-tukreben/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-oktatas-helyzete-a-2019-es-kulso-fuggetlen-erettsegi-eredmenyek-tukreben/
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Megérkeztek az első védettségi igazolványok Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusára 
2021. augusztus 11. – karpat.in.ua 

Augusztus végéig meghosszabbította Magyarország a kiterjesztet koronavírus elleni oltási 

kampányát. Ennek értelmében továbbra is fel lehet venni a koronavírus elleni védőoltást a 

kárpátaljai lakosoknak a záhonyi vasúti és a barabási közúti határátkelőn. A  lónyai 

határátkelőnél viszont megszűnik az oltópont. Mindeközben folyamatosan érkeznek a 

védettségi igazolványok Magyarország Ungvári Főkonzulátusára. Mint Cseh Áron vezető 

konzul stábunknak elmondta közel 2000 védettségi igazolvány már megérkezett a 

kirendeltségükre. 

 

Lendva Község - 170 ezer a sportnak, 74 ezer a kultúrának 
2021. augusztus 11. – Népújság 

Lendva Község nyilvános pályázat formájában az idei évben 173.872 euró összegben támogatja 

a községi sportegyesületeket, míg 74.250 euró értékben a kulturális tevékenységet folytató 

egyesületek működését, illetve projektjeit. A 2021-es sportprogram keretében az illetékes 

községi szerv döntése alapján összesen 36 egyesületet támogat a községi költségvetés. A 

legnagyobb összeget, 19.953 euró támogatást a lendvai sportszövetség kapta, míg a Lendvai 

Röplabdaklub 18.488 euróra számíthat. Jelentős összeget tudhat magának az 1903 Lendvai 

Labdarúgóegyesület ifjúsági tagozata, amely 17.389 eurót, valamint a Gibko Sport- és 

Turisztikai Egyesület, amely 12.662 eurót kap. 

 

Két új állandó kiállítás Kapcán: A hagyományőrzés ünnepe 
2021. augusztus 11. – Népújság 

Múlt vasárnap a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület szervezésében a nemrég felújított 

faluotthonban került sor két állandó kiállítás ünnepélyes megnyitására. A nagymama szobája, 

valamint Kézimunkáink című tárlatokat Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet igazgatója méltatta. „Ma a hagyományőrzést ünnepeljük itt, Kapcán - népdallal, 

hímzésekkel és állandó kiállításokkal a múltból. A hagyomány egy mély kút, ahonnan az élet 

varázsa ered. A mai ember csak akkor lehet igaz ember, ha ebből a kútból merít. Ezt mi, 

kapcaiak is tudjuk, és arra törekedünk, hogy megvalósuljon a két állandó kiállítás” – mondta 

köszöntő beszédében Herženjak Marija, a helyi művelődési egyesület vezetője, és hozzáfűzte, 

hogy a kiállítások önerőből, sajátkezűleg, valamint adományozók segítségével jöttek létre. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=67106&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=67106&lang=hu
https://www.nepujsag.net/muravidek/10921-lendva-k%C3%B6zs%C3%A9g-170-ezer-a-sportnak,-74-ezer-a-kult%C3%BAr%C3%A1nak.html
https://www.nepujsag.net/kultura/10925-k%C3%A9t-%C3%BAj-%C3%A1lland%C3%B3-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-kapc%C3%A1n-a-hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C3%A9s-%C3%BCnnepe.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 11. – Kossuth Rádió 

 

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt elnöke vasárnap a pártja Hargita megyei 

küldöttgyűlésén arról beszélt, hogy Hargita megye fejlődési potenciáljának kiaknázásával a 

régió etnikai összetétele is jelentősen módosulhat. Ludovic Orban látogatása és felszólalása a 

választási kampány részének tekinthető, hiszen pártja másfél hónap múlva tisztújító 

kongresszust tart. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy Ceausescu 

kommunista diktátor retorikáját vette át a Nemzeti Liberális Párt elnöke.  

 

Diplomáciai vihart okozott a somorjai kitelepítési emlékmű átadása. A szlovák diplomácia 

vezetője kifogásolta az ünnepi szónok, Kövér László házelnök szavait, aki emlékeztetett: a 

magyarok háború utáni kitelepítése, és az ezt elrendelő Benes-dekrétumok kérdése máig 

tisztázatlan. A szlovák külügyminiszter arra kérte a magyarokat, hogy mérlegeljék szavaik 

súlyát, ne sértsék meg a békét, és egyenrangú partnerként tiszteljék Szlovákiát. Erre a kérésre 

nyilatkozatban reagált a főszervező, a Via Nova Somorja ifjúsági szervezet elnöke, Méry János. 

 

A romániai közigazgatási törvény előírásai szerint azokon a településeken, ahol egy nemzeti 

kisebbség részaránya eléri a 20 százalékot, ott használhatják anyanyelvüket a helyi 

hatóságokkal való kommunikációban, ügyintézésben. Ez a törvényi előírás azonban sok helyen 

hiányosan működik a gyakorlatban. Így van ez Marosvásárhelyen is, ahol a lakosság közel fele 

magyar, ezért  az új városvezetés célja a valós kétnyelvűség érvényesítése az ügyintézésben.  

 

Szerbiában másfél hónapja romlanak a járványmutatók, ez borúlátásra ad okot a tanévkezdés 

előtt. Az felnőtt lakosság átoltottsága 50%-os, ám  a fiataloknak még egyötödét sem sikerült 

beoltani, így kétséges, hogy szeptemberben elkezdődhet-e  a mindenki által áhított tantermi 

oktatás. Hogy mikor és milyen módon kezdődik idén a tanév a szerbiai oktatási 

intézményekben, a rendelkezésre álló információk alapján azt foglalta össze munkatársunk. 

 

Csaknem száz gyerek, fiatal "lakta be" a kisoroszi Torontál Oktatási, Művelődési és Ifjúsági 

Központot, ahol megrendezték a jubileumi, 20. népművészeti tábort.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-11_18-02-00&enddate=2021-08-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-11_18-02-00&enddate=2021-08-11_18-40-00&ch=mr1
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73 éves korában elhunyt „az aradi képzőművészet nagyasszonya”, Eisele-Szűcs Zoé festő-

grafikus, báb- és díszlettervező. Szerényen, a nagy nyilvánosságtól visszahúzódva élt, 

munkáival viszont annál többet árult el magáról, a gondolatairól, mint szóval és tettekkel. 

Találóan fogalmazták meg a kritikusok, hogy „színesen álmodik, de fekete-fehéren él”. Eisele-

Szűcs Zoé utolsó egyéni tárlatát 2017 novemberében csodálhatta meg a közönség, az aradi 

Kölcsey Galéria 10. kiállításán. Akkor készült vele az utolsó rádióinterjú is, amelyet Pataky 

Lehel Zsolt idéz fel. 

 


