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 Szijjártó: a külpolitika mindenkori fókuszában kell lennie a határon túli magyarok 

támogatásának 
2021. augusztus 26. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, HírTV, ATV, Origo, 

PestiSrácok, Krónika, Maszol, Körkép, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, karpat.in.ua, 

Kiszó 

„A magyar külpolitika egyik mindenkori fókuszában kell lennie a határon túl élő magyar 

nemzeti közösségek támogatásának” - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter csütörtökön. A tárcavezető Kajrat Abdrahmanovot, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főmegbízottját fogadta Budapesten, majd 

ezt követően hangsúlyozta, hogy a kormány a határon túli magyarokra erőforrásként tekint, 

kapocsként Magyarország és a szomszédos államok között - áll a tárca közleményében. 

Kiemelte, hogy bár a nemzetközi jog több ponton rögzíti a nemzeti kisebbségek jogait, sajnos, 

ezek a garanciák nem mindig és nem mindenhol érvényesülnek. Szijjártó Péter beszámolt arról, 

hogy Horvátországgal és Szlovéniával igazán súlyos kisebbségügyi kérdések nem voltak, 

Szerbiával pedig "történelmi léptékben is a legjobb kapcsolatainkat ápoljuk jelenleg, ami az ott 

élő magyar nemzeti közösség életminőségén is látszik". Rámutatott, hogy Szlovákiával és 

Romániával korábban voltak súlyos konfliktusok, azonban jelentős előre lépések történtek az 

utóbbi években, ugyanakkor Ukrajnában jelenleg is rendkívül komoly kihívásokkal néz szembe 

a magyar közösség.  

 

Átadták a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézményt 

Szabadkán 
2021. augusztus 26. – Mandiner, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Szeptembertől kezdi meg a működését. Három óvodai és két bölcsődei csoportnak, azaz 

mintegy 100 magyar gyereknek tud elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. Felavatták a 

szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézményt. Az új épület 

átadásán ünnepi beszédet mondott Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere és 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az 

intézmény szeptembertől kezdheti meg a működését, három óvodai és két bölcsődei csoporttal. 

Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri 

biztos azt üzente, az új óvoda nemcsak Szabadka, hanem az egész Délvidék ékköve. 

„Meggyőződésem szerint ez a nemzeti öntudat megőrzésének egyik szentélyévé fog válni. 

Bízom benne, hogy nemcsak a magyar gyermekek, a kizárólag magyar házasságból született 

gyermekek, hanem a vegyes házasságokban megszülető szabadkai és Szabadka környéki 

gyerekek is ezt az intézményt választják.” 
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Varga Judit: ahol új oktatási intézmény épül, ott új közösség is születik 
2021. augusztus 26. – MTI, Demokrata, Vajdaság Ma 

Ahol új oktatási intézmény épül, ott új közösség is születik. Ahol új közösség születik, ott a jövő 

már biztos bástyákra épül – jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter csütörtökön 

Szabadkán, a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és Gyakorlóintézmény átadó 

ünnepségén. Kiemelte: minden messzire mutató terv egy apró gondolatból keletkezik. Ami ma 

még csak egy ötlet, holnap már egy terv, következő nap már maga a kézzel fogható valóság – 

hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve: „így alakul ki egyetlen magból az erdő, s 

gyermekeinkből a jövő”. Varga Judit szerint a reformkor óta a magyar nyelv és kultúra ügye 

nem szűnt meg nemzeti ügynek lenni. 

 

Elveszett, majd sokkal később megtalált kürt megszólaltatásával emlékeztek a 77 

évvel ezelőtti csatára 
2021. augusztus 26. – MTI, Híradó, Mandiner, Maszol, Székelyhon, Körkép, Vajdaság Ma 

A harcban elveszett, majd sokkal később megtalált kürt megszólaltatásával emlékeztek az 

úzvölgyi katonatemetőben csütörtökön a szovjet csapatok 77 évvel ezelőtti úzvölgyi betörésére 

- számolt be a Székelyhon.ro portál. A sepsiszentgyörgyi székely határőr zászlóalj kürtjét 1944. 

augusztus 26-án a városból származó egyik hírvivő honvéd találta meg és rejtette el 

visszavonulás közben. A férfi szovjet hadifogság után 1965-ben kereste meg a rejtekhelyet. 

Azóta ő és családja a háza padlásán rejtegette a hangszert, melyet unokája adott át 2019-ben, 

az úzvölgyi katonatemető körül kialakult konfliktus hevében Tamás Sándornak, a Kovászna 

megyei önkormányzat elnökének. A kürt azóta Tamás Sándor irodáját díszíti. 

 

Kiáll az EMSZ a Wesselényi Kollégium visszaigénylése miatt vizsgált református 

püspökök mellett 
2021. augusztus 26. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) kiáll a zilahi Wesselényi Kollégium visszaigénylése miatt 

vizsgált református püspökök mellett, és visszautasítja a hatalom megfélemlítési szándékát – 

közölték a pártszövetség társelnökei csütörtökön. Csomortányi István és Mezei János 

állásfoglalásukban tudatták: kiállnak az egyházi vezetők mellett, és visszautasítanak minden, a 

hatalom részéről érkező megfélemlítési szándékot, és ha kell, utcára vonulnak. Mint írták, 

mindezt azért teszik, „hogy Bukarest számára is érthető legyen: nem engedünk a 

megfélemlítési kísérleteknek és nemet mondunk az állampolitikává emelt 

magyarellenességre!”. A társelnökök „a lopás minősített esetének” nevezték, hogy az erdélyi 

magyar közösségnek és a történelmi magyar egyházaknak még három évtizeddel a kommunista 

rendszer bukása után is a kommunisták által államosított tulajdonaik visszaszerzéséért kell 

„véget nem érő perekbe bonyolódniuk”.  
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https://demokrata.hu/magyarorszag/ahol-uj-oktatasi-intezmeny-epul-ott-uj-kozosseg-is-szuletik-418622/
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https://kronikaonline.ro/kulfold/kiall-az-emsz-a-wesselenyi-kollegium-visszaigenylese-miatt-vizsgalt-reformatus-puspokok-mellett
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Pontosították, hogy mi a teendő a medvék miatti beavatkozásoknál 
2021. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

A Környezetvédelmi Minisztérium és székelyföldi önkormányzati vezetők online 

megbeszélésen tisztáztak gyakorlati kérdéseket a medveproblémák lehetséges megoldásaival 

kapcsolatosan – adta hírül Barti Tihamér, az RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának 

elnöke. A polgármesterek, alpolgármesterek így már konkrét válaszokat kaptak arra 

vonatkozóan, hogy mit kell tenniük, ha megjelenik a településükön a nagyvad. 

 

Dan Tanasă: Klaus Iohannisnak reagálnia kellett volna Áder János kijelentésére 
2021. augusztus 26. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Bírálta csütörtökökön Dan Tanasă, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Maros megyei 

parlamenti képviselője Klaus Iohannis államfőt, mert nem reagált nyilvánosan a magyar 

köztársasági elnök „elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan” kijevi kijelentésére. Dan Tanasă 

szerint Trianonra utalva Áder János „nem kevesebbet állított” a Florin Cîţu kormányfő 

jelenlétében mondott beszédében, mint hogy „Románia megszálló állam Erdélyben”, amire a 

román diplomácia mindössze a budapesti román nagykövet „semmitmondó közleményével” 

reagált. A képviselő kifogásolja, hogy a magyar köztársasági elnök kijevi beszédének 

elhangzása után a román külügyminiszter nem adott át tiltakozó jegyzéket a bukaresti magyar 

nagykövetnek, Bogdan Aurescu külügyminiszternek pedig még csak egy sajtónyilatkozatra sem 

futotta ebben a témában. 

 

Száznál több bölcsőde épülhet országszerte 
2021. augusztus 26. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

138 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését hagyta jóvá, miniszteri rendeletben a 

fejlesztési tárcavezető. Cseke Attila elmondta: minden megye minden municípiumában 

épülhet bölcsőde az új rendelkezés értelmében. A ma jóváhagyott bölcsődeépítési kérelmeket 

továbbiak fogják követni, így a kisebb városokban és vidéken is épülhet új bölcsőde. A 

fejlesztési miniszter rámutatott: 386 állami bölcsőde működik ma Romániában. A bölcsődék 

szükségessége nyilvánvaló, ezért, első körben, a miniszteri rendelet egy bölcsőde megépítését 

hagyja jóvá minden municpípiumban, kettőt, ahol a lakosok száma meghaladja a 100.000-et. 

”Erdélyben Margittától Csíkszeredáig, vagy Gyergyószentmiklósig, Besztercétől Medgyesig 

számos municípumban épülhet új bölcsőde” – mondta el. 

 

Középiskolásoknak szervezett tábort a Mathias Corvinus Collegium 
2021. augusztus 26. – Bihari Napló 

Augusztus 18. és 20. között Szamosújváron Gyümölcsöző kalandok, kalandozó gyümölcsök 

címmel csapatépítő tábort szervezett ötven diák számára a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

erdélyi Középiskolás Programja (e-KP). A tábor célja az volt, hogy a tavaszi kampány során a 

képzési programba felvett új diákok élménydús programok révén megismerkedjenek 

egymással és egy csapatként kezdjék meg az új tanévet. 
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Pîrvulescu: ha a Fidesz elveszítené a jövő évi választást, az RMDSZ ismét szabad 

lenne  
2021. augusztus 26. – transindex.ro 

Cristian Pîrvulescu politológussal, újságíróval, a Bukaresti Egyetem Politikatudományi 

Karának dékánjával aktuális belpolitikai kérdésekről beszélgettek. 

 

Vajdasági falugazdászok látogattak a Partiumba 
2021. augusztus 26. – maszol.ro 

A szakmai és baráti kapcsolatápolás, tapasztalatcsere, valamint egymás programjainak és 

tevékenységeinek megismerése céljából Szilágykémeren találkoztak augusztus 24-én a 

Vajdaság és a Partium térségében tevékenykedő falugazdászok. A Partiumi Falugazdász 

Hálózat kezdeményezésére szervezett találkozón dr. Torda Márta, a magyar 

Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések főosztályának vezetője és Magyar 

Lóránd, Szatmár megyei parlamenti képviselő, az alsóház mezőgazdasági bizottságának 

alelnöke, a Partiumi Falugazdász Program koordinátora is jelen volt. A szerbiai falugazdász-

küldöttséget Nagy Miklós, a Vajdasági Gazdaszervezetek elnöke vezette. 

 

Lerótták kegyeletüket, több százan gyűltek össze az úzvölgyi megemlékezésen 
2021. augusztus 26. – szekelyhon.ro 

Több százan látogattak el csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe, hogy leróják kegyeletüket 

az 1944. augusztus 26-án történt szovjet támadás hősei előtt. A megemlékező ünnepség része 

volt egy katolikus és egy református szentmise, majd elhelyezték a kegyelet koszorúit a magyar 

emlékműnél. 

 

Aláírásgyűjtés a kórházreform ellen 
2021. augusztus 26. –ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Petíciót indít a Szövetség a tervezett kórházreform ellen, amelynek értelmében a kormány több 

fontos regionális kórházat, köztük a Rimaszombatit is leminősítene, megszüntetve ezáltal 

számos fontos egészségügyi ellátást. Az aláírásgyűjtés elindítását csütörtökön egy közös 

sajtótájékoztató keretében jelentették be Rimaszombatban. Cziprusz Zoltán megyei és városi 

képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium által tervezett 

reform elfogadhatatlan, mert az gyakorlatilag elfekvő kórházzá degradálná többek között a 

rimaszombati kórházat is. Ez a lépés jelentősen megbontaná az egész környék egészségügyi 

ellátását, s tovább mélyítené az egyébként is hátrányos régió helyzetét.  A tervezett reform ellen 

ugyancsak felszólalt Juhász Péter főorvos és képviselő, aki ismertette, hogy a rimaszombati 

kórház egy több mint 135 éve működő kórház, s az egyik legrégebbi az ország területén. 

Jelenlegi kapacitása 382 ágy, és egészségügyileg mintegy 120-130 ezer ember ellátását 

biztosítja, emellett 400 alkalmazottal a régió egyik legnagyobb munkaadójának számít. 
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Összefogás: A kormány és a koalíció érzéketlen a kisebbségekkel kapcsolatos 

témákra! 
2021. augusztus 26. –ma7.sk 

Az Összefogás elnöksége keddi ülésén megtárgyalta a magyar politikai egység kialakításával 

kapcsolatos teendőket, valamint kiértékelte az aktuális közéleti helyzetet. "Zuzana Kumanová 

kulturális államtitkár váratlan leváltása azt mutatja, hogy a kormány és a koalíció érzéketlen a 

kisebbségekkel kapcsolatos témákra, és fontosabb számára a politikai káderek pozícióba 

juttatása, mint a szakmai munka. Filip Mónika volt oktatási államtitkár eltávolítása után a 

második olyan esetet tapasztaljuk, amikor a kisebbségi közösségekért is felelős tisztségbe egy 

kisebbségi politikus után szlovák jelöltet ültetnek" - írja a párt sajtóközleményében.Az 

Összefogás elvárja a szlovák államtól, hogy miután UNESCO világörökségi helyszín lett az izsai 

Leányvár, a szlovák állam és a felelős minisztérium tegyen meg mindent a helyszín UNESCO-

címhez méltó kiépítéséért és propagálásáért. Az Összefogás egyúttal kiáll a dél-szlovákiai 

kórházi ellátás biztosítása mellett.  

 

Harcolnunk kell! – Gubík László-interjú a Mandineren 
2021. augusztus 26. – felvidek.ma  

Szerdán közölte Gubík Lászlóval készült interjúját a Mandiner. Az Esterházy Akadémia 

vezetőjével Vágvölgyi Gergely beszélgetett. Szemlénk.  

Vágvölgyi Gergely mindjárt az interjú elején a felvidéki magyar közélet egyik legégetőbb 

problémájára kérdezett rá, miszerint lesz-e etnikai alapon politizáló magyar párt a szlovák 

törvényhozásban. Gubík László optimizmusából kifolyólag azt felelte, lesz, de hozzátette, az 

egész csak rajtunk múlik. Ugyanakkor leszögezte, hogy az alkotmányjogi környezet, a 

demográfiai mutatók nem könnyítik meg a helyzetet, de az idei fejlemények, mint az Esterházy-

emlékév, vagy a népszámlálás mindenkit arra késztet, hogy a jobbik énjét vegye elő. A „felvidéki 

magyar árkokról” elmondta, hogy a közös anyanyelv és kisebbségi sors ellenére nem ugyanazt 

gondoljuk a világról, viszont a regionális és világnézeti különbségeket most kell nagyvonalúan 

zárójelbe tenni. 

 

Zenés délután a párkányi múzeum kertjében 
2021. augusztus 26. – felvidek.ma  

A párkányi múzeum sokféle programot fogad, mely azt jelenti, hogy nincs egyedi profilja. 

Állandó kiállított régészeti dokumentumokban ugyan megtalálható a város régészeti és 

történelmi áttekinthető anyaga, de a nagyterem inkább a régió néprajzi gyűjteményét tárolja, 

őrzi. A kis kiállítóteremben viszont előadásokat, könyvbemutatókat, szlovákiai és 

magyarországi különböző tematikájú kiállítást nézhet meg a turista (bár hetente csak két 

alkalommal tart nyitva) vagy az idelátogató közönség, érdeklődő. Nyár lévén gyakran vannak 

zenés programok is a múzeumkertben. 
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Újabb szobrászati szimpózium Meliš György emlékére 
2021. augusztus 26. – Új Szó  

A csillagászati kabinet közelében lévő parkot Meliš György akadémiai szobrászról szeretnék 

elnevezni. Tavaly a szobrászati szimpózium első évfolyamán bemutatkozott a professzor három 

egykori tanítványa. Jövő hétfőtől ismét alkotói légkör uralkodik a városi parkolóhoz közeli 

zöldterületen. 2019-ben In memoriam, Pro Urbe díjat ítélt oda az önkormányzat az érsekújvári 

születésű Meliš György akadémiai szobrásznak, akinek számos alkotása látható Érsekújvárban. 

 

Szent Istvánra és az aranyvonatra emlékeztek Kassán 
2021. augusztus 26. – felvidek.ma  

Augusztus 20-a tiszteletére baráti találkozó formájában rendezett ünnepség zajlott Kassán, 

augusztus 24-én, a MaJel Rovás Erzsébet utcai épületében. A rendezvényt a Szent István 

Polgári Társulás, a Szakkay József (Magyar Iparista Klub) Polgári Társulás és a Bocskai 

Keresztyén Társaság szervezte. A rendezvényen – melynek háziasszonya Ivanecky Mária volt 

– Gris Emese Diána konzul is részt vett.A Himnusz éneklése után Szent István királyra ünnepi 

beszéd keretében jómagam emlékeztem, felemlítve életpályájának legfontosabb eseményeit és 

tevékenységének maradandó eredményeit, melyek megalapozták az ezeréves királyságot. 

Buday Ernő, a Szent István Polgári Társulás elnöke hozzászólásában megemlítette, hogy 

számos utca, tér, hajó, szobor és község viseli államalapító királyunk nevét. 

 
Bemutatták a nemzeti tanácsok munkájáról szóló kézikönyvet  
2021. augusztus 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi képviselőházban ma bemutatták a nemzeti tanácsok munkájáról szóló 

kézkönyvet. Gordana Čomić emberi jogi és kisebbségi miniszter ebből az alkalomból 

kijelentette, hogy a könyv gyakorlati utasításokat és tanácsokat tartalmaz, nehogy 

megismételjék a munka során elkövetett hibákat. 12 évvel ezelőtt fogadták el a nemzeti 

tanácsokról szóló törvényt Szerbiában. Azóta rengeteg tapasztalatra, gyakorlati tudásra tettek 

szert a megalapított nemzeti tanácsok. Már eddig is mindenben segítették egymást, de a most 

kiadott kézikönyv egy helyre gyűjti ezt a tudást, segítve ezzel a további munkájukat, tudósít a 

könyvbemutatóról a Pannon RTV. 

 

Varázsmocsár és slime 
2021. augusztus 26. – Magyar Szó 

Idén ötödik alkalommal szervezték meg a Játékos kémiatábort a topolyai Tájház udvarában. 

Az ötnapos táborba elsősorban az 6 és 10 év közötti fiatalokat várták, ahol a foglalkozásvezető 

Kanyó Anikó vegyész volt. Kanyó elmondta lapunknak, hogy idén nagy volt az érdeklődés a 

kémiatábor iránt. „Az első kémiatáborban 30 diák vett részt. Először mindössze egy 

kémiatábor szervezése volt tervben, de két nap alatt körülbelül 38 diák jelentkezett rá, így a 

nagy érdeklődésnek köszönhetően ezen a héten indul a második kémiatábor. Ezen a 
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https://ujszo.com/regio/ujabb-szobraszati-szimpozium-melis-gyorgy-emlekere
https://felvidek.ma/2021/08/szent-istvanra-es-az-aranyvonatra-emlekeztek-kassan/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26880/Bemutattak-a-nemzeti-tanacsok-munkajarol-szolo-kezikonyvet.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4708/vajdasag_topolya/249164/Var%C3%A1zsmocs%C3%A1r-%C3%A9s-slime-topolya-t%C3%A1bor.htm
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bejelentkezettek száma alapján 34 diák vesz részt a különböző foglalkozásokon.  A résztvevők 

csapatokban, illetve egyedül végzik a kísérleteket.”  

 
Mit is mondott pontosan Áder János? Itt az ukrán fordítás! 
2021. augusztus 26. – Kiszo.net 

Meglehetősen nagy indulatokat gerjesztett a Krími Platform csúcsértekezlete, aminek deklarált 

célja diplomáciai módszerekkel visszaszerezni a 2014 tavaszán önkényesen elcsatolt félszigetet. 

A Kreml élesen tiltakozott a tanácskozás ellen. A fórumon Volodimir Zelenszkij elnök őszintén 

elismerte, országa önerőből képtelen lesz visszacsatolni a Krímet és a megszállt kelet-ukrajnai 

területeket. Ezen a rendezvényen Áder János magyar köztársasági elnök is ott volt, s egyes 

ukrán elemzők támadásainak a kereszttüzébe került, amiért volt mersze számon kérni az ukrán 

vezetésen az országban élő kisebbségekkel szembeni, köztük a magyarság elleni jogszűkítő 

magatartást. 

 

Népművészeti kiállítás az ungvári skanzenben 
2021. augusztus 26. – Karpat.in.ua 

Népművészeti kiállítást szerveztek az ungvári skanzenben. Az Ukrajna függetlenségének 30. 

évfordulója alkalmából megrendezett tárlaton kárpátaljai művészek több mint 200 alkotását 

tekinthetik meg a látogatók. 

 

Szent István királyunkat és a magyar államalapítást ünnepeltük Horvátország-

szerte 
2021. augusztus 26. – Képes Újság 

Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, melynek alkalmából ünnepi 

programokat, összejöveteleket tartottak egyesületeink a Drávaszögtől a tengermellékig. A 

HMDK központi rendezvényére Pélmonostoron került sor, ahol a Szent Márton katolikus 

templom adott helyet az ünnepi misének. Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, a 

keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. 

Szent István uralkodása idején augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. 

 

Búza-adományozási ünnep Karancson 
2021. augusztus 26. – Képes Újság 

A HMDK Gazdaköre, a Magyarok Kenyere-program horvátországi partnere múlt szerdán 

nagyszabású ünnepély keretében vette át a búzaadományokat a horvátországi magyar 

termelőktől Karancson. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Jakab István, a 

magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének 

elnöke is. A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” egy olyan jótékonysági program, 
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https://kiszo.net/2021/08/26/mit-is-mondott-pontosan-ader-janos-itt-az-ukran-forditas/
http://life.karpat.in.ua/?p=68907&lang=hu
https://kepesujsag.com/szent-istvan-kiralyunkat-es-a-magyar-allamalapitast-unnepeltuk-horvatorszag-szerte/
https://kepesujsag.com/szent-istvan-kiralyunkat-es-a-magyar-allamalapitast-unnepeltuk-horvatorszag-szerte/
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amelynek keretei között a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogatnak nem csupán az 

anyaországban, de a határokon túl is.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 26. – Kossuth Rádió 

 

A román restitúció diszkrét bája. A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 2003-ban 

igényelte vissza a zilahi Wesselényi Kollégiumot, melyet a román  kommunista hatalom 1948-

ban államosított. A restitúciós bizottság azonban elutasította az iskolaépület 

visszaszolgáltatását. A reformátusok fellebbeztek, majd per-pert követett, végül, a Legfelsőbb 

Ítélő és Semmítőszék hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, és az ügyet visszaküldte 

újratárgyalásra. És ekkor meghökkentő fordulatot vett az ügy. A zilahi ügyészség vizsgálatot 

indított Csűry István, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspöke és Kató Béla, 

az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ellen.   A „hivatalból indított” nyomozás a két 

egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított okirattal való 

visszaéléssel gyanúsítja.  

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megye 2003-ban kötöttek testvérmegyei kapcsolatot és ezt 

település szinten is tartalommal töltötték ki. A napokban országgyűlési képviselők, megyei és 

települési önkormányzatok képviselői látogattak Székelyföldre, közös fejlesztési 

elképzelésekről és a kapcsolatok megerősítéséről egyeztettek.  

 

A napokban tartották Kassán a Magyar Szemhatár felvidéki kötetének ősbemutatóját. A Nap 

Kiadó gondozásában 2019-ben megjelent, esszéket, tanulmányokat tartalmazó könyv címe: A 

felvidéki magyarság a 21. században. A Csemadok szervezésében megtartott ősbemutató 

vendégei, a sorozatszerkesztő, Pusztay János professzor és a felvidéki kötet szerkesztője, 

kolléganőnk Haják Szabó Mária ismertette a munka születésének körülményeit, céljait, majd 

egy termékeny beszélgetés és közös gondolkodás után minden résztvevőnek ajándékoztak egy 

könyvet.   

 

Oz, aminek csodájára járnak. Az országos, szerb nyelvű lapok is írtak már arról, hogy Szerbia 

legtevékenyebb ifjúsági szervezete Magyarkanizsán működik. Rendszeresek a programok, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-26_18-02-00&enddate=2021-08-26_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-26_18-02-00&enddate=2021-08-26_18-40-00&ch=mr1
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amelyek sok fiatalt mozgatnak meg. A napokban még egy miniszter is ellátogatott az OZ 

Magyarkanizsa Községi Ifjúsági Irodába. A siker titka csupán az, hogy van egy talpraesett 

szervező, akinek sikerült kialakítania maga mögött egy csapatot. Ő Ivanovics Laura 

koordinátor. 

 

Gólyahírek következnek. Műsorunk is követi a magyarfenesi gólyaéletet, hírt adtunk mikor 

megérkeztek, a tojásrakásról, majd a gólyafiókákról, most pedig arról, hogy üres a  webkamerás 

gólyafészek, Leske és Miska, valamint a már felnőtt három fióka is útra kelt. Idén - egy 

gyűrűzött gólya tanúsága szerint - Lengyelországból érkező gólyák is megpihentek Fenesen, a 

webkamerának pedig a gólyák érkezésekor és a fiókák kikelésekor volt a legnagyobb a 

nézettsége.  


