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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Az EMNT az Európa Tanácsnál emel panaszt Románia ellen Ludovic Orban PNL-

elnök székelyföldi beszéde miatt 

2021. augusztus 12. – MTI, Magyar Hírlap, Krónika, Maszol, Főtér, Transindex, Körkép, 

Vajdaság Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) magyarellenes programbeszédnek, a Székelyföld 

elrománosítására tett felhívásnak tartja Ludovic Orban liberális pártelnök Székelyföld etnikai 

összetételének módosításáról szóló csíkszeredai nyilatkozatát, és az Európa Tanácsnál (ET) 

emel panaszt Románia ellen a kisebbségvédelmi keretegyezmény megsértése miatt - derült ki 

az EMNT elnökségének az MTI-hez csütörtökön eljuttatott állásfoglalásából. A Tőkés László 

EMNT-elnök által aláírt nyilatkozat szerint a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnöke "a Ceausescu-féle asszimilációs politika posztkommunista zászlóvivőjeként" arra 

buzdította a PNL Hargita megyei pártaktíváját, hogy a térség gazdasági potenciáljának 

fejlesztése révén annak etnikai összetételét is igyekezzenek megváltoztatni.    Az állásfoglalás 

szerzői hangsúlyozzák: a bukaresti képviselőház elnöki tisztségét is betöltő PNL-elnök 

nyilatkozata a diktatúra legsötétebb éveit idézi, amikor is "a nacionálkommunista 

homogenizációs politika legfőbb célja volt a magyarlakta vidékek etnikai arányának  

visszafordíthatatlan megváltoztatása". 

 

Magyar főkonzulátus: nem változik a határátlépés szabálya a román–magyar 

határon 
2021. augusztus 12. – maszol.ro, Krónika 

Nem változik a határátlépés szabálya a román–magyar határon augusztus 13-tól, péntektől, 

miután a román hatóságok csak az európai uniós digitális Covid-19-igazolványt fogadják el az 

EU-n belüli koronavírus elleni oltottság, negatív teszt vagy gyógyulás bizonyítását. A QR-

kóddal ellátott igazolványt kibocsátó állami hatóság tájékoztatása szerint péntektől a román 

oltási igazolványt már nem fogadják el a határátkelőhelyeken. Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusa a Facebookon csütörtökön közötle, „alapszabályként továbbra is teszt, oltás és 

karanténkötelezettség nélkül lehet” Magyarország és Románia között a határt átlépni. 

 

Színvonalas programok az ipolysági Szent István Napokon 
2021. augusztus 12. – ma7.sk  

Az idén ötödik alkalommal szervezik meg Ipolyságon a Szent István Napok 

rendezvénysorozatát, amire 2021. augusztus 20-a és 22-e között kerül sor a Honti Kaszinó 

főszervezésében. A programok augusztus 20-án, pénteken a városháza színháztermében 

kezdődnek; 16 órakor a Kossuth-díjas énekes és mesemondó, Berecz András adja elő 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210812-az-europa-tanacsnal-emel-panaszt-az-emnt-ludovic-orban-beszede-miatt
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https://maszol.ro/belfold/Magyar-fokonzulatus-nem-valtozik-a-hataratlepes-szabalya-a-romanmagyar-hataron
https://maszol.ro/belfold/Magyar-fokonzulatus-nem-valtozik-a-hataratlepes-szabalya-a-romanmagyar-hataron
https://ma7.sk/tajaink/szinvonalas-programok-az-ipolysagi-szent-istvan-napokon
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Tréfamesék című műsorát. Másnap 18 órától szintén a városháza színházterme biztosít 

helyszínt a Kolompos zenekar fellépésének, amely elsősorban gyermekeket igyekszik 

megszólítani. A rendezvénysorozat záróprogramjaként 19 órakor a Varga Miklós Band lép 

színpadra a város színháztermében; a koncert előtt ünnepi köszöntőt mond Forró Krisztián, 

az MKP országos elnöke. 

 

Falusi ízek: Kárpát-medencei magyar táncokkal folytatódik a szórványkaraván 

Arad megyében 
2021. augusztus 12. – Krónika 

Az Aradi Kamaraszínház és a békéscsabai Tabán Táncegyüttes közös folklórelőadásával indul 

újra útnak augusztus 15-től az idei szórvány kulturális karaván. A magyar kormány 

támogatásával megvalósuló egyhetes turné során a Falusi ízek című produkciót láthatja majd 

a közönség Aradon és több Arad megyei településen. Mint a szervezők tájékoztatnak, a Falusi 

ízek című folklórelőadás egy néprajzi kalandozás a Kárpát-medencében.  

 

Jövő héten 20. Partiumi Magyar Napok: jön Zorán, a Kaukázus, az Intim Torna 

Illegál és a Parno Graszt is  
2021. augusztus 12. – transindex.ro 

Augusztus 18. és 22. között huszadik alkalommal szervezik meg Szatmárnémetiben a régió 

egyik legjelentősebb kulturális és szórakoztató rendezvénysorozatát, a Partiumi Magyar 

Napokat. A jubileumi régióünnep nyitóeseménye a Sissi, a magyarok királynéja című 

produkció; Huszka Jenő és Szilágyi László humorral és szerelemmel átitatott darabját a 

magyarországi Monarchia Operett hozza el Szatmárnémetibe.  

 

Szilágysomlyó: a Báthoryak hírnevéhez méltón dolgozna az új városvezetőség 
2021. augusztus 12. – maszol.ro 

A szilágysági Magura-domb lábánál festői környezetben fekszik Báthory István erdélyi 

fejedelem, Lengyelország királyának szülővárosa, aki messzi földre vitte Szilágysomlyó jó 

hírnevét. A Báthoryak egykori vára és a hozzá tartozó bástyák büszkén mesélnek a régmúltról, 

és kíváncsian tekintenek a jövő felé. A település Szilágy megye második legnépesebb városa, a 

legutóbbi statisztikai adatokat nézve a magyarság aránya 23 százalék, bár ez már jóval 

kevesebb lehet a tömeges elvándorlás miatt. 

 

A magyar közösség kiállása révén újulhatott meg a nagyváradi Templom-tér 

2021. augusztus 12. – maszol.ro 

Ha lassan is, de látszanak az eredményei a nagyváradi részvételi költségvetésből támogatott 

projekteknek. Évekbe telik egyik-másiknak a megvalósítása, de kiderült, a bihari 

megyeszékhely magyarsága nem hiába fogott össze annak idején, amikor ki kellett állni a 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/kultura/falusi-izekkel-folytatodik-a-szorvanykaravan-a-folklormusor-kereteben-karpat-medencei-magyar-tancok-lathatoak-tobb-arad-megyei
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https://eletmod.transindex.ro/?hir=25387
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https://maszol.ro/belfold/A-magyar-kozosseg-kiallasa-reven-ujulhatott-meg-a-nagyvaradi-Templom-ter
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közösségi kezdeményezések mellett. A nagyváradi magyar közösség által az online és offline 

szavazáson is támogatott projektek közül a váradvelencei Templom tér felújításával már 

elkészültek, ez még az első alkalommal meghirdetett részvételi költségvetési kiírás egyik 

nyertes pályázata volt. 

 

Rendszeresen ápolják a Siculicidium-emlékmű tervezőjének sírját az 

esztergomiak 
2021. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

Kilenc évvel ezelőtt lebontásra volt ítélve a csíkszeredai születésű Tamás József esztergomi 

síremléke. A madéfalvi Siculicidium tervezőjének emlékhelye azóta védetté vált, és az 

esztergomiak rendszeresen meglátogatják, rendbe szedik a sírkertet.  

 

Folyik a feltáró ásatás Ipolyság legrégebbi épületében és annak környékén 
2021. augusztus 12.  – felvidek.ma  

A nyár folyamán feltáró jellegű ásatások folynak Ipolyság legrégebbi épületében s annak 

környékén. Az egykor a premontrei rend által a középkorban alapított kolostor területén folyó 

ásatás már most számos értékes információval gazdagította a szakmai társadalmat. 

Magyarországi és szlovákiai szakemberek közösen tárják fel a középkori épület gazdag és 

értékes történelmét. Az előzetes feltárás júniusban kezdődött el a jezsuiták által gazdasági 

épületnek használt létesítményben. „A magtárban jelentős feltárást végeztünk az elmúlt 

hetekben. Mindezek információval szolgálnak majd a felújításhoz is” – nyilatkozta a 

Felvidék.ma-nak Soltész Kitty régészsegéd, az ásatások egyik koordinátora. „Célunk egy olyan 

turisztikai desztináció létrehozása, ahol be tudjuk mutatni azt a város szempontjából 

meghatározó időszakot, amikor a premontrei rend tevékenykedett a falak között” – mondta a 

Felvidék.ma megkeresésére Zachar Pál, a civil szervezet vezetőségi tagja, Ipolyság város 

képviselője. 

 

Lelki megújulás a missziós kereszt fényében 
2021. augusztus 12.  – felvidek.ma   

Az érsekújvári keresztény közösségek szervezésében érkezett a Szent Kereszt felmagasztalása 

plébániatemplomba az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a missziós 

kereszt, mely egy héten át nyújtott lelki megújulást a felvidéki katolikus hívő közösségeknek. 

Török András szervező portálunknak elmondta, hogy a stáb tagjai voltak az IGNIS Polgári 

Társulás, a Via Mariae társulás, a 7. számú Czuczor Gergely cserkészcsapat, a Széchenyi 

György Öregcserkészklub, a plébánia egyházközössége Gyurcso Zoltán atya vezetésével. A 

ferences szerzetes Cyril atya, aki már több évtizede szolgálja az érsekújvári magyarokat, 

hetente érkezve az anyaországból, szintén segítette a rendezvényt. Így aztán a helyi hívek 

mellé a környékbeli falvakból is szép számban érkeztek zarándokok, hogy hódoljanak a 
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kereszt előtt. A közösségek szervezetten, autóbusszal, de magánszemélyek is érkeztek és 

bekapcsolódtak a színes, változatos programba, mely a missziós kereszt küldetését szolgálta. 

 

Molnár: Gyimesi aljas támadást indított ellenem 
2021. augusztus 12.  – Új Szó  

Mennyire volt sikeres a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) első négy éve, és vajon mennyire 

jogosak azok a vádak, melyek szerint az intézmény a Híd hátterét hivatott finanszírozni? 

Egyebek mellett ezekről is kérdeztük a KKA eddigi igazgatóját, Molnár Norbertet, aki a 

napokban adta át az intézmény vezetését utódjának. "Kisebbségi kultúráról beszélgetünk. 

Eleve a kisebbség azt jelenti, hogy az ide tartozó emberek kevesen vannak. Ezen belül még 

kevesebben vannak, akik kultúrával foglalkoznak, ezen belül pedig például a sajtóval és a 

könyvkiadással foglalkozó személyek még kisebb csoportot alkotnak.  

 

A végzettség szempontjából sereghajtók a magyar megyék 
2021. augusztus 12.  – Új Szó  

A szlovákiai alkalmazottak iskolai végzettségét tekintve szakadéknyi különbség van az ország 

egyes régiói között. Míg Pozsonyban a főiskolai végzettséggel rendelkezők dominálnak, ez 

utóbbiakból a magyarok által legsűrűbben lakott megyékben van a legkevesebb. A szlovákiai 

fizetések összehasonlításával foglalkozó Platy.sk portál legfrissebb felmérésében annak nézett 

utána, hogy az egyes régiókban milyen iskolai végzettséggel rendelkező alkalmazottak 

dominálnak. Az ehhez szükséges adatokhoz attól a 46 ezer válaszadótól jutott hozzá, akik az 

elmúlt egy évben felkeresték a portált, hogy összehasonlítsák a fizetésüket az adott 

munkakörben dolgozó többi alkalmazottal.  

 
 

Augusztus 15-én helyi közösségi választások lesznek Zenta községben 
2021. augusztus 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ezzel kapcsoltban tartottak ma délelőtt sajtótájékoztatót, amelyen Sarnyai Rózsa Edit, a helyi 

közösségek tanácstagjainak megválasztását lebonyolító választási bizottság elnöke ismertette, 

hogy Zenta község területén 21.171 szavazásra jogosult polgár és 7 helyi közösség van, a 7 

helyi közösség területén pedig 14 szavazóhelyet nyitottak, ahol vasárnap 7 órától 20 óráig 

szavazhatnak a polgárok. A választási listákon egyéni jelöltek találhatók és minden helyi 

közösségben attól függően lehet szavazni a jelöltekre, hogy hány tanácstagot kell választani. 

Fontos elmondani, hogy az idős, beteg vagy mozgássérült polgárok esetében a választási 

bizottságok tagjai megegyezés szerint házhoz mennek. 

 

 

 
V

a
jd

a
sá

g
 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ujszo.com/kozelet/molnar-gyimesi-aljas-tamadast-inditott-ellenem
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26824/Augusztus-15-en-helyi-kozossegi-valasztasok-lesznek-Zenta-kozsegben.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. augusztus 13. 

 

Szakmai tábort tartott Magyarkanizsán a Vajdasági Magyar Közgazdász 

Társaság 
2021. augusztus 12. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsán ma délután vette kezdetét a Digitális gazdaság és e-kereskedelem elnevezésű 

szakmai tábor a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság szervezésében. A háromnapos 

táborban közel 70 fiatal vesz részt, akik zömében Vajdaságból érkeztek, de erdélyi és 

magyarországi résztvevők is vannak. A megnyitón a jelenlevőket elsőként Gyetvai Tímea, a 

VMKT elnöke köszöntötte, aki elmondta, hogy a programokat úgy állították össze, hogy 

igyekeznek hozzájárulni a jelenlévők szakmai fejlődéséhez, a tapasztalatcseréhez és a 

kapcsolati tőke bővítéséhez is. 

 

Fejlesztési munkálatok Zenta területén 
2021. augusztus 12. – Vajdaság Ma  
A városban történő jelenlegi fejlesztésekről Sztantity Szebasztián, gazdasággal megbízott 

városi tanácstag számolt be. Elmondta, ezt két témakörre bontaná: az első az infrastruktúrális 

felzárkóztatása a városnak, amely esetében kiemelte csatornahálózat kiépítésének második 

fázisát a Berta István utcában, a Mikszáth Kálmán utca aszfaltozási munkálatainak folytatása, 

illetve átadtak egy pályázatot a falusi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban az Agrár 

Kifizetési Igazgatóságnál, amely során a Kevit és Tornyost összekötő útnak a következő fázisát 

szeretnék realizálni. 

 
Önkéntesek újítják fel a beregszentmiklósi várkastély több épületét  
2021. augusztus 12. - Kárpátalja Ma  

A várkastély területén elhelyezkedő épületek felújítását végzik az „Építsük együtt Ukrajnát” 

(BUR – Budujemo Ukrajinu razom, szerk.) összukrán szervezet önkéntesei – adta hírül a 

mukachevo.net internetes hírportál. Pavlo Prizsehodszkij, a BUR szervezet kárpátaljai ágának 

képviselője szerint a cél, hogy vonzóbbá tegyék a vár környékét, mivel a régi, romos épületek 

rontják az összképet. Negyven önkéntes érkezett az ún. BUR-táborba, akik a kastély területén 

található épületek felújításával foglalkoznak – számolt be róla Prizsehodszkij a Szuszpilne 

Zakarpáttyának. 

 

Kárpátaljai borok és ízek útja – enogasztronómiai fesztivál a Munkácsi járásban 
2021. augusztus 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Kárpátaljai borok és ízek útja elnevezést kapta az első kárpátaljai enogasztronómiai fesztivál, 

melyet a munkácsi járási Királyfiszállás egyik vendéglátóipari egység területén rendeztek meg 

augusztus 10-én. A fesztiválra érkezők betekintést nyerhettek Kárpátalja különleges 

ízvilágába, kultúrájába és elhelyezkedéséből eredő sokszínűségébe. Az Ukrajna más régióiban 

is jelen lévő, Kárpátalján még gyerekcipőben járó kezdeményezéshez évről évre egyre többen 

csatlakoznak. 
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Az ungvári főkonzulátuson bemutatták Kopriva Attila alkotásait 
2021. augusztus 12. – karpat.in.ua 

Kisebb szünet után Magyarország Ungvári Főkonzulátusa ismét bemutatkozási lehetőséget 

biztosított kárpátaljai művészeknek. Kopriva Attila munkácsi festőművész és pedagógus 

egyéni tárlatának megnyitójára augusztus 11-én került sor a külképviseleten. Bacskai József 

főkonzul ünnepi beszédében kiemelte: nagy öröm számára, hogy a pandémia miatt szigorú 

korlátozások feloldását követően a külképviseleten tovább tudják folytatni azt a hagyományt 

és kulturális-diplomáciai tevékenységet, amellyel bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a 

kárpátaljai művészek számára. 

 

Rekordösszegű támogatás a sepsei református templom felújítására  
2021. augusztus 12. – Képes Újság 

A horvát kulturális minisztérium rekordnagyságú támogatást hagyott jóvá idén a sepsei 

református templom felújítására. Az összedőléstől megmentett épület külső és belső része 

hamarosan 900 000 kúnából szépül meg. Az elmúlt évtizedekben a horvátországi magyarság 

által használt egyházi épületek jelentős része nagyon rossz állapotba került, közülük több is 

használhatatlanná vált. A horvát és a magyar kormány támogatásának köszönhetően viszont 

az elmúlt években ezen épületek jelentős része megújult, vagy pedig még mindig felújítás alatt 

áll a Drávaszögben és Szlavóniában is. Utóbbiak sorát erősíti a sepsei református templom is. 

 

Székházat kapott Eszéken a HMDK 
2021. augusztus 12. – Képes Újság 

A magyar kormány Eszéken, az Istarska (Isztriai) utcában vásárolt ingatlant nemrég, melyet a 

HMDK rendelkezésére bocsátott tartós használatba. A belső felújításokat követően 

megtörtént az objektum átadása. HMDK-központ 2013-ban költözött Bellyére, azóta is itt 

működik. A Petőfi Sándor utcában álló épületet a szervezet kezdi kinőni, ezért szüksége lenne 

egy nagyobb, reprezentatívabb székházra.  Magyarország kormánya ezért úgy döntött, vásárol 

egy ingatlant Eszéken a HMDK számára, amit az érdekvédelmi szervezet tartós használatba 

kap. 

 

Csúza – további fejlesztések: megújult a református templom és a Kossuth-ház 

is 
2021. augusztus 12. – Képes Újság 

Gőzerővel zajlottak a nyáron a felújítási munkálatok Csúzán a református templomon és a 

Kossuth-ház udvarán is. A templom renoválását már be is fejezték a szakemberek, a Kossuth-

ház pedig nemzeti ünnepünkre készül el. HMDK mindig is nagy figyelmet fordított a 

horvátországi magyarság által használt épületekre, ezt bizonyítja például az is, hogy az idei 
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http://life.karpat.in.ua/?p=67173&lang=hu
https://kepesujsag.com/rekordosszegu-tamogatas-a-sepsei-reformatus-templom-felujitasara/
https://kepesujsag.com/szekhazat-kapott-eszeken-a-hmdk/
https://kepesujsag.com/szekhazat-kapott-eszeken-a-hmdk/
https://kepesujsag.com/csuza-tovabbi-fejlesztesek-megujult-a-reformatus-templom-es-a-kossuth-haz-is/
https://kepesujsag.com/csuza-tovabbi-fejlesztesek-megujult-a-reformatus-templom-es-a-kossuth-haz-is/
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évben Csúzán két nagyméretű felújításra is sor került. A leglátványosabb minden bizonnyal a 

református templom felújítása, amely hosszú idő után most végre visszanyerte régi fényét. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 12. – Kossuth Rádió 

 

Igazi nyáresti program a hullócsillag figyelés, a napokban azonban az év egyik 

leglátványosabb eseményét figyelhetjük meg, a Perseidák hullócsillagainak jelenségét. 

Minden év augusztus 7-15. között lehet a legtöbb hullócsillagra számítani. A Magyar 

Csillagászati Egyesület tájékoztatása alapján ma este 9 és 12 óra között lesz a leglátványosabb.  

Tehát menjünk ki a mezőre, parkba, vagy a tetőre, vágjuk hanyatt magunkat és nézzük a 

természet tűzijátékát!  

 

Persze akik már hajnalban a földeken dolgoznak, azok nem biztos, hogy virrasztanak ezért a 

látványért. Ilyen a földműves élete.  

A kárpátaljai magyarok többsége falvakban él és mezőgazdasággal foglalkozik. Sokan 

használnak már korszerű eszközöket, vegyszereket,  ezért a Pro Agricultura Carpathica 

Alapítvány falugazdászai rendszeresen járják a vidéket, hogy a gazdákat hasznos tanácsokkal 

segítsék a hatékonyabb termelésben.  

 

Gyerekektől hangos a somorjai református templomkert, az ezeréves műemléktemplom 

csendes zugában színes ceruzák, társasjátékok hevernek egy hosszú asztalon. A héten 

kezdődött a napközis tábor, amelyen nem is annyira a vallási nevelés, mint inkább a 

közösségépítés és erősítés a fő cél. A foglalkozásokat György András somorjai református 

lelkész vezeti.  

 

A fafaragó-faszobrász Nagy Ferenc Katalin gömöri szüleitől, nagyszüleitől még 

gyermekkorában leste el a mesterségek alapvető fogásait. Amikor a maga alkotta tárgyakat 

először mutathatta meg a nagyközönségnek, mindössze három fafaragót ismertek a 

Felvidéken. Ma már nem csak ő, de tanítványai is keresztállítók, templomi és temetői 

faragások készítői, akik otthonokat tesznek bútoraikkal, fa díszeikkel széppé, barátságossá. Az 

alkotóval az egyházasbásti tájmúzeum fafaragóinak társaságában beszélgettünk. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-12_18-02-00&enddate=2021-08-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-12_18-02-00&enddate=2021-08-12_18-40-00&ch=mr1
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Befejeződött a 47. Honismereti Kerékpártúra a Felvidéken. Idén a lengyel határtól a magyar 

határig tekertek a természeti kincsek és a magyar épített örökségek iránt érdeklődők. A 

megállók között szerepelt Ólubló vára, a karthauziak Vörös Kolostora, Lőcse és Késmárk, a 

Szepes-Gömöri Érchegység látványosságai és a Felső-Gömöri régió települései.  

 

Az udvarszállási Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében tartották meg 

Fejértelepen a IV. Dél-bánáti hagyományőrző, közösségépítő, népzenei és néptánc tábort. A 

helyszín a fejértelepi plébánia udvara és a művelődési otthon nagyterme volt.  

 

Idén is megrendezik a székelyudvarhelyiek a Szent István-napi ünnepségsorozathoz. 

Hagyományosan a történelmi egyházak székelyudvarhelyi képviselői áldják meg az új 

kenyeret a város főterén, amihez idén is valamennyi udvarhelyszéki pékség és  - csíkszékiek is  

- ajánlott föl kenyeret. Bölöni Ildikóval, a székelyudvarhelyi polgármesteri Hivatal 

rendezvényszervezőjével beszélgettünk. 


