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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kövér László-interjú: Ott állunk a falnál, nincs hová hátrálnunk 
2021. augusztus 15. – ma7.sk  

A Magyar Országgyűlés elnöke legutóbbi felvidéki látogatása alkalmával egyetlen 

médiumnak, hetilapunknak adott hosszabb lélegzetvételű interjút. Beszélgetés Kövér 

Lászlóval példaképekről, golyónyomokról, személyes hibákról és arról, milyen jövő vár 

Európa államaira, ha nem sikerül fordítanunk az EU szekérrúdján. „Európa hanyatlóban van 

gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan. Politikai berendezkedése kezd tarthatatlanná válni, 

csúszik lefelé a demográfiai lejtőn, innovációs képessége egyre gyengébb, a világ elmegy 

mellettünk. Az európai jóléti társadalom belső összetartó ereje, illetve vezető rétegének 

erkölcsi hitele jelenleg még arra sem elég, hogy az emberek türelemmel viseljék, ha egy 

világjárványt megfékezendő be kell zárni a szórakozóhelyeket. És pontosan itt jön képbe a 

nemzeti közösségek szerepe! A nemzet iránti érzelmi elköteleződés, a nemzeti szolidaritás 

akkor is lojálissá teszi az embereket az államukhoz, amikor éppen egy válsághelyzettel néznek 

szembe, mert az államot a magukénak érzett nemzeti közösség védelmi eszközének tekintik. 

Akik alá akarják ásni a nemzeti államokat, azok birodalmi szolgaságba, vagy először káoszba, 

aztán a szolgaságba akarják Európát taszítani. Ezekkel a kihívásokkal kellene foglalkozni 

Brüsszelben, de mindez szemlátomást meghaladja a legtöbb európai politikus képességeit.” 

– emelte ki a házelnök.  

 
Potápi Árpád János: világítótorony a Csíkszépvízen felavatott Székely Határőr 
Emlékközpont 
2021. augusztus 14. – MTI, Demokrata, maszol.ro, Székelyhon.ro, Magyar Szó, OrientPress, 

Délmagyar, Kisalföld  

Nemcsak hadtörténeti kiállítás, hanem igazodási pont, iránymutató világítótorony is a 

Székely Határőr Emlékközpont - hangoztatta Potápi Árpád János szombaton, a 

magyarországi támogatással kialakított létesítmény avatóünnepségen Csíkszépvizen, ahol a 

nemzetpolitikai államtitkár segítségét díszpolgári címmel hálálta meg a település 

önkormányzata. A közel 600 négyzetméteren berendezett interaktív kiállítás tárgyi emlékek 

segítségével, két- illetve háromdimenziós filmekkel, animációkkal mutatja be a székely 

határőrség történetét az Árpád-kortól a második világháborúig. Az önkormányzati 

tulajdonban lévő - a kommunizmus évtizedeiben idősotthonként használt - épület felújítására 

és berendezésére közel egymillió eurót (350 millió forint) fordítottak, a beruházást a magyar 

kormány több mint 210 millió forinttal támogatta. Az avatóünnepségen mondott beszédében 

Tamási Áronnak a világon szétszórtan élő magyarokat egyesítő "lelki impériumról" írt 

gondolatait idézve, Potápi Árpád János hangsúlyozta: a Székely Határőr Emlékközpontra is 

reménységgel kell tekinteni. 
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https://ma7.sk/aktualis/kover-laszlo-interju-ott-allunk-a-falnal-nincs-hova-hatralnunk
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekkozpont-mutatja-be-a-szekely-hatarvedelem-evszazadait
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekkozpont-mutatja-be-a-szekely-hatarvedelem-evszazadait
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Novák Katalin: a következő évtized a magyar büszkeség évtizede lesz 
2021. augusztus 14. – MTI, Origo, Pannon RTV, Propeller, Tények  

A nemzet újraegyesítésének évtizedét a nemzeti büszkeség évtizede követi majd, és azért kell 

dolgoznunk, hogy a határokon átnyúló nemzeti összetartozás vitathatatlan tény legyen 

Magyarországon és külföldön. És azért kell dolgoznunk, hogy a magyarok - bármely részén 

élnek is a világnak - büszkék lehessenek arra, hogy a magyar nemzethez tartoznak, és ez 

tiszteletet váltson ki a kívülállókból - emelte ki Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli 

miniszter szombaton Palicson a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István-napi ünnepségén. 

"Egy olyan évtized küszöbén léptünk át, melyben nemzetek buknak majd el a mindennapi 

túlélésért vívott küzdelemben, de hiszem, hogy nekünk egy olyan évtized köszönt be, melyben 

az anyaországi és határon túli magyar közösségek együtt erősödve, gyarapodva bizonyíthatják 

maguknak és a világnak, hogy méltó őrzői a Szent István-i örökségnek" - magyarázta. 

 
Szilágyi Péter: a bukovinai székelyek otthonra találtak Bátaszéken 
2021. augusztus 14. –MTI, Krónika, Origo, OrientPress, Teol.hu, 168óra, Demokrata, 

vasarnap.hu, Vajdasag.ma   

A székelyek azután, hogy nyolcvan évvel ezelőtt elindultak Bukovinából, otthonra találtak 

Bátaszéken – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

szombaton (augusztus 14.) Bátaszéken, a Székelyek Háza átadásán. Ha nyolcvan év után is él 

egy közösség, akkor az otthonteremtés receptje birtokukban van: az önszerveződés, a 

hagyományok megélése, a közösség fenntartása, a család értékének őrzése és a következő 

nemzedék felnevelése” – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság 

számára kiemelten fontos az ilyen közösségek létezése. A Székely Házat a Tolna megyei 

Bátaszéken negyedik alkalommal megrendezett józseffalvai búcsú alkalmából avatták fel. A 

320 négyzetméteres épületet a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre a nemzetpolitikai 

államtitkárság 50 millió, az önkormányzat 2,5 millió forintos támogatásával és mintegy 40 

millió forint értékű, önkéntes munkával hozta létre – mondta Molnár Péter, a szervezet 

elnöke az MTI-nek. 

 

A román Székelyföld vágyálma 
2021. augusztus 13. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „megszokhattuk, hogy a nyugati hatalmak térségünket érintő 

stratégiai érdekeiből fakadóan Románia semmiért nem kap intőt, hiába szerveznek állami 

hatóságok asszisztálásával magyarellenes pogromkísérletet egy katonatemetőben, és hiába 

uszít az államfő a magyarok és a szomszédos Magyarország ellen. A színromán nemzetállam 

megvalósításának megszállottai csak a bátorítást várják – és a kemény reakció hiánya az ilyen 

lépésekre épp hogy bátorításnak minősül – ahhoz, hogy hozzákezdjenek a Székelyföld 

elrománosításához. Talán az akció tervei – még ha csak vázlatosan is – már ott lapulnak 

valamely bukaresti fiók mélyén”. 
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https://www.origo.hu/itthon/20210814-novak-katalin-a-kovetkezo-evtized-a-magyar-buszkeseg-evtizede-lesz.html
https://kronikaonline.ro/kulfold/szilagyi-peter-a-bukovinai-szekelyek-otthonra-talaltak-bataszeken
https://kronikaonline.ro/velemeny/a-roman-szekelyfold-vagyalma
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Négycsillagos wellness-szállodát építenek a gyimesfelsőloki nyári bobpálya 
mellé 
2021. augusztus 13. – Krónika, maszol.ro 

Négycsillagos szálloda épül a Hargita megyei Gyimesfelsőlokon található Skigyimes 

komplexum keretében a Pro Economica Alapítvány támogatásával – derül ki az alapítvány 

pénteki közleményéből. A tájékoztatásban rámutatnak, turisták ezrei érkeznek naponta 

Gyimesfelsőlokra kipróbálni a 2018-ban felavatott nyári bobpályát, és azóta a környék egyik 

fő attrakciójává vált. A Skigyimes komplexum a sí- és bobpályák mellett egy étteremmel és 

egy nyári terasszal rendelkezik, jövő év végétől pedig wellness-szolgáltatásokat is nyújtó, 31 

szobás szállodával bővül. A Pro Economica Alapítvány által támogatott beruházás révén 

mintegy 50 munkahely létesül – derül még ki a közleményből. A Pro Economica Alapítvány 

egyébként 11 négy- és ötcsillagos szálloda építését támogatja Maros, Hargita és Kovászna 

megyében az erdélyi gazdaságfejlesztési programja keretében, e projektek révén 500 új 

munkahely létesül. 

 

Tényleg jöhet az azonnali beavatkozás: megjelentek a Hivatalos Közlönyben a 
hiányzó „medverendeletek” 
2021. augusztus 13. – Krónika 

Megjelentek pénteken (augusztus 13.) a Hivatalos Közlönyben a környezetvédelmi 

minisztérium azon kiegészítő rendeletei, amely révén immár gyakorlatilag is alkalmazhatóvá 

válik az emberéletet veszélyeztető medvék azonnali eltávolítását szabályozó sürgősségi 

kormányintézkedés. A monitoruloficial.ro oldalon digitális formában olvasható pénteki 

közlönyben kihirdették a Tánczos Barna vezette szaktárca rendeletét, amelyben az 

önkormányzatok és a szabad foglalkozású állatorvosok között kötött szerződés részleteit 

taglalják.  

 

Mi minden baja van a romániai (magyar) oktatásnak? 
2021. augusztus 13. – transindex.ro 

A hazai oktatási rendszerrel annyi a probléma, hogy felsorolni is meglehetősen sok időbe 

telne, a Mentés másként pedagógiai konferencia nyitóeseményén azonban a beszélgetőtársak 

nem csupán az elmúlt másfél év járványa okozta nehézségeire, hanem az elmúlt 30 év 

problémáira is reflektálni kívántak. A szerteágazó beszélgetésben néhány konszenzuálisnak 

tetsző gondolat is kiderült: például, hogy közoktatás már nincs is, csupán elit- és 

tömegoktatás, a szakadékok egyre mélyülnek, és ha az oktatási rendszer kapcsán elhangzik a 

reform szó, akkor az mindig kizárólag a tűzoltás érdekében hangzik el 

 

Az ünnepség, amin a románajkú, diaszpóráért felelős államtitkár 
székelyruhában jelent meg 
2021. augusztus 13. – szekelyhon.ro 

Egy befejeződött beruházás megünneplését, különböző fesztiválok elindítását már láthattuk, 

de a ditrói tömbházak közti aszfaltozás és a kenyérfesztivál így is emlékezetes marad: Oana 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negycsillagos-szallodaval-bovul-a-skigyimes-komplexum
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negycsillagos-szallodaval-bovul-a-skigyimes-komplexum
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tenyleg-johet-az-azonnali-beavatkozas-megjelentek-a-hivatalos-kozlonyben-a-hianyzo-bmedverendeletekr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tenyleg-johet-az-azonnali-beavatkozas-megjelentek-a-hivatalos-kozlonyben-a-hianyzo-bmedverendeletekr
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=29163
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-unnepseg-amin-a-romanajku-diaszporaert-felelos-allamtitkar-szekelyruhaban-jelent-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-unnepseg-amin-a-romanajku-diaszporaert-felelos-allamtitkar-szekelyruhaban-jelent-meg
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Ursache államtitkár székely viseletben jelent meg. Elmondta: a legutóbbi helyhatósági 

választások során járt Gyergyószéken, és akkor kérte az azóta prefektusnak kinevezett Szabó 

Zsoltot, hogy szerezzen számára egy székely viseletet, mert már kislány kora óta szerette volna 

felpróbálni. Most volt erre alkalom – tette hozzá – megjegyezve, hogy szépnek látja magát a 

ruhában. 

 

Mérgező, romándomináns hangulatú tankönyvek 
2021. augusztus 14. – Krónika 

A történelmi fordulat – diktatúrából demokráciába – harminc éve sem volt elég az erdélyi 

magyar tannyelvű iskolák tankönyvgondjainak orvoslására. Magyarán: még ma is 

forgalomban vannak olyan tankönyvek, amelyek – tekintélyes szakemberek szerint – 

alkalmatlanok az iskolai oktatásra. Leginkább a románból fordított tankönyvekkel van baj. 

 

„Ha te felvállalod, a másik talán elfogadja.” Identitáskérdésekről Bács Miklóssal  
2021. augusztus 14. – transindex.ro 

Bukarestben született, románul tanít és vegyes házasságban él: a közismert kolozsvári 

színészt a nemzeti identitás, az alteritás, a magyar-román együttélés témáiról kérdezték. 

 

Mérgező, romándomináns hangulatú tankönyvek  
2021. augusztus 14. – Krónika  

A történelmi fordulat – diktatúrából demokráciába – harminc éve sem volt elég az erdélyi 

magyar tannyelvű iskolák tankönyvgondjainak orvoslására. Magyarán: még ma is 

forgalomban vannak olyan tankönyvek, amelyek – tekintélyes szakemberek szerint – 

alkalmatlanok az iskolai oktatásra. Leginkább a románból fordított tankönyvekkel van baj. 

Természetesen a vélt tévedések, a talán szándékos – és a magyarságot bántó/sértő – 

hamisítások, légből kapott állítások „helyreigazítása” a történészekre tartozik, de a tankönyv 

visszavonatásában a szülők számítanak politikusaink (van történész szenátorunk!) és 

szakmai szervezeteink közreműködésére. A nemtetszés igazolására említek néhány példát. (1) 

A könyv 21. oldalán található térkép (Nemzetiségek Romániában, 2011) Székelyföld 

kivételével alig jelzi a magyarok jelenlétét Szatmár, Bihar, Szilágy és Kolozs megyében. Nincs 

feltüntetve magyar lakosság Brassó, Fehér, Hunyad, Arad, Temes, Krassó-Szörény, 

Máramaros, Beszterce-Naszód megyében, a moldvai magyarokról nem is beszélve. (2) A 27. 

oldalon ez olvasható: „A magyarok Erdély nyugati részén és a Pannon-síkságon telepedtek le 

a IX. században, és államot alapítottak (…) A XI. század folyamán Erdélyben is 

megtelepedtek, ezáltal átalakult a románok életmódja, társadalmi, politikai és vallási 

szerveződése (sokan felvették a katolikus vallást).” (3) Szövegrészlet a 44. oldalról: „A géták 

vagy dákok a trák népességhez tartoztak (…) országukat Daciának nevezték, fővárosuk 

Sarmisegetuza volt (…) A dákok átvették a római életmódot, szokásaikat, kultúrát és nyelvet 

(…) vagyis fokozatosan elrómaiasodtak. Vegyes házasságokat kötöttek, így kialakult a dákó-

római népesség, mely beolvasztotta a vándornépeket. Kr.u. a VIII. század végére kialakult a 

román nép, mely román nyelven beszélt. Ez a nyelv római eredetű, de megőrzött dák 

szavakat.”  
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https://kronikaonline.ro/velemeny/mergezo-romandominans-hangulatu-tankonyvek
https://multikult.transindex.ro/?cikk=29162
https://kronikaonline.ro/velemeny/mergezo-romandominans-hangulatu-tankonyvek)
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Az AUR társelnöke szerint Magyarország „társszuverén államként viselkedik 
Erdélyben”  
2021. augusztus 14. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro  

Claudiu Târziu azt mondta, az RMDSZ lépten-nyomon bebizonyítja, hogy nem tartja 

tiszteletben sem az államot, amelynek a csúcsvezetésében is képviselteti magát, sem az 

alkotmányt, sem a román többséget, „amely amellett, hogy toleráns, nagy szeretettel viseltetik 

az országban élő más nemzetiségek iránt”. Úgy véli, Románia példásan bánik a nemzeti 

kisebbségekkel, ennek a „jóságnak” azonban nem szabad "ostobaságnak vagy gyengeségnek" 

látszania, és ennek érdekében határozottabb fellépésre lenne szükség kül- és belpolitikai 

szinten egyaránt. Az AUR társelnöke hozzátette, hiányoznak a közpolitikák a külhonban élő 

románok tekintetében is, akikkel egyáltalán nem foglalkozik a román állam, „magukra hagyta 

őket”. A határon túl élő nemzettársakkal való törődés tekintetében tanulhatna Románia 

Magyarországtól, ugyanakkor azonban – véli – jobban oda kellene figyelnie az ország közepén 

számbelileg kisebbségben levő románok jogainak és szabadságainak tiszteletben tartására is, 

„mert rosszabbul bánnak velük, mint egy idegen országban”. Dan Tănasă AUR-képviselő a 

téma kapcsán rámutatott, Magyarország – Bukarest hallgatólagos beleegyezésével – 

„társszuverén államként viselkedik Erdélyben”, és úgy véli, Ludovic Orban képviselőházi 

elnök „a valóságtól elrugaszkodott” módon viszonyul ehhez a kérdéshez.  

 

Nagyváradon is megcsodálhatjuk a virágkocsikat 
2021. augusztus 14. – erdon.ro  

Egy év kihagyás után Nagyváradon ismét megtekinthetők lesznek a debreceni virágkocsik. 

Arról már beszámoltunk, hogy Bihar megye több településén meg lehet csodálni a 

kompozíciókat, azonban kiderült, hogy Nagyváradon is állomásozik a három kocsi, melyeket 

augusztus 21-én a Szent László téren lehet majd megtekinteni. A három virágkocsi: a mindig 

várt és elmaradhatatlan Szent Korona, a debreceni Szakképzési Centrum kompozíciója 

(baglyok), valamint egy csodaszarvas tematikájú jármű. Zatykó Gyula polgármesteri 

tanácsadó portálunknak elmondta, hogy a Nagyvárad és a Régió Turizmusfejlesztési 

Egyesületének (APTOR) szervezésében augusztus 21-én, szombaton (augusztus 14.) a reggeli 

órákban érkeznek meg a virágkocsik a Szent László térre és a tervek szerint egész nap 

megtekinthetők lesznek. Egyelőre nem lehet tudni, hogy szombat este vagy vasárnap 

(augusztus 15.) reggel viszik tovább azokat. Hozzátette, hogy a szervezés már egy ideje tart: a 

Szent László Napokon vetették fel a témát, hogy jó lenne, ha idén újra elhozhatnák 

Nagyváradra is a virágkocsikat, ezután pedig a nagyváradi polgármester levelet írt a debreceni 

polgármesternek és megszületett a megegyezés. Zatykó hozzátette, hogy augusztus 21-én és 

22-én az Érmellék Gazdák Egyesülete kistermelői vásárt szervez a Szent László téren. A 

részletekre visszatérünk. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=64992&az_aur_tarselnoke_szerint_magyarorszag_8222tarsszuveren_allamkent_viselkedik_erdelyben8221
https://itthon.transindex.ro/?hir=64992&az_aur_tarselnoke_szerint_magyarorszag_8222tarsszuveren_allamkent_viselkedik_erdelyben8221
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/nagyvaradon-is-megcsodalhatjuk-a-viragkocsikat-3837050/
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Átoltottsági arány az egészségügyben: az országos átlagnál alacsonyabb az 
arány Hargita megyében  
2021. augusztus 14. – szekelyhon.ro  

A Sanitas szakszervezet által a héten közzétett felmérés eredménye szerint az ország 

egészségügyi intézményeiben – elsősorban a kórházakban – dolgozók 60,14 százaléka 

többségében már mindkét, koronavírus elleni oltásadagot megkapta, illetve kisebb részben 

az első adagot, vagy átestek már a fertőzésen. Az átoltottsági arány az orvosok körében a 

legmagasabb (majdnem 70 százalékos), a legalacsonyabb (közel 50 százalék) pedig az 

egészségügyi kisegítő személyzet körében. A Hargita megyére vonatkozó adatok szerint a 

kórházakban alacsonyabb az átoltottsági arány az országos átlagnál. A szakszervezetnek 

egyébként csak a kórházakról vannak ilyen jellegű információi és azok is hiányosak, ugyanis 

amint azt Nyulas Emma, a Sanitas Hargita megyei vezetője lapunknak elmondta, a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháztól nem kaptak adatokat. A megyében működő másik 

négy kórház kimutatásai szerint az azokban dolgozó alkalmazottaknak az 53 százaléka kapta 

meg a koronavírus elleni oltást vagy esett át a megbetegedésen az elmúlt hat hónapban. Az 

átoltottsági arány a Tölgyesi Pszichiátriai Kórházban a legalacsonyabb, ott a személyzetnek 

kevesebb mint a 34 százaléka van beoltva, a fertőzésen pedig további 1,38 százalékuk esett át 

az elmúlt fél évben. 

 

Megtelt élettel a Patkó  
2021. augusztus 14. – szekelyhon.ro  

Érdemes kilátogatni Székelyudvarhelyen a Márton Áron térre vasárnap estig, ugyanis a a 

kicsiket és a nagyokat is egyaránt várja az immáron kilencedik alkalommal megrendezett 

Siculus Fesztivál. A versenyzenekarok produkciói mellett a programsátraknál mindenki 

megpihenhet egy hideg ital mellett, esténként vendégzenekarok szórakoztatják a 

nagyérdeműt. A Patkó szívében, a színpad elé kihelyezett szalmabálák kényelméből élvezheti 

a nagyérdemű a koncerteket, de a két oldalon húzódó sátrak alatt is hűsölhetnek az 

érdeklődők. Persze senkinek nem kell szomjaznia, hiszen hideg sör, és különböző üdítő italok 

is kaphatók a helyszínen. A versenyzők egymást követik, a három dalból álló produkciót 

néhány kedves és építő megjegyzéssel méltatja a zsűri. Az elbírálást idén Boros Zoltán 

filmrendező, zeneszerző, televíziós szerkesztő, Zilahi Csaba, a Kolozsvári Rádió zenei 

szerkesztője, Virányi Attila zenész, a Metropol együttes frontembere vállalta. Rajtuk kívül 

Szakadáti Mátyás zenész, előadó, a Kőbányai Zenei Stúdió tanszékvezetője, Balázs Imre 

József költő, irodalomkritikus, szerkesztő, irodalomtörténész, a KORUNK főszerkesztő-

helyettese, Orosz Pál Levente, a Transylvanium dalszerzője és énekese, illetve Fülöp Loránd, 

a 4S Street együttes szólógitárosa is a zsűrit erősíti.  

 

Marosvásárhelyi RMDSZ: Kovács Mihály Levente az elnökjelölt 
2021. augusztus 15. – maszol.ro  

Véglegesítették a marosvásárhelyi RMDSZ és a körzeti szervezet tisztújításának jelöltlistáit. 

A megyei szervezet közleménye szerint a városi RMDSZ elnöki tisztségére Kovács Mihály 

Levente, a Maros megyei tanács alelnöke tette le jelölési iratcsomóját. A Marosvásárhelyi 
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RMDSZ-ben a jóváhagyott tisztújítási szabályzat szerint a belső választásokra kétlépcsősen 

került sor, amelynek koordinálásáért egy háromtagú bizottság felelt – közölte a Szövetség 

Maros megyei szervezetének sajtóirodája. Hozzátették, miután lezárult a jelölési folyamat, ez 

a testület véglegesítette a jelöltek névsorát. A tisztújításra először a jelenlegi kilenc 

lakónegyedbeli RMDSZ-körzetben közgyűlésen, majd ezt követően a városi szervezet szintjén 

küldöttgyűlés formájában kerül sor. A körzeti közgyűlések során megválasztják a körzeti 

szervezet elnökét, 2–2 tagot a városi választmányba, illetve a 4–4 körzeti küldöttgyűlési 

küldöttet. A körzeti tisztújítások időpontja augusztus 24., tudatta közleményében a Maros 

megyei szervezet. A marosvásárhelyi városi szervezet élére Kovács Mihály Levente jelölését 

hagyta jóvá a választási bizottság. „Azt gondolom, hogy most a marosvásárhelyi magyarság jó 

helyzetben van. Ez a helyzet pedig nem egy ajándék, hanem ebbe a helyzetbe mi hoztuk 

magunkat, amikor kemény munkával elnyertük a marosvásárhelyi emberek bizalmát. Most 

pedig még keményebben meg kell dolgoznunk azért, hogy ez a bizalom megmaradjon és 

erősödjön. Ezért adtam le jelölésemet a marosvásárhelyi RMDSZ elnöki tisztségéért” – 

közölte Facebook-bejegyzésében a Maros megyei tanács alelnöke. 

 

Hagyományos aratóünnepet tartottak Csernátonban  
2021. augusztus 15. – szekelyhon.ro  

Első alkalommal szerveztek hagyományos aratóünnepet Csernátonban. A kicsépelt búzából 

készülő lisztet a Magyarok Kenyere Program részeként rászorulóknak juttatják el szerte 

Erdélyben. Becze István, a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének elnöke köszöntötte a 

kézdiszéki, sepsiszéki, orbaiszéki, gyergyószéki és nyárádmenti aratókat a szombat reggeli 

eseményen. Az aratás, cséplés mindig is kalákában zajlott, emlékeztetett Becze István, 

hangsúlyozva, ma is fontos, hogy a gazdák összefogjanak, együtt dolgozzanak, hiszen az 

mindig előre viszi az egész közösséget.   Az aratók a levágott kévékkel megrakott szekérrel a 

Haszmann Pál Múzeum udvarára vonultak, ahol Takács Lajos református lelkipásztor és 

Varga Rezső római katolikus plébános áldást mondott. Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke emlékeztett, hogy teljes lett a kör, ugyanis Zágonban búzaszentelést 

tartottak, tavaly ugyancsak Csernátonban búzaösszeöntés volt, ősszel pedig Egerpatakon 

búzaőrlésre került sor a Magyarok Kenyere program részeként. Az aratók a levágott kévékkel 

megrakott szekérrel a Haszmann Pál Múzeum udvarára vonultak, ahol Takács Lajos 

református lelkipásztor és Varga Rezső római katolikus plébános áldást mondott. Tamás 

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke emlékeztett, hogy teljes lett a kör, ugyanis 

Zágonban búzaszentelést tartottak, tavaly ugyancsak Csernátonban búzaösszeöntés volt, 

ősszel pedig Egerpatakon búzaőrlésre került sor a Magyarok Kenyere program részeként. 
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Kihagyták a kormányfői látogatásról a kisebbségi biztost. Lapunk kérdése után 
azonnal találkozót kezdeményeztek vele 
2021. augusztus 13. – ma7.sk  

Eduard Heger pénteken Dél-Szlovákiába, Galántára látogatott. A látogatásnak több célja is 

volt, kezdve a munkaerőgazdálkodással való ismerkedéstől egészen az oltási kedv 

támogatásáig. Az utóbbi napok magyar–szlovák eseményei viszont azt is kiváltották a 

kormányfőből, hogy útját a két nemzet viszonyának megismerésének is szentelje. Mint azt 

lapunk megtudta, ezt a célt a kormányfő valószínűleg csak a szavak szintjén tartja fontosnak, 

hiszen a magyarok lakta vidék látogatására szervezett kormánydelegációban nem kapott 

helyet Bukovszky László, a kormány kisebbségi biztosa. Kérdésünket péntek reggel 9 órakor 

küldtük meg a kormányfőnek, s információink szerint a kormányfő titkárság már egy óra 

múlva kapcsolatba lépett a kisebbségi kormánybiztos irodájával, és augusztus 19-ére 

közvetlen találkozóra hívta Bukovszky Lászlót! Ahogy a kormánybiztostól megtudtuk, Heger 

miniszterelnök beiktatása óta még nem volt lehetősége kétoldalú találkozóra, s eddig csak 

egyes kormányülések meghívottjaként lehetett kapcsolatban vele. 

 

Heger kerti beszéde: Minden szlovákiai polgárnak elsősorban Pozsony felé 
kellene tekintenie 
2021. augusztus 13. – ma7.sk, Új Szó  

Eduard Heger kormányfő pénteken (augusztus 13.) munkalátogatásra a dél-szlovákiai 

Galántára látogatott, ahol a kora délutáni órákban sajtótájékoztatót tartott az egykori „Tiszta 

Nap” (Čistý deň) szociális otthon helyén működő új intézmény kertjében. Ez után Heger 

kifejtette, hogy kormányfőként legfontosabb érdeke, hogy a polgárok, nemzetiségi 

hovatartozástól függetlenül, elsősorban Pozsony felé tekintsenek, és figyelmük ne a környező 

országok fővárosai irányába forduljon! Kérdésünket, hogy a szlovákiai magyarok esetében ez 

Budapestet jelenti-e, a kormányfő se nem cáfolta, se meg nem erősítette, csak azzal bővítette 

ki a korábban elhangzó gondolatát, hogy minden szlovákiai polgárnak Szlovákiában kell 

otthon éreznie magát, mert ez az otthona. Újságírói kérdésre elmondta a véleményét 

külügyminiszterének, Ivan Korčoknak azzal a kijelentésével kapcsolatban, hogy a Felvidék 

kifejezést nem szabadna használni. Heger szerint külön kell választani ennek a szónak a 

történelmi és a politikai jelentését, mint mondta, szerinte a politikai közbeszédben helytelen 

ennek a szónak a használata. Hozzátette, ezzel ki is fejezte, hogy azonosul Korčok miniszter 

kijelentésével. 

 

Bukovszky László: „Néha képesek vagyunk illúziókban élni” 
2021. augusztus 13. – felvidek.ma  

Tíz éve foglalkozik a szlovák kormányhivatalban a kisebbségek ügyeivel, 2016 óta ő az 

országban élő nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos. Az általa vezetett kisebbségi 

bizottság érdekérvényesítő képességéről, az elszlovákosodott magyar települések 

jelenségéről, a Kisebbségi Kulturális Alapot (KKA) érintő kritikákról is beszélt portálunknak. 

Az interjúból kiderül, hogy a megyei fenntartású közutakon igenis lehetnek kétnyelvű 
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közlekedési táblák, de választ kapunk arra is, van-e a kormánynak külön stratégiája a magyar 

közösséget illetően. Bukovszky a szlovák–magyar kapcsolatok értékelésében gesztusok 

szintjén még történelmi áttörésről is beszél, de figyelmeztet: a politikai realitás józanságra 

int. „Standard a kommunikációm és a kapcsolatom a kormánnyal. A tavalyi évben minden 

releváns miniszterrel egyeztettem, most már az érdemi munkán van a hangsúly. Feladataimat 

és kezdeményezéseimet elsősorban a kormányhivatal vezetőjével, JúliusJakabbal 

egyeztetem. Munkakapcsolatunk eddig korrekt. Ugyanakkor tudatosítom, hogy a kormányzat 

és az ország számára a járványügyi helyzet megoldása és kezelése prioritást élvez. Nem 

hiszem, hogy lenne a kormánynak külön stratégiája a magyar kisebbség irányában. A minket 

érintő kérdéseket én is a globális kisebbségi feladatokba csomagolva igyekszem oldani. 

Gesztusok szintjén a tavalyi év áttörést jelentett Matovič miniszterelnök trianoni 

megemlékezése kapcsán, de elmaradt a folytatás. Hozzáállásával ugyan történelmet írt, de 

kormányzati szinten ez volt a maximum. Az utóbbi napok kardcsörgetése szlovák–magyar 

oldalon csak megerősítette, hogy néha képesek vagyunk illúziókban élni. Meggyőződésem, 

hogy jelen pillanatban kormányzati szinten a szlovákiai magyar közösség helyzetén csakis a 

roma és a ruszin kisebbség helyzetének megoldásán keresztül vagyunk képesek javítani. Ez a 

politikai realitás." – mondta Bukovszky  

 

A Kisebbségi Kulturális Alap elindította a regisztrációt a szervezetek jegyzékébe 
2021. augusztus 14. – Új Szó  

A kisebbségi kulturális szervezetek már kérvényezhetik bejegyzésüket a Kisebbségi Kulturális 

Alap (KKA) által vezetett nyilvántartásba – derül ki a kulturális minisztérium 

tájékoztatásából. A KKA augusztus 12-én nyilvánosságra hozta a jelentkezési ívet, mely 

beküldésével az egyes szervezetek kérvényezhetik a bejegyzésüket az alap nyilvántartásába. A 

szakmai tanácsok mandátuma ősszel lejár, így kevesebb mint egy hónapjuk van a kisebbségi 

szervezeteknek, hogy beregisztráljanak a közzétett internetes weboldalon. A szükséges 

dokumentumokat legkésőbb szeptember 6-ig el kell eljuttatni az alap pozsonyi székhelyébe – 

ez a határidő a következő nemzeti kisebbségekre vonatkozik: bolgár, cseh, morva, német, 

lengyel, orosz, szerb, ukrán, zsidó. A magyar, roma és ruszin szervezetek szeptember 13-ig 

kérvényezhetik a nyilvántartásba vételt.  A Bél Mátyás Intézet elemzésében kiemelte, a 

törvénymódosítás a kisebbségek önkormányzatiságának korlátozását, illetve a bürokrácia 

növekedését eredményezi. Molnár Norbert, a KKA korábbi igazgatója szintén hibának tartja, 

hogy bizonyos szervezeteket kizártak a bizottsági tagok választásából. „Így a professzionális 

művészetet támogató testületbe lehet, hogy nem kerül be a filmes szakma képviselője, a 

könyv- és lapkiadást támogató bizottság összetételébe pedig nem fognak tudni beleszólni 

azok a kiadók, amelyek vállalatként működnek” – nyilatkozta lapunknak egy interjú során.  

 

 

Mától az egyetemistáké a Rákóczi Tábor Sátoraljaújhelyen 
2021. augusztus 15. – ma7.sk, felvidek.ma  

Augusztus 15-én kezdetét veszi a Rákóczi Szövetség egyetemista tábora Sátoraljaújhelyen. A 

Szövetség legnagyobb hagyományú rendezvényére 1989 óta minden év augusztusában a 
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Kárpát-medence valamennyi területéről nagy számban érkeznek egyetemisták. A tábor 

közéleti, tudományos és gazdasági előadásai során a fiatalok együtt gondolkodnak a 

magyarság és Közép-Európa helyzetéről és jövőjéről. A tábor megnyitójára augusztus 15-én, 

vasárnap 17.30-kor ellátogat Michael Winzer, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi 

képviseletvezetője. Kedden (augusztus 17.) 10 órától Benkő Tibor honvédelmi miniszter tart 

előadást a fiataloknak. A hét további programját nemzetpolitikai, gazdasági, tudományos 

előadások színesítik a kirándulásokkal, kulturális és szórakoztató programokkal együtt. 

 

Szeptember második felében várható a Szövetség első kongresszusa 
2021. augusztus 15. – ma7.sk 

A három magyar pártból formálódó Szövetség szeptember második felében tartja meg első 

kongresszusát. Az MKP, a Híd és az Összefogás a közös pártban platformként tevékenykednek 

majd. A TASR hírügynökséget a Híd szóvivője, Magdeme Klára tájékoztatta. A szóvivő 

elmondta, meg kell várni, míg mind a három párton belül lezajlanak az országos közgyűlések, 

amelyek szeptember folyamán mennek végbe, és csak azután valósulhat meg a Szövetség első 

kongresszusa. A nyár elején a pártok megvitatták a közös párt, a Szövetség alapszabályzatát. 

A Híd és az Összefogás a saját országos kongresszusain elfogadta a közös alapszabályzatot, az 

MKP pedig néhány módosító javaslatot fogadott el – konstatálta Magdeme Klára, aki 

leszögezte, a Szövetség nem egy koalíció lesz, hanem egy új egységes párt. A közös párt 50 

százaléka az MKP-ból tevődik össze, a másik 50 százalékot a Híd és az Összefogás alkotja 

majd. A párt prioritása a magyar közösség és más kisebbségek, valamint minden déli és keleti 

régióban élő szlovákiai állampolgár érdekeinek a védelme. A közös párt az euroatlanti 

orientáltságot, az Európai Unió támogatását és a jogállam alapelveit tartja majd szem előtt – 

jegyezte meg Magdeme Klára.  

 

Pásztor István: A közép-európai régió felemelése az előttünk álló évtized tétje 
2021. augusztus 15. – Vajdasag.ma 

„A közép európai gondolat magyar küldetés” – Németh László sorait választotta jubileumi, 

25. Szent István ünnepsége mottójául 2021-ben a Vajdasági Magyar Szövetség. A programot 

hagyomány szerint Palicson rendezték meg egy népünnepély keretében. A hivatalos 

műsorrész ökumenikus kenyérszentelővel kezdődött, majd Novák Katalin családokért felelős 

magyar tárca nélküli miniszter és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

mondott ünnepi beszédet. 

 

Zenta: Helyi közösségi választásokat tartanak ma 
2021. augusztus 15. – Vajdasag.ma 

Zenta község területén ma tartják a helyi közösségi választásokat. Hét helyi közösségben 

összesen hatvanegy tanácstagot választanak meg. A lakosság vasárnap reggel hét és este nyolc 

óra között szavazhat a tanácstagokra. Az önkormányzatban már egy hónappal ezelőtt 

megkezdődött a választás előkészítése. A község területén 21 171 szavazóhoz juttatták el az 
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https://ma7.sk/aktualis/szeptember-masodik-feleben-varhato-a-szovetseg-elso-kongresszusa
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26832/Pasztor-Istvan-A-kozep-europai-regio-felemelese-az-elottunk-allo-evtized-tetje.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26834/Zenta-Helyi-kozossegi-valasztasokat-tartanak-ma.html
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értesítést. A polgárok vasárnap tizennégy szavazóhelyen adhatják le a szavazataikat. A 

kerületek választási listáin egyéni jelöltek szerepelnek, minden helyi közösségben különböző 

számban. A választásokkal kapcsolatban minden információ megtalálható Zenta község 

honlapján, szerb és magyar nyelven, ahogyan a jelölőlisták is kétnyelvűek. 

 

Topolya: Vasárnap helyi közösségi választásokat tartanak 
2021. augusztu 15. – Vajdasag.ma 

Vasárnap helyi közösségi választásokat tartanak Topolyán, valamint a község további tizenkét 

helyi közösségében. A szavazati joggal rendelkezők a saját körzetük jelöltjeire voksolhatnak a 

kijelölt szavazóhelyeken. Augusztus 15-én a topolyai helyi közösség területén is választásokat 

tartanak, akárcsak a község további 12 helyi közösségében. Topolyán a városi helyi 

közösségben, melyhez tartozik Zobnatica és Karkatúr (Mićunovo), is, mint körzet, összesen 

21 képviselői helyre pályáznak a jelöltek ezúttal is. Vasárnap, a szavazás napján egy-egy 

szavazóhely nyílik Zobnaticán és Karkatúron további 19 pedig a város területén.  

 

Elhunyt Letsch Endre 
2021. augusztus 15. – Pannon RTV, Vajdasag.ma 

A vajdasági magyar jogásztársadalom kiemelkedő alakja volt. Hatvanhét éves korában 

elhunyt Letsch Endre nyugalmazott ügyvéd, bírósági tolmács. Csókán született 1954-ben, a 

gimnáziumot Újvidéken végezte, majd az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán 

diplomázott. Több művet is publikált, tanulmányai, nyelvművelő írásai a vajdasági magyar 

lapokban, folyóiratokban jelentek meg. Temetéséről a család később intézkedik. 

 

Kárpátaljai búzaösszeöntés Nagydobronyban 
2021. augusztus 15. – Kárpátalja 

Kárpátalján idén nyolcadik alkalommal öntötték össze ünnepélyesen a Magyarok Kenyere – 

15 millió búzaszem programban felajánlott búzát. A rendezvényt a hagyományokhoz híven 

augusztus 14-én, szombaton is a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonban tartották meg. 

 

Marcsák Gergely a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság új elnöke 
2021. augusztus 15. – Karpatalja.ma 

Tisztújító közgyűlést tartott a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság (KVIT) augusztus 14-én a 

makkosjánosi Helikon Hotelban. A gyűlésen Csordás László, a KVIT leköszönő vezetője 

beszámolt az elmúlt időszakról, és összegezte elnöki munkásságát. Kijelentette, hogy a 

társaság aktív tagja marad a továbbiakban is. Mint mondta, minden szervezet életének jót 

tesz, ha időnként új emberek kerülnek vezető pozícióba. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26827/Topolya-Vasarnap-helyi-kozossegi-valasztasokat-tartanak.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/elhunyt-letsch-endre
https://karpataljalap.net/2021/08/14/karpataljai-buzaosszeontes-nagydobronyban
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/marcsak-gergely-a-kovacs-vilmos-irodalmi-tarsasag-uj-elnoke/
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Megtartotta közgyűlését a KMKSZ Bátyúi és Kisbégányi Alapszervezete 
2021. augusztus 15. – Karpat.in.ua 

Tovább zajlanak a KMKSZ alapszervezeteinek éves közgyűlései. Bátyúban a középiskolában 

összegezte az elmúlt év eredményeit Bimba Csilla alapszervezeti elnök. Kisbégányban is a 

helyi iskolában zajlott a KMKSZ alapszervezeti közgyűlése, amelyen Komári Ibolya elnök 

tartott éves beszámolót. 

 

V4 nemzetközi dzsessz fesztiválra készülnek Beregszászban 
2021. augusztus 15. – Karpat.in.ua 

2021. július 1. és 2022. június 30. között Magyarország tölti be a Visegrádi Csoport, azaz a 

V4-ek elnökségét. Ennek apropóján, az Indítsuk újra Európát elnevezésű program keretében 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa 2021. szeptember 3-án és 4-én dzsesszfesztivált 

szervez a városi amfiteátrum területén. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 13. – Kossuth Rádió 

 

Kórházreformon dolgozik az új szlovák egészségügyi miniszter. A tervezet egyelőre nem 

nyilvános, az azonban már kiszivárgott, hogy a déli régió egyik legjobban működő kórházát, a 

révkomáromit a legalacsonyabb, 5. kategóriába sorolnák. A Magyar Közösség Pártja tiltakozik 

a komáromi, és a többi, magyar vidéken működő kórház lefokozása ellen. Haják Szabó Mária 

összeállítása. 

 

Egy hónappal az iskolakezdés előtt egyelőre derűlátóak a székelyföldi tanárok, diákok, ahogy a 

román oktatási tárcavezető is. A Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója, 

Tőkés Zsolt bízik a tantermi oktatásban, mert úgy véli, hogy az online oktatás nem csak a 

diákokra, de hosszú távon a társadalom egészére is rossz hatással lesz. Szabó Zsuzsa elsősöket 

tanít a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, és az elmúlt évi oktatási gyakorlatot 

egyenesen gyerekellenesnek tartja, mert készségfejlesztésben nagy hátrányt szenvedtek a 

kisdiákok. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=67427&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=67438&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-13_18-02-00&enddate=2021-08-13_18-40-00&ch=mr1
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Már a tanévkezdésre készülnek 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 tanévtől már 11 piacképes szakmát sajátíthatnak el az 

ide jelentkezők. Az oktatás minden szakon magyarországi partneriskolák bevonásával történik. 

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

Kárpátalján Tiszapéterfalva mellett Beregszászon és Nagydobronyban tanulhatnak szakmát 

anyanyelvükön a fiatalok. 

 

Homoród, vagy ahogy a szászok nevezték Hamruden a Nagy-Homoród és a Kis Homoród 

patakok találkozásánál fekszik. A falu közepén magasodik az igen jó állapotban fennmaradt 

erődtemplom. Trianon előtt Homoród német többségű, vegyes lakosságú falu volt, mára az 

arányok a szászok kitelepülésével jelentősen megváltoztak: a lakosok több mint fele román, 

egynegyedük magyar. De még itt, a Székelyföld és Szászföld határán sem ritka a magyar szó. 

Idős emberek mesélnek múltról és jelenről.  

 

A vajdasági Kisoroszon a falusi turizmust próbálják fellendíteni. A Torontál szórványközpont 

a nyolcszáz lelket számláló kisoroszi magyar közösség kulturális életének központja, ahol a 

Tájházban tett időutazás után a régi mesterségeket ki is lehet próbálni. A vendégek nemcsak 

nézelődhetnek a fazekasműhelyben, de ki is próbálhatják a korongozást.   

 

Napjainkban a világosi fegyverletétel helyszíne turisztikai látványosság. Megnézik a világosi 

Szlávics múzeumban azt az asztalt, amely mellett a két hadsereg küldöttsége megállapodott a 

fegyverletételről. A szöllősi malomig már nem jutnak el, pedig valójában ez a magyar sereg 

lefegyverzésének helyszíne.   Így ír a 172 évvel ezelőtti augusztus 13-ról Márki Sándor, Arad és 

Arad vármegye történetírója monográfiájában: „Görgey s alvezérei sírva ölelték meg egymást 

a Bohus-kastélyban; azután lovaikra pattanva, a sereggel Szőllős felé indultak. A csatorna 

hídjánál, a szőllősi műmalomnál találkozott egymással a két vezér, Görgey és Rüdiger gróf. Az 

orosz vezér átvette a tisztek kívánságainak jegyzékét, a hadseregről szóló kimutatást és 

megengedte, hogy a tisztek megtarthassák fegyvereiket és magánvagyonukat, mire azután 

Görgey a csatorna hídjáról elrendelte seregének fölvonúlását. Összesen 32 314 vitéz került az 

oroszok fogságába.” Márki Sándor Görgey Artúrt is idézi, aki a fegyverletétel előtt egy nappal 

jelentette be a legénységnek a kapitulációt: „lesznek, kik árulást gondolnak; s a história is ki 

tudja, mit fog mondani!” – fogalmazott akkor a tábornok. Azt, hogy az utókor miként ítéli meg 

– azt ismerjük, arról hogy mi maradt mára a világosi emlékekből, arról szól összeállításunk. 
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Határok nélkül 

2021. augusztus 14. – Kossuth Rádió 

Sződemeteren, a felújított református templom kertjében  Kölcsey Ferencre emlékeztek 

születésének 231. évfordulóján mindazok, akik tisztelegni akartak a nagy költő, a politikus, a 

nemzet sorsáért aggódó hazafi előtt – amint arról a héten már beszámoltunk hallgatóinknak. 

A megemlékezés szervezését idén is Muzsnay Árpád vállalta. A határ két oldaláról érkezettek 

mellett jelen volt Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, és Deák Ernő, a Bécsi Napló 

főszerkesztője is.  

  

A marosvásárhelyi vármúzeumban tekinthető meg az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a 

Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből című emlékkiállítás. A tárlaton 

válogatás látható azokból a kézzel írott és díszített imafelajánlásokból, valamint üdvözletekből 

és levelekből, amelyeket a boldog emlékezetű püspök kapott híveitől, egyházi közösségektől. A 

kiállítás egyik kurátora Bernád Rita, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Levéltárának igazgatója.  

 

Petrás Mária moldvai származású keramikussal - énekessel egy különleges jurta-kápolnában 

ültem le beszélgetni, mait édesanyja szőttesei borítottak. Mária éppen 30 esztendeje érkezett a 

Budapest közeli Pomázra Diószénből, a hagyományait erősen őrző moldvai településről. 

„Abban a világban, amelyben születtem, imádságos harangozással kezdődött a nap, és avval is 

ért véget.” – írja hitvallásában. Ez a világ jelenik meg munkáin, amelyek ott is, más falvakban 

is megtalálhatók, ha nem is nagy számban.  

 

Ha Moldváról és furulyáról hallunk, Legedi István neve biztosan eszünkbe jut. Legedi Istváné, 

aki nemcsak fújja, de tanítja is a hangszer ismeretét nemcsak szülőfalujában, Klézsén, hanem 

Moldva, sőt Kárpát-medence szerte nyári táborokban és egyéb összejöveteleken. De hogy hány 

tanítvány került ki keze alól? - arra nehéz a válasz. 

 

 

Kárpát-medencei magazinműsor 

2021. augusztus 15. – M1 

Rákóczi-kastély felújítása Borsiban 

Alig két hónapja nyitották meg, máris óriási népszerűségnek örvend a felújított Rákóczi-kastély 

Borsiban. A nagyságos Fejedelem szülőházát Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és 

Zuzana Čaputová szlovák államfő részvételével adták át még júniusban. Naponta több száz 

látogató érkezik nemcsak magyar, hanem szlovák nyelvterületről is. A földszinten, az 

uradalomban az akkori időkben végzett munkákat bemutató fából faragott, mozgó figurákat 

mutatja a kastély szakmai igazgatója. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-14_18-30-00&enddate=2021-08-14_19-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-15-i-adas-5/
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Sajtkészítés Nyújtódon 

Csaknem egy évtizede üzemel a közigazgatásilag Kézdivásárhelyhez tartozó, a várostól öt 

kilométerre fekvő Nyújtódon egy családi sajtműhely, ahol kezdetben csak hobbiból készítettek 

sajtot. A Putnoky-Csicsó házaspárnak azonban ma már az a célja, hogy a szívvel-lélekkel, 

gondosan előállított termékeik által értéket teremtsenek Székelyföldön. A kommunizmus a 

mezőgazdaságot is teljesen tönkretette, ezért a család is más megélhetés után nézett, de Barnát 

már évtizedek óta foglalkoztatta a sajtkészítés gondolata. 

 

Szemétgyűjtés a Fekete-Tiszán civil összefogással  

Ukrajnában központilag nincs megoldva a háztartási hulladék összegyűjtése és feldolgozása. 

Ezért a lakosság illegális szemétlerakókba hordja, vagy kidobja a vízpartra a szemetet, amelyet 

egy árhullám tovasodor. A környezetbarátok szemétgyűjtő akciókkal küzdenek a szennyezés 

ellen. Franc Béla azt a prést mutatja, amelynek segítségével szállítható állapotba hozza a 

korábban már szétválogatott hulladékot. A kárpátaljai Kőrösmezőn négy éve létesítette ezt a 

gyűjtőhelyet, ahová a lakosság egy része most már rendszeresen elhozza a hulladékot. Béla célja 

az volt, hogy ily módon csökkentse a településen átfolyó Fekete-Tisza szennyezettségét. 

 

Kastélyturizmus Háromszéken 

Háromszék a kúriák földje – hallani sokszor, ami szakmai berkekben, az épített örökséget 

vizsgálók között aligha megkérdőjelezhető. Hiszen itt, Erdély Dél-Keleti szegletében a 

történelmi sajátosságok következtében ma is féltucat kastélyt és több mint 160 udvarházat 

tartanak nyilván. Most arra keressük a választ, hogy hogyan lehet hasznosítani huszonegyedik 

századi körülmények között e felbecsülhetetlen értéket. Erdővidék legrégebben jegyzett 

településén, Miklósváron járunk, ahol a Kálnoky-kastély és kiterjedt udvara adott otthont a 

falu első írásos említésének 810-ik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségnek. A 

múltidéző programok minden korosztályt megszólítottak, de a legtöbb látogatót a kastélyban 

berendezett Erdélyi Élet Múzeum vonzotta, amely a maga nemében egyedülálló az egész 

országban. 

 

 


