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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A Bölcs Jaroszláv Fejedelem Érdemrend első fokozatával tüntették ki Áder Jánost 
2021. augusztus 24. – Index, Karpat.in.ua, Karpatalja.ma, Kárpátinfo, KárpátHír, Kiszó 

Volodimir Zelenszkij elnök, Ukrajna Függetlensége kikiáltásának 30. évfordulója alkalmából a 

Bölcs Jaroszláv Fejedelem Érdemrend I. fokozatával tüntette ki Áder Jánost, Magyarország 

köztársasági elnökét. Az erre vonatkozó rendeletet az államfő hivatalos honlapján tették közzé. 

„Az ukrán-magyar államközi együttműködés megerősítéséhez nyújtott kiemelkedő személyes 

hozzájárulásáért, Ukrajna függetlensége és területi egysége támogatásáért Áder Jánosnak, 

Magyarország köztársasági elnökének a Bölcs Jaroszláv Fejedelem Érdemrend I. fokozatát 

adományozom”, – áll a rendeletben. 

 

Regisztrációs kampányt indít az RMDSZ alapítványa a 2022-es magyarországi 

választásokra 
2021. augusztus 24. – MTI, Maszol, Nyugati Jelen, Vajdaság Ma 

Tájékoztató kampányt indít a kolozsvári székhelyű Eurotrans Alapítvány a jövő évi 

magyarországi országgyűlési választáson szavazni óhajtó, magyar állampolgársággal 

rendelkező romániai magyaroknak - derült ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) keddi hírleveléből. Az alapítvány központi irodájában, területi kiszállásain, 

telefonon, illetve interneten is tájékoztatást nyújt a választási részvételhez szükséges 

tudnivalókról, és segít a regisztrációval, adatfrissítéssel kapcsolatos ügyintézésben. Ebből a 

célból egy áttekinthető, könnyen kezelhető honlapot is létrehoztak a regisztrácio.ro címen. A 

jövő évi magyar országgyűlési választásokon részt vehet minden, magyar állampolgársággal 

rendelkező személy, így a romániai magyarok is, ha személyi adataik naprakészen szerepelnek 

a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra. Amennyiben a külföldi lakhelyű 

magyar állampolgár megházasodott, gyermeke született, elvált, haláleset történt a családban, 

nevet vagy lakcímet változtatott, állampolgári kötelessége jelezni a változásokat a magyar állam 

felé is - emlékeztet az RMDSZ hírlevele. 

 

Református óvodákat adott át Grezsa István Perbetén és Vágfarkasdon 
2021. augusztus 24. – felvidek.ma  

A magyar óvodákba járó gyermekek unokái is magyarul fognak álmodni – jelentette ki Grezsa 

István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos hétfőn a 

felvidéki Perbetén, ahol átadta a helyi Református Egyházközségnek a program keretében 

felújított óvodáját és bölcsődéjét. „Az emberi természetbe van kódolva az, hogy az ember jelet 

hagyjon maga mögött, s mi akkor hagyunk igazán jelet magunk mögött, ha majd az ezekbe az 
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óvodákba járó gyermekek gyermekei és azok gyermekei is magyarul fognak álmodni” – emelte 

ki beszédében Grezsa István. Hozzáfűzte: így tudjuk követni a Szent István-i államalapításkor 

ünnepelt eleinket, akik ezer éven át megőrizték Magyarországot és a magyarságot. Felidézte: 

az államalapítás ünnepén Budapesten rendezett tűzijáték végén kirajzolódott egy kereszt, ez 

pedig olyan útjelző volt, amely a – Lengyelországgal együtt 55 milliós – kelet-európai 

népességnek egyaránt mutatja az utat. A Perbetén átadott intézmény két óvodai és egy 

bölcsődei csoportnak, azaz mintegy 52 magyar gyermeknek tud kiemelkedő színvonalú 

elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani már szeptembertől. A délután folyamán Grezsa 

István még egy másik, teljesen új óvodát is átad a Felvidéken, ezúttal Vágfarkasdon. 

 

Büntetőeljárást indított a zilahi ügyészség Csűry István és Kató Béla református 

püspök ellen 
2021. augusztus 24. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Büntetőeljárást kezdeményezett a zilahi ügyészség Csűry István, a Királyhgómelléki és Kató 

Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke ellen az egykori Wesselényi kollégium 

épületének visszaszolgáltatása ügyében. Az ügyészség „hivatalból indított” nyomozása 

keretében a két egyházi elöljárót okirat-hamisítással, csúszópénz adásával és hamisított 

okirattal való visszaélés gyanújával idézték be a zilahi ügyészségre. 

 

Leszokni az erdélyi magyarok románozásáról – Bagi Barna az anyaországi 

ellenzék sértegetéseiről, a fiatalok motivációiról  
2021. augusztus 24. – Krónika 

Egyes magyarországi politikusok miatt a mai napig sérül a külhoniak méltósága, amikor 

lerománozzák, leszlovákozzák őket, illetve a szavazati jog és a kettős állampolgárság ellen 

agitálnak – fogalmazott a Krónikának Bagi Barna, a Határtalanul a Magyar Fiatalokért 

Egyesület elnöke. Mint mondta, a fiatalokat ma a lakhatás, a továbbtanulás és az álláskeresés 

kérdése érdekli leginkább, ezekre kell válaszokat adniuk a politikusoknak. 

 

Ágyúdörgéssel született székely csapat: Háromszék visszatért a jégkorong 

térképére 
2021. augusztus 24. – Krónika 

Történelmi pillanatokat élt át múlt héten a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpálya: 

bemutatkozott és lejátszotta első mérkőzését az újonnan alakult háromszéki jégkorongcsapat. 

Az Ágyúsok még nem tűztek ki egy fix időpontot erre, de néhány év múlva ők is az Erste Ligában 

szeretnének játszani. 
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A PSD elnöke felháborodott Áder János szavain – kiosztotta Cîțut, amiért nem 

védte meg „a nemzeti érdeket” 
2021. augusztus 24. – maszol.ro 

Hétfőn Kijevben, a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó 

csúcsértekezleten Áder János magyar köztársasági elnök egyebek mellett azt mondta: a 

magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon 

traumájának emléke, ezért a magyarok pontosan tudják, hogy Ukrajna népe számára miért 

annyira érzékeny seb a Krím annexiója. Marcel Ciolacu román szociáldemokrata elnök szerint 

Áder szavai felháborítóak, és elfogadhatatlannak tartja, hogy sem a csúcsértekezleten jelen lévő 

Florin Cîțu miniszterelnök, sem pedig Klaus Iohannis államfő nem replikázott ez idáig és nem 

védte meg a „nemzeti érdeket”. 

 

Ludovic Orban és a PSD össztüzet zúdít Áder János trianoni-krími párhuzamára 
2021. augusztus 24. – Krónika 

Elítélte Ludovic Orban, a kormányzó román Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke Áder Jánost 

amiatt, hogy párhuzamot vont Trianon, valamint a Krím-félsziget annektálása között. A 

bukaresti képviselőház elnöki tisztségét is betöltő Orban a hárompárti jobbközép koalíció 

vezetőinek kedden esti egyeztetését követően, újságírói kérdésre válaszolva bírálta a magyar 

államfő kijelentését. Az apja révén magyar származású román politikus „harciasnak” és 

sértőnek nevezte Áder János kijelentését, szerinte ugyanis „semmi köze a történelmi 

valósághoz” egy lapon emlegetni Erdély és a Krím elcsatolását. Romániával szembeni sértés 

kapcsolatba hozni a Krím-félsziget Oroszország általi annektálását egy olyan döntéssel, amely 

tulajdonképpen az első világháború végén fennálló nemzetközi kontextus alapján kifejezett 

népakarat nyomán született” – jelentette ki Orban a koalíciós ülést követően. 

 

Szent Istvánra méltóképpen emlékeztek az ung-vidékiek 
2021. augusztus 24. – ma7.sk  

Nagykaposon az idén államalapító Szent István királyunk emléke előtt három napos 

rendezvénysorozattal tisztelegtek. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ország keleti 

szegletében az idén leglátványosabban Ung-vidék központjában emlékeztek meg az utolsó 

magyar fejedelem és egyben az első magyar király, Szent István örökségéről, ezeréves 

államiságunkról. A rendezvénysorozat főszervezője a Csemadok Nagykaposi Alapszervezete, 

társszervezője Nagykapos és Vidéke Fejlesztéséért Polgári Társulás és a nagykapos.ma 

hírportál volt.   
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Most már a magyarság és a többi kisebbség is megérzi Remišová ámokfutását 
2021. augusztus 24. – ma7.sk, Új Szó  

Amíg Igor Matovič mellett másodhegedűsi szerepet töltött be Veronika Remišová, úgy tűnt, 

amihez csak hozzáér, abban sikert arat. Azóta viszont, hogy maga is pártelnök lett a konkurens 

Za ľudí pártban, immár csak sikertelenség és népszerűségvesztés övezi a munkáját. Ahogy az 

ilyenkor lenni szokott, a bűnbakkeresés személyeskedésbe megy át, amely úgy látszik, most 

már elérte Zuzana Kumanovát, akit a Za ľudí párt delegált a Kulturális Minisztérium 

államtitkári székébe. Kumanová, ahogy azt a ma7.sk portálnak adott több nyilatkozatából 

kirajzolódott, roma származását különösebb fennhéjazás nélkül vállaló, elsősorban a múlt 

évek, évtizedek alatt végzett etnográfusi munkáját, illetve a kisebbségi hivatalokban szerzett 

közigazgatási tapasztalatát előtérbe helyező szakember, aki a kulturális tárca kisebbségi 

nemzeti közösségekkel kapcsolatos területeit is felügyelte, irányította.  

 

Beszélnünk kell a pártegyesítésről! Megint... 
2021. augusztus 24. – Pomichal Krisztián – ma7.sk 

Egyre türelmetlenebbül toporgott a küszöbön. Hallgatózott, közben elnyűtt ballonkabátjáról 

sepregette az esőcseppeket. Kopogott, csengetett, még a kukucslyukon át is megpróbált belesni, 

mindhiába. Más dolga nem volt, hát elmélázva hallgatta az ajtón túlról szivárgó élénk 

párbeszédet. A házibuli mindhárom szervezője külön-külön többször is felhívta: „Gyere! Itt a 

helyed, szükség van rád!”, de csak nem akarták őt beengedni, az idő pedig egyre fogyott. 

Szövetség az óráját nézte… Nagyon úgy fest, idén ősszel végre megtarthatja alakuló 

kongresszusát a Szövetség. Mérget persze nem vennénk rá, találhatnak még összevesznivalót 

az együttműködés kerékkötői, de mint tudjuk, úgy még sose volt, hogy sehogyse legyen. 

Egyelőre minden jel szerint létrejön szövetség. Kis- és nagybetűvel egyaránt. A gyűjtőpárt 

megalakulása persze nem fogja egyetlen szempillantás alatt megoldani minden problémánkat. 

Ebbe a mieinknél nagyobb formátumú politikusoknak is beletörne a bicskája. Lássuk be, 

politikai megosztottságunk nem okozója, csupán egyik tünete a felvidéki magyar közösség 

számtalan nyavalyájának.  

 

Szlovákia második legnagyobb magángyűjteménye a Galántai Honismereti 

Múzeumban 
2021. augusztus 24. – felvidek.ma  

A Galántai Honismereti Múzeum újabb, a régió történetét feltáró tematikus kiállítással készül. 

A Kuffner báró műgyűjteménye c. tárlat a diószegi cukorgyár egykori tulajdonosának 

birtokában lévő, Szlovákia második legnagyobb magángyűjteményét mutatja be, amely egykor 

a Kuffner-kastélyban volt Diószegen.  
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Kisebbségi minifesztivált tart szerdán Pozsonyban a Minorma 
2021. augusztus 24. – bumm.sk  

Augusztus 25-én zajlik Pozsonyban a Pestré Slovensko/Színes Szlovákia című rendezvény a 

Minorma Polgári Társulás szervezésében. A minifesztivál a Komenský téren (10:00-tól) és a 

KC Dunaj kulturális központ termeiben (18:00-tól) fog zajlani. A két helyszín a Komenský tér, 

ahol már délelőtt tíztől elkezdődnek a programok a másik pedig a KC Dunaj, ahová 18 órától 

várják azokat, akik szeretik a Szlovákiában élő kisebbségek kultúráját, illetve szeretnének 

többet megtudni róluk. A rendezvény célja, hogy minél több művészeti ág segítségével adjon 

betekintést a hazai kisebbségek életébe, minél több korcsoport számára.  

 

Leányvárra látogatott Natália Milanová kulturális miniszter 
2021. augusztus 24. – Új Szó  

A komáromi történelmi nevezetességek délelőtti megtekintése, illetve a Komáromi Jókai 

Színházban tett kora délutáni látogatása után hosszabb történelmi sétát tett Natália Milanová 

(OĽaNO) kulturális miniszter Izsán, a dunai töltés melletti Kelemantia, avagy Leányvár római 

kori katonai táborban. A kulturális minisztérium vezetőjét és küldöttségét Domin István, Izsa 

polgármestere és Dittel Tibor a községi hivatal vezetője fogadta a rendkívül jelentős történelmi 

helyszínen. A látogatásra valószínűleg azért is kerülhetett sor, mert augusztus elején az 

UNESCO világörökségi bizottsága úgy döntött, a Római Birodalom határát képező izsai 

Kelemantia felkerül az UNESCO világörökségi listájára. A keddi találkozón szó volt arról is, 

hogy az izsai partszakaszon a Duna medrének átkutatásakor kiderült, feltételezhető, hogy itt 

állt az egyetlen, Dunán átívelő híd a római korban. 

 

Hagyománytisztelet a 800. évfordulóját ünneplő Tardoskedden 
2021. augusztus 24. – Új Szó  

Nagyszabású Szent István Napokat tartottak az értékmegőrzéséről, az ősök hagyományának 

tiszteletéről híres nagyközségben, ahol gondosan ápolják a kistérségbeli, illetve a határon 

átnyúló kapcsolatokat. A rendezvénysorozattal egyidejűleg ünnepelték az Érsekújvári járás 

egyik legnagyobb, mintegy ötezer lakost számláló községében az első írásos feljegyzés 

említésének nyolcszázadik évfordulóját. A tardoskeddi önkormányzat meghívására érkezett 

küldöttség az erdélyi Zetelakáról, valamint a magyarországi Tardos és Környe 

testvértelepülésekről, valamint a régióbeli községekből. Új épületszárnnyal bővült a község 

központjában található faluház, amely egyben korszerű kulturális központként is szolgál, így 

méltó helyen tarthatták meg az ünnepélyes önkormányzati ülést. 

 

Kotvanová: Novemberig szeretnénk kifizetni a támogatások nagy részét 
2021. augusztus 24. – Új Szó  

Mikor kaphatják meg a megítélt támogatásokat a kisebbségi kulturális szervezetek és milyen 

változásokra kell felkészülni a nemzetiségek számára szóló pályázati rendszerben, többek közt 

erről is kérdeztük a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) új igazgatóját, Alena Kotvanovát. "Idén 
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összesen 1483 nyertes pályázatra összességében több mint nyolcmillió eurót kell kifizetnünk. 

Ebből a hivatalba lépésemig, július 31-éig 205 szerződést írtak alá, amelyből 98 esetében 

történt meg addig az utalás. Ezek együttes értéke több mint félmillió euró volt. Augusztus 

elejétől a jelen pillanatig (augusztus 20-ig, szerk. megj.) 107 szerződés alapján sikerült már 

utalnunk a pénzt. Ezek együttes értéke közel 360 ezer euró. Ez együtt a nyertes pályázatok 11,4 

százalékát jelenti. 11 további szerződést már aláírtam, és további 50 van itt az íróasztalomon, 

200 szerződés közvetlenül az aláírási fázis előtt, az ellenőrzés szakaszában van. A többi nyertes 

pályázat, hozzávetőlegesen 900 kérelem esetében pedig még a költségvetés módosításának 

stádiumában vagyunk. 

 
Bácskossuthfalva: Folytatódnak az infrastrukturális fejlesztések 
2021. augusztus 24. – Vajdaság Ma 

Bácskossuthfalván eddig a háztartások negyede van rácsatlakozva a szennyvízelvezető 

rendszerre. Az Ongai völgyben zajló munkálatok lehetővé teszik további családok 

rákapcsolását, a cél, hogy belátható időn belül a háztartások harmada csatlakozzon. A 

rákapcsolódás jelképes 1 dinárba kerül csupán. Szatmári Adrián, Topolya község 

polgármestere munkatársai kíséretében Bácskossuthfalvára látogatott, ahol hamarosan 

elkészül a szennyvízelvezető hálózat egy újabb 600 méteres szakaszon az Ongai völgyben. A 

projektum értéke 5,3 millió dinár, és tartományi eszközökből finanszírozzák. 

 

Több mint egy hétig tartanak Szabadkán a városnapi programok 
2021. augusztus 24. – Vajdaság Ma 

Szabadka a városnapra készül. Azt ünneplik minden év szeptember 1-jén, hogy Mária Terézia 

1779-ben szabad királyi várossá nyilvánította a települést. Szombaton kezdődnek, s nyolc napig 

tartanak Szabadkán az idei városnapi programok. Lesznek koncertek, kiállítások, 

könyvbemutatók, színházi előadások, megszervezik a félmaratont. A részletes műsort kedden 

sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Jasmina Stevanović, a szervezőbizottság tagja 

elmondta, hogy az események jó részét a város főterén rendezik, rossz idő esetén viszont a 

sportcsarnokba költöztetik a programokat. 

 

Büszkék a testvérvárosi kapcsolatra 
2021. augusztus 24. – Magyar Szó 

A Szent István-napi ünnepségre meghívás érkezett Szenttamás község magyarországi 

testvérvárosától, Orosháza önkormányzatától, amelyben a nemzeti ünnep közös 

megünneplésére hívták meg a szenttamásiakat. Orosháza városának legnagyobb és legrégibb 

hagyományoknak örvendő rendezvénye augusztus 20-ára esik, amely egyúttal jó alkalom a két 

város polgármesterének találkozójára, és a járvány miatt bekövetkezett szünetet követően az 

immár 12 éve sikeresen működő testvérvárosi kapcsolat további erősítésére. 
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Szijjártó Péter: Kárpátalján folyamatosak a magyarok kárára elkövetett 

incidensek 
2021. augusztus 24. – MTI, Kiszo.net 

“Minden korábbi képmutató vita zárójelbe került” az energiabiztonságot illetően az Északi 

Áramlat-2 nevű, Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték ügyében létrejött 

megállapodással – vélekedett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a tárca 

közleménye szerint, miután orosz kollégáját, Szergej Lavrovot fogadta Budapesten. A 

külgazdasági és külügyminisztert az ukrajnai helyzetről is kérdezték, erre válaszolva kiemelte, 

hogy "Magyarország mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, ez soha 

nem volt kérdés". Ugyanakkor rámutatott, hogy a szomszédos országban sérülnek a magyar és 

más nemzeti közösségek jogai, ami elfogadhatatlan, és Kárpátalján is folyamatosak a magyarok 

kárára elkövetett incidensek. 

 

Budapesten vendégszerepelt a Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes 
2021. augusztus 24. – Kárpátalja 

Budapesten vendégszerepelt a Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes augusztus 20–22. között. 

Az együttes részese volt az augusztus 20-i grandiózus felvonulásnak az Andrássy úton, majd a 

FolKid Gyermek Népművészeti Fesztivál fellépőjeként a Vörösmarty téren és a Budai Várban 

lépett fel. A beregszászi csapat a Szent István-napok keretében megrendezett ifjúsági 

fesztiválon, a FolkKiden képviselte Kárpátalját az Örökség Nemzeti Gyermeknépművészeti 

Egyesület és az Országos Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének meghívására. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 24. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kormányfő azzal az optimizmussal indult a napokban a Nagyszombat megyei 

Galántára, hogy utánajár a magyar-szlovák problémás ügyeknek és el is simítja azokat. Útja 

összefüggött azzal, hogy a somorjai kitelepítési emlékmű leleplezése során a magyar 

Országgyűlés elnöke nyíltan beszélt a máig megoldatlan problémás ügyekről, amire a szlovák 

diplomácia rendkívül élesen és elutasítóan reagált. Eduard Heger miniszterelnök nemcsak, 
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hogy túlvállalta magát, de a látogatását is rosszul szervezték meg. A szlovák kormányfő galántai 

útjáról Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke beszél.  

  

Szombaton volt pontosan egy éve, hogy Szabadkán megalakult az új önkormányzati vezetés. Az 

egy év Vajdasági Magyar Szövetséghez köthető eredményeit foglalta össze szombati 

sajtótájékoztatóján Pásztor Bálint, a szabadkai közgyűlés elnöke.  

  

Regisztrációs kampányt indít az Eurotrans Alapítvány a 2022-es magyarországi választásokra, 

amelyen részt vehetnek a magyar állampolgársággal rendelkező romániai polgárok is, 

amennyiben személyi adataik aktualizálva vannak a nemzeti választási névjegyzékben. Az 

adatfrissítést követően akár online, akár az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi 

irodáiban, illetve az Alapítvány által szervezett kiszállásokon is regisztrálhatnak a választáson 

való részvételre a szavazni vágyók.  

  

Határőr emlékközpont nyílt Szépvízen, azon a csíki településen, ahol éppen a határőrvédelem 

miatt alakult ki Szent László kultusz, akinek tulajdonítják a település névadását is. A szépvízi 

határőr emlékközpont 600 négyzetméteren, három szinten, a legmodernebb eszközökkel, 

látványelemekkel, panoptikummal eleveníti fel 1000 év történetét. Az Erdélyben is egyedülálló 

tárlatot a kiállítás szakmai kurátora, Nagy József történész mutatja be. 

  

A debreceni Virágkarnevál három allegorikus kocsija érkezett vasárnap Nagyváradra. A 

járványhelyzetre való tekintettel ezúttal mazsorett és néptánccsoportok, együttesek nem vettek 

részt a kompozíciók kíséretében. Az érdeklődők Nagyvárad központjában csodálták meg a 

virág-kompozíciókat, amelyek hétfőn Bihar megye érmelléki és hegyközi településein vonultak 

fel.  

  

Majálisból idén nyárbúcsúztató lett. Augusztus 27. és 29. között rendezi meg az Aradi Magyar 

Ifjúsági Szervezet, az AMISZ a hagyományos ifjúsági majális, a „Kaszojális” idei kiadását. A 

május elsejei fesztivál tavaly és idén is a koronavírus-járvány miatt elmaradt, ám 

nyárbúcsúztató buliként megszervezik a Zarándi-hegységben található ifjúsági táborban, 

Kaszoján. A részletekről az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke Bold Barbara beszél. 


