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Kövér László: a kisebbségi sors Európa többségi nemzeteit is fenyegeti 
2021. augusztus 29. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, Index, 

szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Kövér László szerint a kisebbségi sors immár nemcsak az európai nemzeti kisebbségeket, 

hanem az európai többségi nemzeteket is fenyegeti. Az Országgyűlés elnöke a marosvásárhelyi 

vártemplomban beszélt erről vasárnap, a Vásárhelyi forgatag kulturális fesztivál 

fővédnökeként, a rendezvénysorozat keretében tartott ökumenikus istentisztelet után. A 

politikus megemlítette: a nagyvilágban és Európában "olyan mélységek örvénylenek, amelyek 

országokat, nemzeteket képesek magukba rántani, amelyek nemzedékek sorsát képesek 

tönkretenni, amelyek az emberi méltósággal nem élhető jövő veszélyével fenyegetnek". 

Hozzátette: a magyarok a kisebbségi léttel azonosítják a politikai alávetéssel, gazdasági 

kifosztással és nemzeti megaláztatással járó sorsot. Úgy vélte, Európának azért is kellene 

foglalkoznia a nemzeti kisebbségek ügyével, mert a kisebbségi sors Európa bármelyik 

államának bármelyik - akár elsöprő számbeli többségben élő - nemzetét is utolérheti. Felidézte: 

a külhoni magyarok egy évszázada küzdenek szülőföldjük otthonosságának megőrzéséért, és 

azért például, hogy annak etnikai arányait mesterségesen senki ne változtathassa meg. E 

gondokkal azonban ma már az európai többségi nemzetek polgárai is szembesülnek szavai 

szerint. 

 

Simicskó: fontos, hogy a magyarság összetartozása erősödjön 
2021. augusztus 28. – MTI, Magyar Hírlap, Hír TV, Origo, Vajdaság Ma 

Fontosnak tartja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, hogy a magyarság 

lelki, szellemi összetartozása erősödjön, mert szerinte olyan globalizációs folyamatok vannak 

a világban, amelyek valamennyi nemzetnek kihívást jelentenek. Simicskó István szombaton az 

M1 aktuális csatornán, az erdélyi Torockón, a Duna Nap rendezvényén felszólalva kiemelte: fel 

kell készülni arra, hogy "azt az örökséget, amelyet szüleink, nagyszüleink ránk hagytak itt, a 

Kárpát-medencében, megőrizzük és átadjuk gyermekeinknek, unokáinknak". A legfontosabb 

üzenet, hogy "összetartozunk, bármilyen határok is vannak" - fűzte hozzá. Azt mondta: a 21. 

század a kihívások évszázada, nagyon komoly veszélyek leselkednek minden nemzetre és 

mindenkire, aki nem erősíti meg az önazonosságtudatát. Szükség van egy éntudatra, egy 

nemzettudatra és a keresztény hit megerősítésére is - közölte a frakcióvezető, hozzátéve: "ez az, 

ami összeköt, és teljessé teszi az emberi közösségünket. 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/08/a-kisebbsegi-sors-europa-tobbsegi-nemzeteit-is-fenyegeti?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.vajma.info/cikk/karpat/14244/Simicsko-Fontos-hogy-a-magyarsag-osszetartozasa-erosodjon.html
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Kelemen Hunor: buta vádakkal illetik a református püspököket, nem lesz hosszú 

életű az ügy 
2021. augusztus 27. – maszol.ro 

Az igazságszolgáltatásnak az lenne az elsődleges feladata, hogy visszaadja a jogos 

tulajdonosoknak az elrabolt javait, nem pedig az, hogy „holmi buta vádakkal” illesse Csűry 

István és Kató Béla református püspököt – mondta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, 

RMDSZ-elnök az Erdélyi Magyar Televíziónak tett nyilatkozatában. Kelemen Hunor szerint az 

ügység vádjai teljesen elfogadhatatlanok és felháborítóak, éppen ezért ez az ügy nem lesz 

hosszú életű. A miniszterelnök-helyettes kifejtette: az igazságszolgáltatás nem követelhet olyan 

okiratot, amellyel a királyhágómelléki püspökök nem rendelkeztek, hiszen 1911-ben még nem 

létezett ez az egyházkerület. Hozzátette: ezek „holmi buta vádak”, az igazság győzni fog, és az 

épület visszakerül jogos tulajdonosához.   

 

Haranglábat, megújult templomot szenteltek és szabadidőközpontot avattak 

Barátoson 
2021. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

Egész napos ünnepséggel adtak hálát vasárnap, Új kenyér ünnepén a barátosiak, hogy új 

harangláb került a temetőkertbe, befejeződött a református templom felújítása, és a korszerű 

szabadidőközpont is megépült. A templom felújítását és a szabadidőközpont építését az Erdélyi 

Református Egyházkerület Magyarország Kormánya támogatásával finanszírozta, a 

haranglábat pedig Kató Béla, az egyházkerület püspöke adományozta szülőfalujának. Az 

ünnepségsorozaton részt vett Brendus Réka, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője, Kató Béla püspök és Balogh Zoltán kézdi-orbai esperes. 

 

Zsigárdon tartották a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét 
2021. augusztus 28. – ma7.sk  

A mátyusföldi Zsigárd község református templomában tartották a Szlovákiai Magyar Iskolák 

XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepségét. A 2021/2022-es tanév Isten áldásával indul, mottója: 

„Az okos ember másnak a példáján és kárán tanul”. Pedagógusok, egyházi és közjogi 

méltóságok, köztiszteletben álló személyek, a magyarországi és a felvidéki politikum 

képviselőinek jelenlétében tartották meg a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó 

ünnepségét. A tanévnyitó ünnepi beszédet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

elnöke, Fekete Irén tartotta meg. Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

Felvidéki Főosztályának vezetője Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkárának levélben megírt üzenetét tolmácsolta a felvidéki tanévnyitó résztvevői 

felé. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-buta-vadakkal-illetik-a-reformatus-puspokoket-nem-lesz-hosszu-eletu-az-ugy
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-buta-vadakkal-illetik-a-reformatus-puspokoket-nem-lesz-hosszu-eletu-az-ugy
https://szekelyhon.ro/aktualis/haranglabat-megujult-templomot-szenteltek-es-szabadidokozpontot-avattak-baratoson
https://szekelyhon.ro/aktualis/haranglabat-megujult-templomot-szenteltek-es-szabadidokozpontot-avattak-baratoson
https://ma7.sk/oktatas/lezajlott-a-szlovakiai-magyar-iskolak-orszagos-tanevnyito-unnepsege
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Idén több mint 2000 romániai magyar kisdiák részesül a Rákóczi Szövetség 

ösztöndíjában 
2021. augusztus 27. – MTI, Krónika 

A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint kilencezer külhoni magyar iskolakezdő 

kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózatán keresztül. A 

szövetség pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint több mint félezer településen 

adják át külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjának a több száz anyaországi települési 

önkormányzat magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíját. Ezzel is szeretnék megköszönni a 

szülőknek azt a felelős döntést, hogy gyermeküknek a szülőföldjükön magyar iskolát 

választottak. A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a 

kultúra és a közösség fennmaradásával, és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és jobb 

érvényesülésével – írták. 

 
Utolsó percben kész lett a kilencedikes tanterv – Kallós Zoltán: a jó pedagógus 

tankönyv nélkül is hatékony 
2021. augusztus 27. – Krónika 

A jól ismert problémával lépnek új életszakaszba az úgynevezett kísérleti generáció diákjai: 

kilencedik osztályban sem lesz jó ideig tankönyvük. Ám az új kerettanterv elkészült, és Kallós 

Zoltán oktatási államtitkár szerint nem lehet panasz rá, a „jó pedagógus” pedig tankönyv nélkül 

is hatékonyan át tudja ültetni a gyakorlatba. Az RMDSZ szakpolitikusa szerint a tanintézetek 

többsége felkészült az iskolakezdésre. 

 

Kisebbségek is hozzászólhatnak Európa jövőjéhez 
2021. augusztus 27. – Krónika 

A kisebbségi közösségek elvárják az Európai Bizottságtól, hogy hozzon létre uniós jogi keretet 

a nemzeti kisebbségek és nyelvi csoportok védelméről – jelentette ki az Európa jövőjéről szóló 

vitasorozat kapcsán Winkler Gyula. Az erdélyi európai parlamenti képviselő a Krónikának 

elmondta, a Minority SafePack polgári kezdeményezés is arról szól, hogy az Európai Parlament 

indítson jogalkotást a nemzeti kisebbségek védelmében, a Székely Nemzeti Tanács pedig a 

nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezést, ezeket a javaslatokat pedig meg 

kell erősíteni az Európa jövőjéről szóló vitában. Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, hanem az 

eddigi javaslatainkat kell megerősítsük. Addig kell mondani, amíg célba nem ér” – szögezte le 

az RMDSZ-es politikus. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-iden-tobb-mint-2000-romaniai-magyar-kisdiak-reszesul-a-rakoczi-szovetseg-osztondijaban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-iden-tobb-mint-2000-romaniai-magyar-kisdiak-reszesul-a-rakoczi-szovetseg-osztondijaban
https://kronikaonline.ro/oktatas/utolso-percben-kesz-lett-a-kilencedikes-tanterv-kallos-zoltan-szerint-valtoztatni-kell-a-regi-hozzaallason-hogy-btankonyv-utan
https://kronikaonline.ro/oktatas/utolso-percben-kesz-lett-a-kilencedikes-tanterv-kallos-zoltan-szerint-valtoztatni-kell-a-regi-hozzaallason-hogy-btankonyv-utan
https://kronikaonline.ro/kulfold/kisebbsegek-is-hozzaszolhatnak-europa-jovojehez
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Felavatták a Solidaris Egyesület oktatási és nevelési központját a Maros megyei 

Bedében 
2021. augusztus 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Maros megyei Bedében pénteken felavatták a Solidaris Egyesület oktatási és nevelési 

központját, amely az Erdélyi Népfőiskolának ad majd otthont. Az egyesület az alig 120 lelket 

számláló zsákfaluban egy hatezer négyzetméteres telken alakított ki táborozó helyet és 

rendezett be oktatási-nevelési központot egy csűrben. A rendezvényen részt vevő Kelemen 

Hunor romániai miniszterelnök-helyettes felidézte: a két világháború közötti Erdélyben a 

népfőiskolai mozgalomnak óriási szerepe volt a vidéki emberek képzésében. Úgy vélte: a 

tanulás, az információszerzés a 21. században hatványozottan fontos.  

 

Körúton a táncos-zenei antológiák: Erdélyben is fellép a hetvenéves Magyar 

Állami Népi Együttes 
2021. augusztus 27. – Krónika 

Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján is turnézik az alapításának hetvenedik évfordulóját 

ünneplő Magyar Állami Népi Együttes. A társulat Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és 

Szentegyházán lép színpadra szeptember első felében. 

 

Kovács Mihály Levente lett a marosvásárhelyi RMDSZ új elnöke 
2021. augusztus 27. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovács Mihály Leventét választották az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnökévé a 

csütörtökön megtartott tisztújító küldöttgyűlésen. A Maros Megyei Tanács alelnöke, valamint 

az RMDSZ Maros megyei szervezet ügyvezető elnöke egyetlen jelöltként pályázott a tisztségre, 

61 támogató szavazatot kapott a tisztújító küldöttgyűlésen.  

 

Négy nyelvű feliratok kerülnek ki a marosvásárhelyi játszóterekre  
2021. augusztus 27. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ frakció javaslatára kerülnek ki négy nyelvű figyelmeztető táblák a marosvásárhelyi 

játszótereken. Ezzel az intézkedéssel mindenki saját anyanyelvén értesülhet a játszóterek 

szabályzatáról, így megelőzhetővé válnak a játszótereken történő rongálások.  

 

Politikai viták közepette váltották le a brassói Áprily Lajos Főgimnázium 

igazgatóját  
2021. augusztus 27. – transindex.ro 

ABrassó megyei RMDSZ új vezetése megvonta a bizalmat az Áprily Lajos Főgimnáziumon 

igazgatójától, akit egyes hangok szerint állítólag azért akarnak lecserélni, mert a régi 

vezetőséget támogatta. A másik oldal ezzel szemben Antal Annamária menedzseri 

eredményességét kérdőjelezi meg, és a közösség érdekeire hivatkozik. Az Áprily Lajos 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavattak-a-solidaris-egyesulet-oktatasi-es-nevelesi-kozpontjat-a-maros-megyei-bedeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/felavattak-a-solidaris-egyesulet-oktatasi-es-nevelesi-kozpontjat-a-maros-megyei-bedeben
https://kronikaonline.ro/kultura/koruton-a-tancos-zenei-antologiak-erdelyben-is-fellep-a-hetveneves-magyar-allami-nepi-egyuttes
https://kronikaonline.ro/kultura/koruton-a-tancos-zenei-antologiak-erdelyben-is-fellep-a-hetveneves-magyar-allami-nepi-egyuttes
https://itthon.transindex.ro/?hir=65077&kovacs_mihaly_levente_lett_a_marosvasarhelyi_rmdsz_uj_elnoke
https://itthon.transindex.ro/?hir=65080&negy_nyelvu_feliratok_kerulnek_ki_a_marosvasarhelyi_jatszoterekre
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29177&politikai_vitak_kozepette_valtottak_le_a_brassoi_aprily_lajos_fogimnazium_igazgatojat
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29177&politikai_vitak_kozepette_valtottak_le_a_brassoi_aprily_lajos_fogimnazium_igazgatojat
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Főgimnázium a város egyetlen, Brassó megye legnagyobb magyar tannyelvű középiskolája (kb. 

750-800 diákkal és óvodással). A magyar szórványközösség egyik fontos intézménye. A 

történet további főbb szereplői Kirsch Gábor, a Brassó megyei RMDSZ új elnöke és Kovács 

Attila exelnök. 

 

Magyarországi támogatók egy kisbuszt adományoztak a Székelyföldi Jégkorong 

Akadémiának 
2021. augusztus 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyarországi vezetők látogattak csütörtökön délután Csíkkarcfalvára, ahol először a római 

katolikus vártemplomot tekintették meg, majd a Székelyföldi Jégkorong Akadémia (SZJA) 

központját járták be. A látogatás célja egy ajándék eljuttatása volt, ugyanis a vendégek egy 

kisbuszt adtak át az SZJA-t működtető Mens Sana Alapítványnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye népes küldöttsége többnapos székelyföldi körúton vesz részt, amely során a Székelyföldi 

Jégkorong Akadémiát is felkereste. A polgármesterekből, megyei és parlamenti képviselőkből 

álló társaság egy kiváló állapotban lévő Volkswagen márkájú kisbusszal is hozzájárult a 

jégkorong-utánpótlásért végzett munkához. A felajánlás a Zajtai Vitéz Gaál Lajos Egyesület 

részéről érkezett – közölte közleményében a jégkorong akadémia. 

 

Szabálysértésnek minősítette a csendőrség Beke István és Szőcs Zoltán 

sajtótájékoztatóját 
2021. augusztus 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szabálysértési figyelmeztetésben részesítette a Kovászna Megyei Csendőrség Kulcsár-Terza 

József parlamenti képviselőt, amiért július 20-án, Beke István és Szőcs Zoltán 

kiszabadulásának másnapján nagyobb csoport jelenlétében sajtótájékoztatót tartott. A hírt 

maga a politikus osztotta meg közösségi oldalán. „A sajátosan értelmezett román demokrácia 

újabb megnyilvánulása. Felfoghatatlan és elfogadhatatlan, hogy a Beke Istvánnal és Szőcs 

Zoltánnal tartott közös sajtótájékoztatót a csendőrség köztéri gyülekezésnek minősíti, és a 

mellékelt jegyzőkönyv tanúsága szerint szabálysértésért von felelősségre. Egyértelmű a 

szándék, de a megfélemlítési kísérlet nem érte el a kívánt hatását. Igazunkért ezután is 

felemeljük szavunkat” – fűzte hozzá a figyelmeztetést tartalmazó dokumentumról készített 

fotóhoz. 

 

A Mátyás-szobor „Kolozsvár szíve”, mégis folyamatosan megrongálják – mit tesz 

ez ellen az önkormányzat? 
2021. augusztus 27. – maszol.ro 

Tíz éve adták át a Kolozsvár főterén álló, felújított–restaurált Mátyás király-szoborcsoportot, 

amely a legendás Fadrusz János szobrászművész leghíresebb munkája. Az alkotást az 1900-as 

párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazták, és mindmáig a kolozsvári városkép 

meghatározó eleme, országos jelentőségű műemlék. A bronzból készült szoborcsoportot 2011-
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https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagi-tamogatok-egy-kisbuszt-adomanyoztak-a-Szekelyfoldi-Jegkorong-Akademianak
https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagi-tamogatok-egy-kisbuszt-adomanyoztak-a-Szekelyfoldi-Jegkorong-Akademianak
https://maszol.ro/belfold/Szabalysertesnek-minositette-a-csendorseg-Beke-Istvan-es-Szocs-Zoltan-sajtotajekoztatojat
https://maszol.ro/belfold/Szabalysertesnek-minositette-a-csendorseg-Beke-Istvan-es-Szocs-Zoltan-sajtotajekoztatojat
https://maszol.ro/belfold/A-Matyas-szobor-Kolozsvar-szive-megis-folyamatosan-megrongaljak-mit-tesz-ez-ellen-az-onkormanyzat
https://maszol.ro/belfold/A-Matyas-szobor-Kolozsvar-szive-megis-folyamatosan-megrongaljak-mit-tesz-ez-ellen-az-onkormanyzat
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es felújítása óta többször megrongálták, volt, hogy festékkel öntötték le, máskor letörték az 

egyik alak sarkantyúját, nemrégiben pedig különböző feliratokat firkáltak rá. Az önkormányzat 

többször ígérte, hogy fellép a rongálások ellen, térfigyelő kamerát szereltet fel, ám mindmáig 

nem történt változás. Oláh Emese alpolgármestert és Kolozsi Tibor restaurátort, 

szobrászművészt kérdezték a fejleményekről. 

 

Zöldmezős beruházást hoz létre Csíkszeredában egy 1831-ben alapított magyar 

vállalkozás 
2021. augusztus 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a 

magyarországi Caola Kozmetikai és Háztartási Vegyipari Zrt. és a Sapientia EMTE Csíkszereda 

Kara. A második legrégebbi magyar tulajdonú vállalkozás termelőcsarnokot hozna létre 

Csíkszeredában zöldmezős beruházásként – tudatta a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. 

„Csíkszereda önkormányzata úttörő lépésre szánta el magát, olyan szerepet vállalt a 

gazdaságfejlesztés terén, mint még soha” – vezette fel csütörtöki sajtótájékoztatón Korodi 

Attila polgármester, rámutatva arra, hogy az idén létrehozott városházi gazdaságfejlesztési 

szakiroda a szerepének megfelelően befektetőt vonzott Csíkszeredába. 

 

Fő cél a közösség erősítése: idén ismét megtartják a Fehér Megyei Magyar 

Napokat Nagyenyeden 
2021. augusztus 28. – Krónika 

A közösségi élmény, a magyar közösség erősítése a fő célja a Fehér Megyei Magyar Napoknak, 

melyet szeptember 30. és október 3. között tartanak Nagyenyeden. Lőrinc Helga főszervező, 

nagyenyedi alpolgármester szerint a találkozás egy évre elegendő erőt ad a szórványbeli 

magyaroknak. 

 

Megnyílt a csíkszentdomokosi Márton Áron Látogató- és Zarándokközpont 
2021. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Rengeteg érdeklődőt vonzott a Márton Áron püspök tiszteletére tizedik alkalommal 

megrendezett megemlékezés és egyházmegyei zarándoknap, amelyet napra pontosan a püspök 

születésének 125 évfordulóján tartottak szombaton Csíkszentdomokoson. Az ünnepség 

részeként megnyitották a településen felépült Márton Áron Látogató- és Zarándokközpontot 

is.  

 

Székelyhíd szülöttje a megújult városi színház névadója 
2021. augusztus 29. – Krónika 

Szabó József Ódzsa színházi rendező, dramaturg nevét viseli mostantól a teljes mértékben 

felújított városi művelődési ház a Bihar megyei Székelyhídon. A város neves szülöttje 2019-ben 

hunyt el, a kulturális központ névadó ünnepségét a hét végén tartották. 
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A szórványban lévőknek segítenek az adományozott búzával 
2021. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

A szórványban élő magyar gyermekeket felkaroló Kallós Zoltán Alapítványnak ajánlották fel 

idén az adományként összegyűjtött búzát Marosszentanna községben. Összesen 2009 

kilogrammnyi, kenyérnek való gabonát adtak össze a helyi gazdák. 

 

Megőrzés és összetartás a szórványban: Magyarremete jó példát mutat 
2021. augusztus 29. – Krónika 

Magyarremete festői környezetben, a Belényes patak völgyben fekvő Bihar megyei település, 

amely bár szórványtelepülésnek tekinthető, hiszen román többségű falvak övezik, erősen őrzi 

magyarságát. A körülbelül 800 lakost számláló településen mintegy 400 magyar él, akiknek 

nagy része református. A helyi gyülekezet az identitásőrzés központi szereplője. Csiszér 

Norbert Lóránd lelkipásztor a helyi magyarság életéről, tevékenységeikről, kilátásaikról beszélt 

lapunknak. 

 

Felvidéki Vállalkozói Expót tartottak Kassán 
2021. augusztus 27. – ma7.sk  

„RESTART - Indítsd újra!” címszó alatt, a gazdasági fellendülés érdekében vállalkozói expót 

szervezett Kassán a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége. 

A koronavírus-járvány előtt évente megszervezésre kerülő vállalkozói expónak az idén Kassa 

adott otthont, hogy a kelet-szlovákiai régió vállalkozóit is bekapcsolják a gazdasági fejlődésébe. 

A megnyitón Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke elmondta, ez 

a Felvidéki Vállalkozói Expo negyedik évfolyama.Az első hármat Dunaszerdahelyen rendezték, 

s örül, hogy most sok nyugat- és közép-szlovákiai vállalkozót sikerült elhozni keletre, ahogy 

annak is, hogy a keletiek eljöttek a rendezvényre. Mint mondta, az elmúlt időszak senkinek 

nem volt egyszerű, de gazdasági szempontból a mikro- és kisvállalkozók kerültek a legnehezebb 

helyzetbe.  

 

MKP: Önkényes, politikai döntéssel váltotta le a kormány a kisebbségi 

államtitkárokat 
2021. augusztus 27. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Magyar Közösség Pártja szerint sajnálatos, hogy indoklás nélkül váltotta le a kabinet a 

kisebbségi államtitkárokat. A párt szerkesztőségünkbe eljuttatott nyilatkozata leszögezi, 

sajnálatos gyakorlat, hogy „azon minisztériumi, államtitkári posztokat betöltő személyek, akik 

a Szlovákiában élő nemzeti közösségek és számbeli kisebbségek érdekképviseletét látják el, 

önkényes, politikai indíttatású döntéssel mozdíthatók el tisztségükből". Az MKP szerint: „kellő 

indoklás nélkül, egyik napról a másikra lett elbocsátva az iskolaügyi tárca magyar nemzetiségű 

államtitkára, Filip Mónika (SaS-jelölt), aki a magyar közösség ügyeinek kiemelt fontosságot 
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tulajdonított. Hasonlóképpen vonatkozik ez a napokban leváltott Zuzana Kumanovára (Za 

ľudí-jelölt), romaügyi aktivistára, aki a roma közösség érdekeit képviselte a kulturális 

miniszterhelyettesi poszton".  

 

A Rákóczi Szövetség több mint 9000 családnak mond köszönetet a magyar 

iskolaválasztásért 
2021. augusztus 27. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Rákóczi Szövetség szeptemberben több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot 

köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével. Az iskolakezdők 

köszöntése augusztus 28-án, szombaton a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó 

Ünnepségén a zsigárdi református templomban veszi kezdetét.A külhoni magyar iskolakezdő 

gyermekek családjainak több mint félezer településen adják át az anyaországi társadalom - 

közte többszáz települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást elismerő 

ösztöndíját,megköszönve a szülőknek azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermeküknek 

szülőföldjükön magyar iskolát választottak. A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás 

egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásával és nem utolsósorban az 

egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével. 

 

Gömörben újra megnyílnak a Gótikus út templomainak kapui 
2021. augusztus 27. – felvidek.ma  

Egy év után újra megnyílnak Gömörben a Gótikus út templomainak kapui! A már megszokott 

utolsó augusztusi szombaton az érdeklődőknek lehetőségük lesz megtekinteni az ismert és 

kevésbé ismert középkori, vagy fiatalabb csodák belső tereit. Idén a Jolsvai körút templomait 

mutatjuk be, természetesen az önkénteseink vezetésével is számolhatnak, akik 10-től 17 óráig 

készek vezetni Önöket. Ezúttal a kiválasztott helyeken kulturális programmal is várjuk a 

látogatókat, rövid zenei fellépésekkel és a szászai templomban Szlovákia egyik legnevesebb 

orgonaszakértője, Andrej Štafura várja Önöket, aki bemutatja a helyi értékes orgona titkait. 

A rendezvény középpontja Kövi lesz, ahol egész napos programmal készül a Túróczi Kompánia 

nevű történelmi csoport. 

 

Már ismert a 7. Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle döntőseinek névsora 
2021. augusztus 27. – felvidek.ma  

Úgy látszik, hogy a bűvös népmesei hetes jegyében indul a Szemle, ugyanis hét előadó jutott be 

az Öröm a Zene tehetséggondozó idei, hetedik felvidéki fordulójába. Bár a felhívásban 

szlovákiai magyar zenekaroknak és szólistáknak hirdették meg a versenyt, a létszám lehetővé 

tette, hogy ezúttal a Magyarországról érkezett jelentkezéseket se utasítsuk vissza. Olyan nevező 

is akadt, aki nem teljesítette a kiírás feltételeit. A megmérettetés 2021. szeptember 1-jén 14 

órától veszi kezdetét a Vásárúti Kulturális Központban.  
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Zöldet kapott az új kisebbségvédelmi akcióterv 
2021. augusztus 28. – bumm.sk  

A kormány szerdán jóváhagyta a nemzetiségekhez és etnikai csoportokhoz tartozó személyek 

jogainak védelmére vonatkozó 2016-2020-as akcióterv célkitűzéseinek teljesítéséről szóló 

jelentést, valamint megszavazta a 2021-2025-re vonatkozó új akciótervet is, amely a kisebbségi 

jogvédelem jelenlegi helyzetére reagál. Az új akcióterv célja a már meghatározott fontossági 

sorrend, valamint az elkezdett feladatok vagy innovatív javaslatok teljesítése a lehető 

legszélesebb körű részvétel keretében. A tervezet az előző akcióterv tapasztalataiból indul ki, 

miközben tekintetbe veszi a nemzeti kisebbségek érdekeit és szükségleteit, illetve a 

programdokumentumokban-, az SZK kormányának terveiben és a vele összefüggő 

stratégiákban meghatározott prioritásokat. Az akcióterv egyúttal reagál a kisebbségi jogok 

érvényesülésére – a Szlovák Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban. 

 

Az SZMPSZ új hiánypótló kiadványaival a kémia és földrajz nívósabb oktatásáért 
2021. augusztus 28. – ma7.sk  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén a nyári egyetem helyett meghívott 

pedagógusok részvételével, több tantárgyból nyári szakmai műhelyeket szervezett. Az 

összejövetelek gyümölcsei azok a kiadványok, amelyekből minden hazai alapiskolának egy-egy 

mintapéldányt küldenek, s igény esetén többdarabos megrendeléseknek is eleget tesznek. A 

műhelymunka során célunk az volt, hogy a gyakorló pedagógusok szakmai tapasztalatát 

felhasználva, a tanulók számára munkafüzetek, feladatgyűjtemények és olyan tanári 

segédkönyvek készüljenek, melyek a hazai magyar iskolák tanmenetét követik, s az egyes 

tantárgyak oktatásában jól hasznosíthatók. Örömmel elmondhatjuk, hogy az SZMPSZ 

kiadásában földrajzból és kémiából elkészültek az első munkafüzetek és feladatgyűjtemények, 

melyekből minden iskola számára díjmentesen küldünk egy-egy példányt. Hatalmas köszönet 

a szerzőknek, akik időt, energiát nem sajnálva tették a dolgukat, örömmel álltak 

rendelkezésünkre. Hálásak vagyunk a munkájukért – mondta el a Ma7-nek Fekete Irén, az 

SZMPSZ országos elnöke. 

 

Gyimesi: „Autonómia helyett legyen magyar megye” 
2021. augusztus 28. – Új Szó 

Mit tartalmaz majd a kisebbségi törvény javaslata, hogyan képzeli el a politikai jövőjét és mi a 

véleménye az alakulóban lévő Szövetségről, többek közt erről is kérdeztük Gyimesi Györgyöt, 

az OĽaNO magyar nemzetiségű parlamenti képviselőjét. „Őszintén szólva, nem olvastam ezt a 

tervezetet. Ha azonban önrendelkezésről beszélünk, akkor nem az autonómia felé kellene 

kacsintgatnunk, hanem, hogy egy többségében magyarlakta megyét alakítsanak ki a tervezett 

reformon belül. Ez az, ami nekünk a régió felzárkóztatásában is tényleg segítene." – emelte kis 

Gyimesi.   
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Kettős jubileumot ünnepeltek Békén 
2021. augusztus 29. – ma7.sk   

Tizedik alkalommal rendezték meg Békén a hagyományos Nemzetközi Népzenei Fesztivált, 

amelyen a Duna Folk Band együttes adta meg a népzenei aláfestést. A helyi Csemadok szervezet 

pedig az idén ünnepelte 70. évfordulóját, így kettős ünnepet ült a község apraja és nagyja. A 

békei Nemzetközi Népzenei Fesztivál a hagyományokra és a népzenei kultúrára összpontosít. 

Janikovics Katalin polgármester portálunknak elmondta, hogy a népzenét szeretnék ezen a 

fesztiválon közelebb hozni a közösséghez, s szeretnék átadni a fiataloknak a népzene szeretetét. 

A rendezvényen a helyi dalkörök lépnek fel, illetve a környéken működő dalos csoportok. Az 

egynapos program körsétával indul a faluban, amelyen a néptáncosok felöltik hagyományos 

viseleteiket, és népdalokat énekelnek a séta alatt..  

 

Magyarok kenyere ünnepség és szüreti vigadalom Muzslán 
2021. augusztus 29. – ma7.sk    

Az idén Muzsla rendezte a Magyarok kenyere felvidéki ünnepségét, ahol a csallóközi, 

mátyusföldi, bodrogközi, gömöri, Komárom környéki és természetesen a muzslai gazdák 

jelképesen összeöntötték búzájukat. A Pozsonyeperjesen sütött Új kenyereket a helyi lelkiatya 

Borka Iván megáldotta és szétosztották a jelenlévők között. Az ünnepség nyitásaként a 

szabadtéri színpadon fellépetek az óvodások, az Endrődy János Alapiskola újonnan alakult 

tánccsoportja, a Papp Katalin zeneiskola diákjai, a Gyöngyvirág éneklő csoport, valamint a 

Dallos hagyományőrző csoport. Üdvözlő beszédében Farkas Iván Muzsla polgármester örömét 

fejezte ki afelett, hogy a Magyarok Kenyerének ünnepére és az Új kenyér megáldására Muzslán 

kerülhetett sor.  

 
Topolya: Évértékelő sajtótájékoztatót tartott a polgármester  
2021. augusztus 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Egy év telt el a tavalyi önkormányzati választásokat követően, az új községi vezetés kinevezése 

óta Topolyán. Szatmári Adriánt, a község jelenlegi polgármesterét 2020. augusztus 21-én 

nevezték ki. Most egy sajtótájékoztatón értékelte az elmúlt egy éves időszakot. A 

következetesség és folytonosság, a feladatoknak a hatékony elvégzése jellemezte a mögöttünk 

álló időszakot, fogalmazott. Az egész időszakra rányomta bélyegét a járvány, de ennek ellenére 

számos projektum van folyamatban, a jövőre nézve további tervek készülnek. Fontos 

számunkra minden település fejlődése, a közösség építése egy élhető, versenyképes és tiszta 

környezetben, hangsúlyozta. Megköszönte a község lakosságának a járvány időszakában 

tanúsított felelősségteljes magatartását. 
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Zenta: Vasárnap újra Mosolytenger, a gyerekek nagy örömére 
2021. augusztus 27. – Vajdaság Ma 

Egy év kihagyás után az idén megtartják Zentán a Mosolytenger Gyermekfesztivált. A 

rendezvény a megszokott helyszínen, a Népkertben látogatható augusztus 29-én, vasárnap 14 

és 20 óra között. A szervezők ígérete szerint önfeledt szórakozásra, sok játékra, játékhelyszínre 

és jókedvre számíthatnak. A gyermekek kipróbálhatnak különböző kézművességeket, 

ügyességi-, logikai játékokat. A fejlesztő játékok révén pedig gyűjthetnek garasokat is, amiket 

aztán a játékhelyszíneken beválthatnak. 

 
Kárpátalja vezetőivel és a KMKSZ Elnökségével tárgyalt Ungváron Magyar 

Levente 
2021. augusztus 27. – Kárpátalja 

Látogatást tett Ungvárra augusztus 27-én Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, ahol a megye vezetőivel és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnökségével tárgyalt fontos kérdésekről. A 

magyar képviselet a pandémiát megelőzően mind az ukrán tisztviselőkkel, mind a kárpátaljai 

magyar érdekképviseleti szervekkel rendszeresen áttekintette a helyi magyarság, illetve a 

kétoldalú kapcsolatok helyzetét, azonban a járvány miatt erre hosszú ideig nem kerülhetett sor. 

A pénteki megbeszéléseket értékelve Magyar Levente aláhúzta: „A kétoldalú 

kapcsolatrendszerben az utóbbi években számos olyan fejlemény állt be, amelyet kezelnünk 

kell. 

  

Véget ért az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem 
2021. augusztus 29. – Karpatalja.ma 

Véget ért augusztus 28-án az V. Kárpátaljai Nyári Egyetem Tiszapéterfalván. A négynapos 

rendezvényt augusztus 25-28. között a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége 

és a Momentum Doctorandus szervezte meg a Kárpátaljai Szövetség partnerségével. A 

rendezvényeknek a Péterfalvai Református Líceum és a Tiszapéterfalvai Csárda Park adott 

otthont. 

  

Konferencia a megmaradásról Nagydobronyban 
2021. augusztus 29. – Karpatalja.ma 

Itthon otthon – nem csak megmaradni! címmel rendeztek egész napos konferenciát augusztus 

28-án a Nagydobronyi Magyar Házban. Az rendezvény házigazdái – Őrhidi László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke, 

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Kántor József, a 

Nagydobronyi Kistérség oktatásügyi osztályának vezetője, valamint Nagy Ferenc, a 

Nagydobronyi Kistérség polgármestere – kiemelték, hogy a járványhelyzet miatt a konferencia 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26886/Zenta-Vasarnap-ujra-Mosolytenger-a-gyerekek-nagy-oromere.html
https://karpataljalap.net/2021/08/27/karpataljan-targyalt-magyar-levente
https://karpataljalap.net/2021/08/27/karpataljan-targyalt-magyar-levente
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-nyari-egyetem-2021/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nagydobronyi-magyar-haz-konferencia/
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a tervezettnél később jöhetett létre, ám a választott tematika – megmaradni, közösségként 

fejlődni és  gyarapodni Kárpátalján – most is aktuális. 

 

KMKSZ-közgyűlés Beregszászban 
2021. augusztus 29. – Kárpátalja 

Beregszászban augusztus 28-án tartotta meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) helyi alapszervezete éves közgyűlését. A rendezvényt Molnár D. István helyi 

alapszervezeti elnök nyitotta meg az elmúlt év beszámolójával, melyben kitért az alapszervezet 

– a pandémia miatt szűk körben – hagyományosan megrendezett alkalmaira, 

megemlékezéseire. A továbbiakban megköszönte a jelenlévőknek, hogy elősegítették a KMKSZ 

jó szereplését a múlt évi helyhatósági választásokon, beszélt a közigazgatási reformról, illetve 

a szeptember elején érkező tanszercsomagok szétosztásáról az iskolások számára. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 27. – Kossuth Rádió 

 

Olyan megoldást kell találni a nyelvi, kisebbségi és oktatási kérdések rendezésére, amely 

elfogadható az ukrán és a magyar fél számára is, emelte ki a Külgazdasági- és Külügyminiszter 

helyettes Ungváron, miután tárgyalt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőivel. 

Magyar Levente kiemelte: a magyar-ukrán határátkelők fejlesztése és bővítése, autópálya 

csatlakozások a két ország között, valamint egy Budapest és Ungvár közötti légi járat beindítása 

mind olyan fejlesztések, amelyek terén előrelépés várható a közeljövőben. Iváncsik Attila 

összeállítása. 

 

Szabadkán tegnap felavatták a Vackor óvodát. A magyar tannyelvű intézmény szeptember 1-

étől mintegy 100 gyermeket fogad majd. Németh Ernő összeállításában elsőként Varga Judit 

igazságügyi minisztert hallják. 

 

A szerb oktatási minisztérium új alapprogramot vezetett be az óvodai oktatásban. Ezért a 

Magyar Nemzeti Tanács képzéssorozatot indított a vajdasági magyar óvónők számára, amelyen 

az új munkamódszerek tapasztalatait ismertették az óbecsei óvoda munkatársai. Ők ugyanis 

már két éve átálltak az új programra.  
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https://karpataljalap.net/2021/08/29/kmksz-kozgyules-beregszaszban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-27_18-02-00&enddate=2021-08-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-08-27_18-02-00&enddate=2021-08-27_18-40-00&ch=mr1
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Csíkszeredai beruházásról írt alá szándéknyilatkozatot a magyarországi Caola Zrt, a város 

önkormányzatának és a Sapientia Egyetemnek a képviselőivel. Az eseményen készült Oláh Gál 

Elvira.  

 

Határon átnyúló pályázatot nyert a nyíregyházi és a kassai régió, azzal a céllal, hogy térségük, 

városuk természeti és épített értékeivel ismertessék meg a turistákat. A magyarországi filmet 

csütörtökön mutatták be Nyíregyházán. 

 

Ezen a héten ismét találkoznak az egykori helikoni írók és költők leszármazottai a marosvécsi 

Kemény-kastélyban. A másfél napos találkozón lesz konferencia, tárlatnyitó és filmvetítés, a 

középpontban pedig Kuncz Aladár és Olosz Lajos áll - mesélte H. Szabó Gyula, az Erdélyi 

Helikon - Marosvécsi Kemény Alapítvány elnöke. 

 

Az idei Vásárhelyi Forgatag egyik első rendezvényeként kiállítás nyílt a Maros-Mezőségi 

Művésztelep alkotásaiból, a Bethlen Gábor Alap és a Maros megyei Tanács támogatásával. A 

belvárosi unitárius templom galériájában látható munkák változatos művészi formában, 

stílusban és technikával jelenítik meg a székely mezőségi táj jellegzetességeit, az ott élő 

emberek, közösségek mindennapjait. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. augusztus 29. – M1 

 

Barti Tihamér RMDSZ – portré    

Matematikát, fizikát, történelmet, filozófiát, régészetet majd közgazdaságtant és jogot tanult a 

Hargita megyében született Barti Tihamér. A közösségéért felelősséget vállaló fiatalember 

nemcsak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Székelyföldi Önkormányzati Tanácsának 

elnöke, hanem a szervezet gyergyószéki elnöke is, valamint alelnöke Hargita Megye 

Tanácsának is. Egyetemi évei után a gyergyószentmiklósi kulturális élet vezetését vállalta, majd 

politikai pályára lépett. Nemrég három miniszter gyergyószéki látogatását szervezte meg a 

térség fejlesztése érdekében. A borszéki kezelőközpont építésének befejezése karnyújtásnyira 

van, a szolgáltatások bővítése hozná vissza a borszéki turizmust. 

 

Ipoly takarítás 

A Felvidéken békésen kanyargó Ipoly 212 kilométer hosszú útja során van, ahol összeköti a 

határon innen és túl élő magyarságot. Így egy anyaországi kezdeményezésnek hála idén első 

alkalommal szervezték meg a Nagy Ipoly-takarítást, ami az egész folyó megtisztítását tűzte ki 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-29-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-08-29-i-adas/
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célul. Az önkéntesek augusztus 13-án, Ipoly napján a felvidéki Szete határában gyülekeznek, 

hogy megtisztítsák a Szete és Ipolyszakállos közti szakaszt. 

 

Székely Határőr Emlékközpont 

Csíkszépvíz, az 1700-1800-as években, a Csíki-medence legjelentősebb kereskedelmi 

központja volt. Kiemelkedő státusát az 1600-as évek végén ide telepedett örmény családoknak 

köszönhette. A hátrahagyott örmény építeszeti örökség mindmáig meghatározza a település 

arculatát. Mostantól egy új, egyedi létesítmény gazdagítja a magyar történelemben határvédő 

szerepet betöltő települést: a Székely Határőr Emlékközpont, amelynek avatóünnepéségére a 

község apraja-nagyja összegyűlt. 

 

Fehér Sándor, a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem professzora 

A Felvidék egyetlen mezőgazdasági felsőoktatási intézménye a 70 éve alapított Szlovák 

Agrártudományi Egyetem. Itt tanít 2002 óta az alsóbodoki születésű Fehér Sándor, aki 

hivatásának a környezetgazdálkodást választotta. A természet, a föld és az ember 

megbonthatatlan kapcsolata mindig csodálattal töltötte el. Ezek találkozása, egysége az, amely 

munkája szépségét adja. A szakmában töltött évek végül a katedra felé sodorták. 

 

 


