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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Iskolatáskákat ajándékoz a Rákóczi Szövetség Bihar megyében 
2021. augusztus 30. – maszol.ro 

A tanév megkezdéséig kiosztják a Rákóczi Szövetség támogatásával érkezett iskolatáskákat a 

Bihar megyei előkészítő osztályos diákok között, tájékoztatott Kéry Hajnal, a szervezet Bihar 

megyei elnöke hétfőn. Emellett a Bihar megyei RMDSZ jóvoltából három (simalapú, vonalas 

és kockás) füzetet is kap minden kisdiák, ezek a füzetek tavaly is népszerűek voltak, jó 

visszajelzéseket kaptak a tanítóktól, tette hozzá. A felszereléseket tanévkezdésig megkapják a 

Bihar megyei előkészítő osztályos kisdiákok. Nagyon fontos, hogy a magyar anyanyelvű diákok 

magyar nyelven tanuljanak, hiszen az ismereteket az anyanyelven lehet a legjobban 

elsajátítani. A tanulás mellett azonban nagyon fontos a gyermekeknek a magyar kultúra alapos 

megismerése is, mondta Kéry Hajnal. Azt is hozzátette: a gyermekek a román nyelv és irodalom 

elsajátításához is alapos segítséget kapnak tanítóiktól, akik több ilyen célú képzésen is részt 

vettek már. 

 

Pásztor egyeztetésekre hívta a vajdasági magyar színházak vezetőit 
2021. augusztus 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A jövő hétfőre, szeptember 6-ra hívtam meg a bejelentett, a jövőt körvonalazandó egyeztetések 

megkezdését hivatott beszélgetésre a Népszínház magyar társulatának művészeti vezetőjét, az 

Újvidéki Színház, a Zentai Magyar Kamaraszínház és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház 

igazgatóit, a Tanyaszínház civil szervezet vezetőjét és természetesen a Magyar Nemzeti Tanács 

elnökét - írja Facebook-oldalán Pásztor István, a VMSZ elnöke. Bizakodással és örömmel 

tekintek a közös munka elé, mert biztos vagyok benne, hogy ahogy engem, mindenki mást is a 

jó szándék és a jót létrehozásának akarata mozgat, hangoztatta. „Az elmúlt másfél évtizedben 

több alkalommal kezdeményeztem olyan találkozókat, megbeszéléseket, irányítottam olyan 

szakmai munkacsoportokat, amelyek a vajdasági magyar közösséget érintő legkülönbözőbb 

területekhez kapcsolódtak.” – írta Pásztor a levelében. 

 

Itthon is van jövőjük a csángóknak: egyre többen térnek haza külföldről a 

moldvai településekre 
2021. augusztus 30. – Krónika 

Nagyon sok csángó magyar fiatal választja a külföldi munkavégzést a középiskola, az érettségi 

helyett, így az értük, velük dolgozó pedagógusoknak örömet jelent, ha a fiatalok 

továbbtanulnak, itthon maradnak. Pogár Lászlót, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 
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elnökét a csángó fiatalok lehetőségeiről, az idei érettségi eredményekről és a szervezet nyári 

tevékenységéről kérdezték.  
 

Megbírságolta Traian Băsescut a diszkriminációellenes tanács a magyarokat 

sértő kijelentése miatt 
2021. augusztus 30. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács ötezer lejes bírságot szabott ki Traian Băsescura, 

amiért a volt államfő a gyergyóditrói pékségben kialakult tavalyi munkakonfliktus kapcsán 

kijelentette: „a magyarok úgy általában nagyon komplexusos emberek, komplexusaik miatt 

pedig képtelenek másokat elviselni maguk mellett”. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) hétfői 

közleményében emlékeztet, a jelenleg európai parlamenti képviselőként tevékenykedő román 

politikust Brassai Hunor, az EMNP marosvásárhelyi szervezetének elnöke, a Minta ifjúsági 

szervezet vezetője jelentette fel nyilatkozata miatt.  

 

Nagygyűlések Trianonja 
2021. augusztus 30. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a román politikusok valójában el akarják vitatni a magyarságnak 

azt a jogát is, hogy meggyőződése szerint dolgozza fel történelmét, és veszteségeire méltósággal 

emlékezzen. A román hatalmi törekvésben ezzel egy lapra kerül Antonescu marsall, Nicolae 

Ceaușescu, illetve rendszerváltás utáni követőik, közöttük Ludovic Orban PNL-elnök is. Akinek 

semmi sem drága, ha hatalmát akarja megtartani. A Nemzeti Liberális Párt vezetőjének 

iszapbirkózása jól mutatja, hogy az alma nem esik messze a fájától. A székelyföldi magyarokat 

megfigyelő szekus apa árnyékában szocializálódott politikus reflexeiből minduntalan 

visszaköszön a magyarellenesség. Egy olyan párt vezetőjeként, amelyik erdélyi magyar 

politikusokkal kormányoz Bukarestben”. 

 

Őszi felvételit hirdet a Sapientia Egyetem 
2021. augusztus 30. – maszol.ro 

A Sapientia EMTE betöltetlen helyeire hirdet felvételit azoknak az érdeklődőknek, akik 

magyarul szeretnének továbbtanulni a társadalomtudományok, humántudományok, 

művészet, mérnöki, matematika és természettudományok területén – közölte hétfőn az 

egyetem rektori hivatala. „Akik lemaradtak a nyári iratkozásról, szeptember elején még 

elcsíphetik az alap- és mesterképzéseken megmaradt helyek egyikét. Az iratkozás online 

történik a felveteli.sapientia.ro platformon, ahol ráadásul idén már az iratkozási díjat is 

könnyen befizethetik a jelentkezők, ennek értéke 50–70 lej között mozog a karokon” – 

részletezték a közleményben. 
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Új kihívások a szilágysági Kusalyban: bőven akad tennivalója az új magyar 

polgármesternek 
2021. augusztus 30. – maszol.ro 

Zilahtól mindössze 20 kilométerre, a Zilah–Szatmárnémeti főútvonaltól 8 kilométeres 

távolságra fekszik Kusaly település, ahol Szilágy megye egyik legrégebbi, az 1500-as években 

épült temploma található. Kusalyhoz Kirva és a színtiszta magyar település, Szilágyerked 

tartozik. 

 

Hargita Megye Tanácsa is készül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
2021. augusztus 30. – maszol.ro 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is vendége volt Hargita Megye Tanácsa online rendkívüli, 

hétfői ülésének. A napirendek között ugyanis a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus szervezése is szerepelt. Döntöttek ezen kívül újabb áfavisszaosztásból származó 

támogatás odaítéléséről is. 

 

Mi folyik Székelyudvarhelyen? Miért mondanak le sorra a POL-os helyi 

tanácsosok?  
2021. augusztus 30. – transindex.ro 

Személyes okokra hivatkozva távozott többek között András Lehel POL-os frakcióvezető is. 

Gálfi Árpád polgármester azt állítja, őt is meglepték a lemondások. Ahárom erdélyi magyar 

párt közül az RMDSZ meglehetősen gyengén szerepelt (ismét) a tavaly őszi székelyudvarhelyi 

helyhatósági választásokon, az MPP még annál is gyengébben, a polgármestert támogatók 

pedig testületileg a Szabad Emberek Pártjának (POL) listáján indultak, vagyis egy 

marosvásárhelyi román-magyar vegyespárt színeiben lett képviselő az önkormányzati 

testületet alkotók kb. kétharmada.  

 

A szimbolikus térfoglalás szolgálatában a székelyföldi román emlékünnepségek 
2021. augusztus 30. – Krónika 

A Székelyföldön mesterségesen kreált román interetnikus feszültségkeltések a román–magyar 

együttélés során közösen kialakított szimbolikus határok mesterséges megváltoztatását 

célozzák – állapítja meg Ádám Bíborka Román emlékünnepségek Háromszéken: Etnicitás és 

reprezentáció című doktori dolgozatában. A szerző többéves kutatómunka után igazolt számos 

hipotézist.  

 

Gazdasági műhelytáborba várják a vállalkozás iránt érdeklődő fiatalokat 
2021. augusztus 30. – maszol.ro 

Vállalkozó vagy vállalkozni vágyó fiataloknak szervez gazdasági műhelytábort a Junior 

Business Club (JBC). „Hozd ki magadból” mottóval hirdette meg a különböző gazdasági 
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témakörökre épülő, 12. gazdasági műhelytáborát a fiatal gazdasági szakembereket tömörítő 

sepsiszentgyörgyi egyesület. Karácsony Zsolt a JBC elnöke szerint a szakmai tábort idén 

október 8–10. között, megújult helyszínen szervezik. A workshopnak egy modern turisztikai 

központot választottak helyszínül, ahol kellemes, a várostól elszigetelt környezet várja a 

résztvevőket. Az előadásokhoz, a műhelymunkákhoz és a szabadidős tevékenységekhez a 

helyszínt idén a Kommandó Camp biztosítja. 

 

Tanévkezdésre készülve Füleken 
2021. augusztus 30. – ma7.sk  

A II. Koháry István Alapiskolában hasonló módon tervezik az új tanévet, mint tavaly, annyi 

különbséggel, hogy idén az iskolaügyi minisztérium jóval megengedőbb az előző évhez képest. 

Bozó Roland, az intézmény igazgatója portálunknak elmondta: az iskolai jelzőlámpában tavaly 

nagyon sok volt a tiltás és a megszorítás. Idén viszont ajánlás szintjén fogalmazzák meg az 

előírások betartását.Tavaly például nem engedélyezték sítanfolyam vagy természetiskola 

szervezését. Ugyanez vonatkozott a tornaterem, vagy a szaktantermek használatára. Idén ezek 

már nincsenek megtiltva, viszont ajánlják, hogy a járványügyi helyzetet szem előtt tartva 

mérlegelje az intézmény ezek szervezését, megtartását” - nyilatkozta az igazgató, hozzátéve, 

ehhez mérten próbálnak teljes értékű tanévet elindítani azzal, hogy odafigyelnek a járványügyi 

előírásokra. 

 

Öllös László a Szövetségről: Jobb válaszokat kell adni a magyarokat foglalkoztató 

kérdésekre, mint a konkurenseknek 
2021. augusztus 30. – ma7.sk  

A magyar egységpárt megalapítása szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel ahhoz, 

hogy a magyar választók a pártot bejuttassák a parlamentbe – állítja Öllös László politológus. 

A Fórum Intézet elnöke szerint azonban politikai teljesítménnyel megelőzhető, hogy az 

egyesülés után az elégedetlenek új szervezetet alakítsanak, mint ahogy az is, hogy a szlovák 

pártok tömegesen szólítsák meg a magyar választókat. „Egy félmilliós közösség vagyunk, 

aminek a sokszínűségét az új szervezeti keretek között is képviselni kell. (...) A Szövetségnek 

működőképes pártnak kell lennie, ami képes megszólítani a magyar választókat. Ugyanakkor 

ez nem egy légből kapott várakozás, hiszen az MKP a pártszakadás előtt képes volt erre. Mint 

ahogy arra is, hogy egészen jó színvonalon megszólaljon országos ügyekben. Csak ismételni 

tudom, a sikerhez politikai teljesítmény kell. A programalkotás kapcsán szerencsére nem 

kerget a tatár, ősszel már nem lesznek előrehozott választások, ez lehetőséget ad arra, hogy a 

következő hónapokban széles körben egyeztetett, megalapozott programot alkothasson a 

Szövetség."  
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VárLak fesztivál: négy nap, három helyszín, 15 koncert 
2021. augusztus 30. – ma7.sk  

A Füleken megrendezett VárLak fesztivál 2016-os indulása óta a régió egyik legnagyobb 

fesztiváljává nőtte ki magát. Nem csoda, hisz a szervezők minden évben a magyar könnyűzenei 

élet legismertebb előadóit hívják meg. A Iuvenis Neogradiensis, a Kultfeszt polgári társulás és 

a Via Nova ICS füleki csapata idén is kitett magáért! Négy napon keresztül kínáltak színes, 

változatos, nívós programot minden korosztálynak. A fesztivál csütörtöki (augusztus 26.) 

nyitónapjáról egy korábbi cikkünkben már hírt adtunk. A pénteki (augusztus 27.) nap folyamán 

elrajtoltak a könnyűzenei és népművészeti programok. Szvorák Dávid, a fesztivál főszervezője 

portálunknak elmondta, az idei év több újdonságot is tartogatott a látogatóknak. „A Városi 

Honismereti Múzeum udvarán létrehoztunk egy folk-színpadot, amellyel a népművészet iránt 

érdeklődőknek szerettünk volna kedvezni. Újdonság volt továbbá az elektronikus beléptető 

rendszer, a média stáb állandó jelenléte, akik minden napról összefoglalót készítettek és rövid 

interjúkat rögzítettek a zenekarokkal. Valamint a környezetvédelemre is gondoltunk, és 

repoharakra váltottunk. Vagyis visszaváltható poharakkal tudtuk kiszolgálni a vendégeinket” - 

részletezte. 

 

Teremavató a komáromi Selye János Gimnáziumban 
2021. augusztus 30. – bumm.sk  

Teremavató ünnepség zajlott 2021. augusztus 27-én a komáromi Selye János Gimnáziumban, 

ahol az iskola egykori igazgatójáról, Ipóth Barnabásról nevezték el az intézmény felújított 

fizikai szaktantermét. A fizikum folyosóján az iskola tanári kara, nyugdíjas kollégái, barátok, 

ismerősök várták és köszöntötték iskolánk 2017-ben elhunyt volt igazgatójának, Ipóth 

Barnabásnak családját: az özvegyet, Ipóth Éva asszonyt, gyermekeiket, Ipóth Tímeát és Ipóth 

Szilárdot, az unokákat, családtagokat. Megjelent Keszegh Béla Komárom város polgármestere, 

aki diákként és kollégaként is visszaemlékezett Ipóth Barnabásra. Virágcsokorral és kedves 

szavakkal köszöntötte a nemrégiben születésnapját ünneplő Éva asszonyt.  

 

„Cseregyerek” program: élménytábor az ismerkedés jegyében 
2021. augusztus 30. – felvidek.ma  

Négy napon keresztül a Polyána-hegységben található Rimakokován és annak környékén 

rendezik meg a „Cseregyerek” program nyári táborát. Az esemény fő célja a felvidéki magyar 

és szlovák gyermekek közös táboroztatása a kölcsönös ismerkedés jegyében. A mintegy 

kéttucatnyi gyerkőc táboroztatását a szlovák oktatásügyi minisztérium is támogatta. A 

Szlomarát Polgári Társulás már több éve foglalkozik a magyar és a szlovák gyermekek 

kölcsönös megismertetésével. Mint a honlapjukon is olvasható: „Sokszor tapasztaljuk saját 

bőrünkön, hogy a szlovákiai magyar tannyelvű iskola magyar többségű környezetben ügyesen 

felkészíti a gyerekeket az idegen nyelvek és szaktantárgyak terén, viszont a szlovákoktatás 

gyakran nem elég a könnyed, magas szintű beszéd elsajátításához. A szókincshiány mellett 

beleoltódik a gyerekekbe egyfajta idegenkedés, félelem is, ami miatt, ha lehet, kerülik a 

továbbiakban is a szlovák környezetben való megnyilvánulást és részvételt.  
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Topolya: A Vuk-diplomásokat fogadta a polgármester 
2021. augusztus 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vuk-diplomásokat fogadta a topolyai polgármester. Tavaly a község területén működő 

oktatási intézményekben, az általános és középiskolákban, valamint az alapfokú zeneiskolában 

összesen 47 diák kapott Vuk-diplomát. Szatmári Adrián, Topolya község polgármestere 

fogadta a Vuk-diplomásokat. A községi képviselő-testület nagytermében alkalmi ajándékokkal 

és meleg szavakkal kedveskedett a legjobb diákoknak, sor került a közös fotók elkészítésére is. 

A község területén az általános és középiskolákban 47-en kaptak Vuk-diplomát az elmúlt tanév 

végén. A polgármester arra bíztatta a fiatalokat a fogadáson, hogy a legfontosabb, hogy 

higgyenek magukban, mert akkor tudják álmaikat megvalósítani. 

 

Városnapi rendezvénysorozat Zentán 
2021. augusztus 30. – Magyar Szó 

A városnapi programmal kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót hétfő délelőtt a zentai 

városházán. Az eseményen jelen volt Hugyik Richárd, a Thurzó Lajos Művlődési-Oktatási 

Központ igazgatója, valamint Predrag Popović, a Városi Könyvtár munkatársa. Az idei 

városnapi ünnepségsorozat szeptember 6-ától 12-éig tart majd. 6-a és 9-e között rendezik meg 

a Mementó rendszerváltó filmek fesztiválját a Művelődési Házban. Az eseményen 

dokumentumfilmeket vetítenek, ezeket pedig egy szakmai zsűri értékeli. 

 

Döntöttek a község nyilvános elismeréseiről 
2021. augusztus 30. – Magyar Szó 

A zentai községi képviselő-testület hétfőn reggel megtartott 16. ülésén többi között döntött a 

község nyilvános elismeréseinek odaítéléséről. E szerint a pénzjutalommal járó Pro Urbe 

plakettet idén a „Pro Scientia Naturae" Alapítványnak, valamint Fábri Gézának adják, 

Posztumusz Pro Urbe Életműdíjjal tüntetik ki Balog Virág Lászlót, a szintén pénzjutalommal 

járó Juventus Pro Urbe plakettet pedig Fehér Miklósnak adományozzák. 

 
Itthon otthon – nemcsak megmaradni 
2021. augusztus 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Itthon otthon – nemcsak megmaradni címmel szerveztek konferenciát augusztus 28-án 

Nagydobronyban. Az esemény a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Nagydobronyi Alapszervezetének szervezésében valósult meg, melynek az volt a célja, hogy 

feltárja a kárpátaljai magyar közösség szülőföldön való boldogulásának lehetőségeit. A 

konferenciára számos hazai és határon túli előadó érkezett. A szakemberek több témában 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26890/Topolya-A-Vuk-diplomasokat-fogadta-a-polgarmester.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4711/vajdasag_zenta/249387/V%C3%A1rosnapi-rendezv%C3%A9nysorozat-Zent%C3%A1n-zenta-v%C3%A1rosnap.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4711/vajdasag_zenta/249380/D%C3%B6nt%C3%B6ttek-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-nyilv%C3%A1nos-elismer%C3%A9seir%C5%91l-zenta-nyilv%C3%A1nos-elismer%C3%A9s.htm
https://karpataljalap.net/2021/08/30/itthon-otthon-nemcsak-megmaradni
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ismertették azokat a perspektívákat, melyek lehetőségként szolgálhatnak a kárpátaljai 

magyarság itthon boldogulására, megmaradására. 

 

KMKSZ közgyűlés Sárosorosziban és Benében 
2021. augusztus 30. – karpat.in.ua 

Megtartotta soros közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség  sárosoroszi és benei 

alapszervezete. A sárosoroszi és benei alapszervezet aktivitása példamutató mind politikai, 

mind kulturális téren, emelte ki Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű 

szervezetének elnöke. Fontos, hogy ezeken a településeken kiemelt kérdésként tekintenek a 

földterületek privatizációjára is, hangsúlyozta Sin József. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 30. – Kossuth Rádió 

 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Vásárhelyi Forgatag kulturális fesztivál fővédnökeként 

- tegnap, a rendezvény zárónapján - ökumenikus istentiszteleten vett részt a marosvásárhelyi 

Vártemplomban. A házelnök ünnepi beszédében hangsúlyozta: a marosvásárhelyi magyarság 

hisz az erdélyi önszerveződés, a magyar minőség és az európai méltóság eszményeiben. A 

Vásárhelyi Forgatag pedig eredményesen szolgálja a közösség építését és erősítését.  

  

17 jogászhallgató kezdi meg ősszel tanulmányait a Vajdaságban. Magyarország Igazságügyi 

Minisztériuma támogatásának köszönhetően, a Magyar Nemzeti Tanács első alkalommal 

hirdethette meg jogászösztöndíj-pályázatát, melynek célja a magyar anyanyelvű jogászok 

biztosítása a Vajdaságban. Erről szerződést írt alá Szabadkán Varga Judit igazságügyi miniszter 

és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.  

  

Több mint két évtizedes hagyomány, hogy a felvidéki magyar iskolák már augusztus utolsó 

hétvégéjén megtartják a tanévnyitó ünnepséget, mindig más helyszínen, az ország különböző 

régióiban. Ezúttal a főszervező, Pedagógusszövetség választása a Galántai járásban fekvő 

Zsigárd községre esett, ahol a helyi református templomban ökumenikus istentisztelettel és a 

környező falvak magyar elsőseinek megáldásával kezdődött az ünnepség.  
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http://life.karpat.in.ua/?p=69594&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-30_18-02-00&enddate=2021-08-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-30_18-02-00&enddate=2021-08-30_18-40-00&ch=mr1
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A szülőföldön boldogulást segíti, ha a magyar ajkú gyerekek jól megtanulják a többségi nemzet 

nyelvét is. Ennek tudatában helyezték a hangsúlyt a román nyelv alapjainak elsajátíttatására 

azok az óvodapedagógusok, akik a 10. alkalommal megszervezett nagyszalontai Barátság Tábor 

foglalkozásait vezették. Az összeállításban elsőként Rajos Andrea óvodapedagógust halljuk. 

  

1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson Márton Áron, Erdély nagy püspöke, akit 

Illyés Gyula Emberkatedrálisnak nevezett. Az elmúlt évtizedben Márton Áron szülőfaluja 

valóságos zarándokhellyé változott, ahol múzeum létesült és emléktáblával jelölték meg 

szülőházának a helyét. Csíkszentdomokos minden évben megemlékezik híres szülöttjéről. 

  

Negyedik alkalommal szervezte meg a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a Felvidéki 

Vállalkozói Expót. A kiállításon mintegy 40 felvidéki kis- és középvállalkozó mutatkozott be. A 

rendezvénynek ezúttal Kassa adott otthont, lehetőséget biztosítva a vállalkozások termékeinek 

és szolgáltatásainak a bemutatására, illetve a vállalkozók kapcsolati tőkéjének a bővítésére 


