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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: folytatódik a Kárpát-medencei tehetséggondozást megvalósító 

Collegium Talentum program 
2020. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet, HírTv, Demokrata, Mandiner, hirado.hu, 

OrientPress, Erdély Ma, Körkép, Felvidék Ma, Ma7.sk, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az idei tanévben is folytatódhat a Kárpát-medencei tehetséggondozást megvalósító Collegium 

Talentum program – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával működő Collegium 

Talentum program jelen pillanatban a legátfogóbb, a teljes Kárpát-medencét felölelő 

tehetségtámogató rendszer, melynek alapvető célja a külhoni régiókhoz kacsolódó elitképzés: 

a kiemelkedő oktatói, tudományos, értelmiségi utánpótlás biztosítása. A tehetséggondozó 

programba évente mintegy nyolcvan PhD-, illetve magiszteri hallgató kollégistát vesznek fel. 

Potápi Árpád János felidézte: 2011-ben hozták létre a programot, amelynek vezetését 2016 

óta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola valósítja meg alapítványi formában. Az eddigi kormányzati támogatás összege eléri a 

700 millió forintot – ismertette. 

 

Az erdélyi Koltón felavatták az EU-s forrásokból felújított Teleki-kastélyt 
2020. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, Vajdaság Ma 

Az erdélyi Koltón vasárnap felavatták az európai uniós forrásokból felújított Teleki-kastélyt, 

melyben 1847 szeptemberében és októberében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia a mézesheteit 

töltötte - írta hétfői számában a Krónika erdélyi magyar napilap. Az 1760-ban épült kastély 

felújítására a helyi önkormányzat nyert 2017-ben másfél millió eurós támogatást. A 

kastélypark fősétányának a megújítását a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatta. A 

Krónika Zákonyi Botondnak, Magyarország bukaresti nagykövetének a szavait idézte, aki 

elmondta: ritkán találkozott olyan romániai EU-s projekttel, amelyik ennyire tökéletesre 

sikeredett volna. 

 
Péter Ferenc tanácselnök: sikerült fejlődési pályára állítani Maros megyét  
2020. szeptember 7. – maszol.ro 

Jegyet nem ad magának, de büszke arra, hogy sikerült fejlődési pályára állítani Maros 

megyét. Péter Ferenc, az RMDSZ újrázni készülő Maros megyei tanácselnöke szoros 

versenyre számít, és leginkább a választók passzivitásától tart. Mandátuma legnagyobb 

kihívásának a marosvásárhelyi repülőtér megmentését tartja, a kisvasút nyomvonalán 

tervezett kerékpárút pedig állítása szerint nem az ő hibájából nem valósult meg.  
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https://magyarnemzet.hu/belfold/folytatodik-a-karpat-medencei-tehetseggondozo-program-8627388/
https://magyarnemzet.hu/belfold/folytatodik-a-karpat-medencei-tehetseggondozo-program-8627388/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/az-erdelyi-kolton-felavattak-a-felujitott-teleki-kastelyt-8627130/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131697-peter-ferenc-tanacselnok-sikerult-fejl-desi-palyara-allitani-maros-megyet
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Lopott választási programmal kampányol ellenfele szerint az egyik baróti 

polgármesterjelölt  
2020. szeptember 7. – maszol.ro 

Választásiprogram-lopással és Erdővidék valóságától „életidegen” elemek átvételével vádolja 

egyik független baróti polgármesterjelölt a másikat. Benedek Huszár János, Barót független 

polgármesterjelöltje hétfői sajtótájékoztatóján egyik versenytársa, az ugyancsak független 

Bán István Facebook-oldalán közzétett programjának összehasonlító elemzését ismertetve 

rámutatott: „az átfogó városfejlesztési koncepció ijesztő arányban, megközelítőleg 80 

százalékban szóról szóra másolt anyag, ezt az eredeti forrás megjelölésével is tudom 

bizonyítani”. Bán István a Maszolnak reagálva cáfolta a vádakat. 

 

Hajdú Gábor csíkszeredai jogász az RMDSZ képviselőjelöltje szeretne lenni 
2020. szeptember 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A csíkszeredai Hajdú Gábor jogász és vállalkozó indulna a parlamenti választásokon az 

RMDSZ színeiben az egyik Hargita megyei képviselői mandátumért, ezért szeptember 18-ig le 

is adja a jelöltséghez szükséges dossziéját a szövetség irodájában – jelentette be hétfőn a 

sajtóval szervezett találkozóján. A helyhatósági választási kampánnyal egy időben elindult a 

felkészülés a december 6-án esedékes parlamenti választásokra is. Az már ismert, hogy 

Korodi Attila parlamenti képviselő Csíkszereda polgármesteri székéért száll ringbe 

szeptember 27-én, így az ő képviselői helye szabadon marad – közölte Borboly Csaba, az 

RMDSZ csíki területi szervezetének elnöke.  

 

Kizárólag román nyelvű táblával emlékeztek a magyarok által épített 

vasútvonalra Kolozsváron 
2020. szeptember 7. – Krónika 

Felavatták hétfőn a kincses városi pályaudvar főépületén a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal 

150 évvel ezelőtti építésének emléket állító táblát. „1870 ősze meghatározó jelentőségű volt: 

közelebb hozta Kolozsvárhoz Budapestet és Bécset” – hansúlyozták az ünnepségen. A táblán 

nem látszik meg a Osztrák-Magyar Monarchiabeli többnyelvűség: kizárólag román felirat 

szerepel rajta. 

 

Több bölcsődei hely és játszótér kellene Gyergyószentmiklóson 
2020. szeptember 7. – szekelyhon.ro 

Gyergyószentmiklóson van a legkevesebb játszótér Hargita megyében, illetve 450 lakosra jut 

egy bölcsődei hely a városban – állítják az RMDSZ helyi jelöltjei, akik ezekre a 

hiányosságokra kívánnak megoldást találni. A szeptember 27-i helyhatósági választásokra 

készülő tanácsosjelöltek hétfőn a városi bölcsődénél tartottak sajtótájékoztatót. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131698-lopott-valasztasi-programmal-kampanyol-ellenfele-szerint-az-egyik-baroti-polgarmesterjelolt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131698-lopott-valasztasi-programmal-kampanyol-ellenfele-szerint-az-egyik-baroti-polgarmesterjelolt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/131694-hajdu-gabor-csikszeredai-jogasz-az-rmdsz-kepvisel-jeloltje-szeretne-lenni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-vasuti-unnep-150-eves-a-kolozsvarnnagyvarad-vasutvonal
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-vasuti-unnep-150-eves-a-kolozsvarnnagyvarad-vasutvonal
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-bolcsodei-hely-es-jatszoter-kellene-gyergyoszentmikloson
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Cseke Attila: Újítsuk fel és építsük ki a negyedek sportinfrastruktúráját! 
2020. szeptember 7. – Bihari Napló 

Miért kell jelenleg egy Őssi negyedbeli lakosnak a Bunyitai ligetbe járnia kosarazni? Vagy egy 

Rogériusz negyedbelinek a Nufărulba teniszezni? Mert a negyedek sporttelepei vagy 

elavultak, vagy egyáltalán nincs is lehetőség megfelelő sportolásra. Cseke Attila 

polgármesterjelölt következő tervezetét ismertette. 

 

 „Jogerős döntés született, de csak ebben az egy esetben“ 

2020. szeptember 7. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Tavaly októberben egy magánszemély indított pert amiatt, hogy az érsekújvári hivatal nem 

töltötte ki magyar adatokkal az általa kikért kétnyelvű anyakönyvi kivonatot. Szekeres 

Klaudia, a felperes jogi képviselője portálunknak elmondta: a Nyitrai Kerületi Bírósághoz 

benyújtott kereset első fokon jogerős, az érsekújvári hivatal nem fellebbezett. „A törvényszék 

szerint azzal, hogy az állami intézmény nem adta ki a kétnyelvű adatokkal kitöltött iratot, 

megsértette a magánszemély saját dokumentumaihoz való jogát, ami egyúttal a magánélethez 

való jogát is sérti” – magyarázta az ítéletet. Szekeres Klaudia, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala mellett működő Jogsegélyszolgálat munkatársa elmondta, már több mint kilenc 

éve annak, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény előírja: a nemzetiségek által legalább 

húsz százalékban lakott településeken kétnyelvűen kötelesek kiállítani az anyakönyvi 

kivonatokat, ha azt a polgár úgy kéri, ám ez a gyakorlatban nem valósul meg – tette hozzá. 

 

Moldva, Kalotaszeg és Komárom egy helyen, egy időben 
2020. szeptember 7. – Ma7.sk 

Moldvai és kalotaszegi táncoktól volt hangos a komáromi Európa-udvar. 10 éves jubileumát 

ünnepelték annak, hogy a kettészelt városban elkezdődtek a táncházas rendezvények.   

Különleges hangulat uralkodik minden egyes táncházon. Mindenki eggyé válik arra a pár 

órára. Nincsenek különbségek, nincs alá és fölérendeltség. Mindenki ugyanazért van ott: jól 

érezni magát.  „A táncházban az a jó, hogy sosem lehetsz 10 percnél tovább egyedül, mert 

valaki mindig szól hozzád, még ha teljesen egyedül is érkeztél.'' - mondja Szendi Róbert 

néptáncos, aki moldvai tánclépéseket mutatott a kellemes késő nyári estén. 

 

Fenntartható és minőségi foglalkoztatás 
2020. szeptember 7. – Felvidék Ma 

Sajtótájékoztatón ismertették annak a projektnek a fontosságát, amit az Interreg V-A 

Szlovákia–Magyarország együttműködési program 3. prioritási tengelyén keresztül támogat 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap. A Magyarország-Szlovákia határ menti térségben 

megvalósuló pályázatból technológiát vásárolnak, de 7 új munkahely is létrejön. A 

sajtótájékoztatón Vasi Emma, a Rába–Duna–Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-ujitsuk-fel-es-epitsuk-ki-a-negyedek-sportinfrastrukturajat-3170048/
https://felvidek.ma/2020/09/jogeros-dontes-szuletett-de-csak-ebben-az-egy-esetben/
https://ma7.sk/videok/moldva-kalotaszeg-es-komarom-egy-helyen-egy-idoben
https://felvidek.ma/2020/09/fenntarthato-es-minosegi-foglalkoztatas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. szeptember 8. 

. 

. 
4 

Társulás igazgatója, Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke, valamint Simon Mónika 

projektmenedzser és az érintett vállalkozók és kutatók tájékoztatták a nyilvánosságot. 

Berényi József a sajtótájékoztató elején kitért arra, hogy a Fejlesztési Alapot 3 megye hozta 

létre, majd további három térséggel bővül, így ma 3 magyarországi és 3 szlovákiai megye 

tagja az alapnak. 

 

A martosi nagyszínpad a jurta 21. századi megtestesülése – Interjú Siklósi József 

Ybl-díjas építésszel 
2020. szeptember 7. – Felvidék Ma 

A Martosi Rendezvényliget létesítményeit bemutató ünnepségen a projekt tervezőjével, az 

épületek megálmodójával beszélgettünk mesteréről, az építészeti jellegről, mélypontokról és 

tervekről: „Amikor megkaptam ezt a feladatot, nem volt idegen számomra a terület, mert 

előtte már jártam a Martfeszten, tehát tudtam, hogy milyen adottságai vannak a helyszínnek. 

Aztán ezt az érzést le kellett fordítanom tényleges építészeti funkcióra. Ez pedig azt jelenti, 

hogy meggyőződésem szerint a magyar néplélek megtestesülésének a magyar kultúra által 

kellett helyet biztosítani.” 

 

Szerbia európai uniós csatlakozásáról tárgyalt Várhelyi Olivér és Aleksandar 

Vučić 
2020. szeptember 7. – Pannon RTV, Vajdaság MA 

Szerbia európai uniós csatlakozásáról tárgyalt ma Várhelyi Olivér, bővítéspolitikáért felelős 

uniós biztos és Aleksandar Vučić. A szerb államfő megköszönte Várhelyinek, hogy az EU 

jelentős mértékben hozzájárul Szerbia gazdasági, politikai és anyagi fejlődéséhez. A felek 

egyeztettek az elkövetkező időszak terveiről, emellett arról is beszéltek, hogy az EU várhatóan 

októberben megjelenteti azt a tervezetet, amely a nyugat-balkáni államok gazdasági 

fejlesztésére vonatkozik. 

 

Szerb nyelvi intenzív felzárkóztató képzés kezdődött az Európa Kollégiumban 
2020. szeptember 7. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

Huszonnyolc elsőéves egyetemista fejlesztheti szerb nyelvtudását a Magyar Nemzeti Tanács 

intenzív szerb nyelvi képzésén. A járványügyi előírásokat betartva a diákokkal két héten át 

foglalkoznak az Európa Kollégiumban. A 80 órát felölelő felzárkóztató szerb nyelvi képzés 

iránt az idén a korábbinál nagyobb volt az érdeklődés, a diákok a minap tudásfelmérőn estek 

át, ami alapján meghatározták a számukra megfelelő tananyagot. 
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https://felvidek.ma/2020/09/a-martosi-nagyszinpad-a-jurta-21-szazadi-megtestesulese-interju-siklosi-jozsef-ybl-dijas-epitesszel/
https://felvidek.ma/2020/09/a-martosi-nagyszinpad-a-jurta-21-szazadi-megtestesulese-interju-siklosi-jozsef-ybl-dijas-epitesszel/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbia-europai-unios-csatlakozasarol-targyalt-varhelyi-oliver-es-aleksandar-vucic
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbia-europai-unios-csatlakozasarol-targyalt-varhelyi-oliver-es-aleksandar-vucic
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25597/Szerb-nyelvi-intenziv-felzarkoztato-kepzes-kezdodott-az-Europa-Kollegiumban.html
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„A magyar nyelv visszatért Szerednyére” 

2020. szeptember 7. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felépített újabb magyar óvodát adtak 

át szeptember 6-án, ezúttal az Ungvári járásban található Szerednyén. A településen a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által működtetett vasárnapi iskolán kívül 

nem volt más magyar intézményes oktatás, bár igény mutatkozott rá.  

 

Pro Geográfia Oklevélben részesült a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese 
2020. szeptember 7. – karpatalja.ma 

Pro Geográfia Oklevelet adományozott a Magyar Földrajzi Társaság Közgyűlése Fodor 

Gyulának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettesének szeptember 

4-én. Fodor Gyula a felsőoktatási intézményben végzett oktató- és kutatómunkájáért, a 

Magyar Földrajzi Társaság Kárpátaljai Területi Osztályának megszervezésében játszott 

meghatározó szerepéért, a magyarországi és határon túli földrajzoktatás közötti kapcsolat 

ápolásáért részesült a kitüntetésben. 

 

Töretlen a bizalom Barta József iránt 
2020. szeptember 7. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyszőlősi Középszintű Szervezete szeptember 5-

én tartotta 31., soron következő tisztújító közgyűlését. A nagyszőlősi irodaház üléstermében a 

karanténszabályokat betartva megtartott közgyűlésen további három évre szavaztak bizalmat 

Barta Józsefnek a középszintű szervezet elnöki posztjának betöltésére. 

 

Indul az MCC Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramja 
2020. szeptember 7. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) immáron második alkalommal szervez ingyenes 

képzést a Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogram (KKM) keretein belül kárpátaljai 

középiskolások számára. Barta Leilával, a KKM projektvezetőjével a képzés kapcsán 

beszélgettünk. 

 

„Határa csak az országoknak van, a nemzetnek nincs” 
2020. szeptember 7. – Kárpátalja 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának ünnepélyes 

tanévnyitójára a beregszászi római katolikus templomban került sor szeptember 7-én. Az 

ünnepség ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét, melyet Molnár János beregszászi római 

katolikus plébános, Margitics János, a beregszászi református egyház lelkipásztora és Marosi 

István görögkatolikus parochus közösen celebráltak. Ezt követően Csernicskó István, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora tartott köszöntőbeszédet. 
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https://karpataljalap.net/2020/09/07/magyar-nyelv-visszatert-szerednyere
https://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/pro-geografia-oklevelben-reszesult-a-rakoczi-foiskola-rektorhelyettese/
https://karpataljalap.net/2020/09/07/toretlen-bizalom-barta-jozsef-irant
https://karpataljalap.net/2020/09/07/indul-az-mcc-karpataljai-kozepiskolai-mentorprogramja
https://karpataljalap.net/2020/09/07/hatara-csak-az-orszagoknak-van-nemzetnek-nincs
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 7. – Kossuth Rádió 

 

Az idei helyhatósági választáson, amit szeptember 27-én tartanak Romániában, a moldvai 

magyarság körében is indítanak csángó magyar jelölteket. Az RMDSZ színeiben induló 

jelöltekről, a kilátásokról és reményekről érdeklődött Oláh-Gál Elvira. 

 

Kolozs megyében a magyar lakosság aránya nem tenné lehetővé, Vákár István mégis több 

ízben vezette már a megyei önkormányzatot, általában ideiglenes kinevezéssel. Most éppen 

alelnökként dolgozik. A romániai önkormányzati választásokon ismét indul, mint mondja 

azért, hogy a magyarság megkerülhetetlen legyen a megyei önkormányzatban.  

 

Új határátkelőt nyitottak a magyar-román határszakaszon, sorban a tizenkettediket. A 

Nagykereki - Bors II-es határ pénteki megnyitásánál jelen volt Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter, román kollégája, Bogdan Aurescu valamint Lucian Bode Románia 

közlekedésért, infrastruktúráért és kommunikációért felelős minisztere. A határátkelő 

átadása után Szijjártó Péter a nagyváradi és Bihar megyei RMDSZ képviselőivel egyeztetett.  

 

A Collegium Talentum program a legátfogóbb, a teljes Kárpát-medencét felölelő 

tehetségtámogató rendszer. Évente mintegy nyolcvan PhD-, illetve magiszteri hallgató 

kollégistát vesznek fel. A 2011-ben létrehozott programot 4 éve a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezeti alapítványi 

formában. A Nemzetpolitikai államtitkárság mai sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János 

államtitkár elmondta, hogy a programot a kormány eddig 700 millió forinttal támogatta.   

 

Ukrajnában törvényt alkothatnak az őshonos népekről. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő 

bejelentette, hogy a krími tatárokat hamarosan őshonosnak nyilváníthatják. Vajon miért csak 

őket tekintenék őshonos kisebbségnek, amikor Ukrajnában élnek még románok, magyarok, 

lengyelek, oroszok és bolgárok is.  

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-07_18-02-00&enddate=2020-09-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-07_18-02-00&enddate=2020-09-07_18-40-00&ch=mr1
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A Délvidék legismertebb búcsújáró helyén, Doroszlón szeptember 8-án tartják a 

hagyományos szentkúti búcsút. A rendezvény azonban a járvány-helyzetre való tekintettel 

szerényebb lesz a szokásosnál. 


