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Potápi Árpád János tanszercsomagot adott át a délvidéki magyar elsősöknek 
2021. augusztus 31. – MTI, Demokrata, Origo, Magyar Szó, Vajdaság Ma, M1, Kossuth Rádió, 

hirado.hu, Pannon RTV 

A magyar nyelvű oktatás fennmaradásának fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden, a vajdasági magyar elsős 

kisdiákok tanévkezdő központi ünnepségén Óbecsén és Temerinben. Az államtitkár az MTI-

nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy az ünnepség keretében átadták az első osztályba lépő 

vajdasági magyar kisiskolásoknak a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával összeállított 

iskolakezdési csomagokat a Rákóczi Szövetség által ajándékozott iskolatáskával együtt. 

Hozzátette: ennek az évnek újdonsága, hogy az államtitkárság Szülőföldön magyarul 

programja keretében magyar oktatásban részesülő főiskolai és egyetemi hallgatók is kapnak 

támogatást. "Az idei évben valóban elmondhatjuk azt, hogy a bölcsődétől egészen az egyetemi 

diplomáig mindenki kap oktatási és nevelési támogatást" - húzta alá.    Potápi Árpád János 

megköszönte a nagyszülőknek, hogy olyan gyermekeket neveltek, akik maguk is magyar 

tannyelvű iskolába íratták gyermekeiket, és ezáltal biztosították a magyar jövőt a Vajdaságban. 

Örömének adott hangot továbbá, hogy idén magasabb a magyar elsősök száma, mint tavaly 

volt. Az idei, 2021-2022-es tanévben 1392 magyar gyermek kezdi meg tanulmányait a 

Vajdaságban. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 23 millió forintot biztosít a vajdasági 

beiskolázási programra. 

 

Iskolatáska és tanszercsomag csaknem 1400 vajdasági magyar elsősnek 
2021. augusztus 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Temerinben tartották a központi tanévnyitó ünnepséget. 

Közel 1400 vajdasági magyar első osztályba induló kisdiák kapja napokon belül kézhez azt az 

iskolatáskát és tanszercsomagot, amit Magyarország Kormánya a Rákóczi Szövetség és a 

Magyar Nemzeti Tanács közösen biztosított számukra. Temerinben 52 magyar elsős kapta 

kézhez az ajándékokat. A központi tanévnyitó ünnepségen jelen volt mások mellett Potápi 

Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Pásztor István a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, az MNT elnöke is. „„Szülőnek, gyermeknek és az egész 

közösségnek azt hiszem, hogy jó, ha gyermekeink anyanyelvükön tanulnak és ahhoz, hogy egy 

ilyen tanszercsomagba mi minden belekerül, azt úgy gondolom, hogy a szülők terhét könnyíti” 

– jelentette ki Hajnal Jenő. „Fontos az, hogy minden magyarra odafigyeljünk, ha a szülőföldön 

való boldogulást akarjuk támogatni, ha azt akarjuk, hogy mindenki, ahol megszületett, ahol 

már a szülei és a nagyszülei is éltek, ott képzelje el a jövőjét, ott vállaljon családot, ott kezdje 

meg a tanulmányait. Így van ez a Vajdaságban is, ezekben a napokban közel 1400 kisdiák kezdi 

meg az első osztályt, az ő életükben ez egy óriási változás, egy ismeretlen világgal kell 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/delvideki-magyar-elsosoknek-adott-at-tanszercsomagot-potapi-arpad-janos-420127/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/iskolataska-es-tanszercsomag-csaknem-1400-vajdasagi-magyar-elsosnek
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megismerkedniük, és ott kell megtanulniuk, hogy hogyan kell a mindennapokhoz igazodni” – 

emelte ki Potápi Árpád János 

 

Borboly a román nyelv napján: nem kötelesség, hanem jog a romántanulás, 

előbb meg kell érteni a nyelvet  
2021. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro 

Augusztus 31-én ünneplik a román nyelv napját. Ez alkalomból Borboly Csaba, a Hargita 

Megyei Tanács elnöke üzenetet fogalmazott meg Facebook-oldalán. „A nyelvi kommunikáció a 

többnyelvű közösségek közötti hídként segít megismerni, megérteni egymást és egymást 

tisztelve együtt élni. Ugyanakkor egy nyelv ismerete és beszélése lehetőséget nyújt az egyéni 

fejlődésre, a kultúra nyelvi akadályok nélküli felfedezésére, ezért úgy vélem, hogy a román 

nyelv tanulása nem kötelesség, hanem jog. Ahhoz, hogy élni tudjanak ezzel a joggal, a más 

etnikai csoportokhoz tartozó gyermekeknek és fiataloknak tudatosítaniuk kell a román nyelv 

ismeretének fontosságát, és nekünk, akik véleményt formálunk és befolyásolni tudunk 

bizonyos döntéseket, kötelességünk, hogy megkönnyítsük a tanuláshoz való hozzáférésüket a 

számukra megfelelő módszerek kialakításával. Egy nyelv napját úgy lehet a legjobban 

megünnepelni, ha megtanuljuk helyesen beszélni azt, ehhez pedig meg kell érteni a nyelvet” – 

olvasható Borboly üzenetében, amelyet az Agerpres idézett. 

 

Megújulhat a rendkívül értékes szilágycsehi református műemlék templom 
2021. augusztus 31. – maszol.ro 

Felújítanák a nagy múlttal rendelkező szilágycsehi református templomot – tájékoztatott 

Szilágyi Zoltán helyi lelkipásztor, aki pénteki sajtótájékoztatóján ismertette a templom múltját, 

jelenét és beszámolt az esedékes helyreállítási munkálatokról. Az ülésen részt vett Tulogdy 

László György főtervező, építész, műemlékvédelmi szakember, dr. Makay Dorottya 

tartószerkezet-tervező, mérnök, műemlékvédelmi szakember és Benke István tartószerkezet-

szakértő, mérnök, műemlékvédelmi szakember. 

 

Szilágy megyei RMDSZ: a restitúciós módszerek kísértetiesen hasonlítanak az 

államosításhoz 
2021. augusztus 31. – maszol.ro 

Meglepő és elfogadhatatlan a zilahi ügyészség által indított eljárás Csűry István és Kató Béla 

református püspök ellen, amely érvényes bírósági döntés hiányában megalázza és meghurcolja 

egyházi vezetőket – írja hétfőn kiadott közleményében az RMDSZ Szilágy megyei szervezete. 

Meglátásuk szerint a két püspök elleni eljárással a hatóságoknak semmiképp sem az ingatlan 

mihamarabbi visszaszolgáltassa a célja, hanem az ügy további halasztása.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/borboly-egy-nyelv-napjat-ugy-lehet-a-legjobban-megunnepelni-ha-megtanuljuk-helyesen-beszelni
https://kronikaonline.ro/belfold/borboly-egy-nyelv-napjat-ugy-lehet-a-legjobban-megunnepelni-ha-megtanuljuk-helyesen-beszelni
https://maszol.ro/belfold/Megujulhat-a-rendkivul-ertekes-szilagycsehi-reformatus-muemlek-templom
https://maszol.ro/belfold/Szilagy-megyei-RMDSZ-a-restitucios-modszerek-kisertetiesen-hasonlitanak-az-allamositashoz
https://maszol.ro/belfold/Szilagy-megyei-RMDSZ-a-restitucios-modszerek-kisertetiesen-hasonlitanak-az-allamositashoz
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Néhány feszültségkeltő miatt elhalasztották Sebestyén Balázsék csíkszeredai 

látogatását 
2021. augusztus 31. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A csíkszeredai Szabadság téren tartotta volna pénteken reggeli műsorát Sebestyén Balázs, 

Vadon Jani és Rákóczi Feri, a látogatást viszont a közösségi médiában megjelent rosszindulatú 

hozzászólások és a feszültségkeltés miatt kedden lemondták. A Rádió 1 csapata viszont nem 

tett le végleg a székelyföldi kiszállásról. 

 

Harminc százalék alatt a pótérettségizők átmenési aránya Székelyföldön 
2021. augusztus 31. – szekelyhon.ro 

Kedden közzétették az érettségi augusztusi szakaszának első eredményeit a bacalaureat.edu.ro 

weboldalon. A diákok eredményeit nevek helyett kódokkal közölték, és kedden 18 óráig lehet 

benyújtani a fellebbezéseseket. A végső eredményeket szeptember 3-án közlik. Hargita és 

Maros megyében sem érte el a harminc százalékot a pótérettségizők átmenési aránya.  

 

A Híd elnöksége rábólintott a kitárgyalt javaslatokra, a párt szerint ezeken már 

nem lenne szabad változtatni 
2021. augusztus 31. – ma7.sk  

A Most-Híd elnöksége keddi ülésén elfogadta a három párt vezetése által kitárgyalt 

javaslatokat. Sólymos László pártelnök szerint a három fél által elfogadott kompromisszumos 

alapcélkitűzéseken már nem lenne szabad változtatni. Sólymos László, a Most-Híd elnöke a 

ma7 megkeresésére elmondta, az előző hetek tárgyalásain sikerült olyan kompromisszumos 

megoldásokban megegyezni a három párt vezetésének, amivel az addig nyitott kérdéseket 

lezárták. A párt elnöksége ezekre a javaslatokra bólintott rá kedd esti ülésén. Sólymos 

elmondta, megegyezés születetett az egységes párt logójáról, a tárgyalási nyelvről, aminek 

esetében a Híd számára fontos feltétel volt, hogy mindenki használhassa az anyanyelvét, illetve 

azon nyelven férjen hozzá a párt dokumentumaihoz. 

 

Soltész Miklós: a magyarországi szlovák nemzetiség sokat tesz a két ország 

egymásra találásáért 
2021. augusztus 31. – ma7.sk  

A magyarországi szlovák nemzetiség tagjai és vezetői sokat tesznek a két nép újbóli egymásra 

találásáért - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára kedden Mátraszentimrén, a szlovák nemzetiségi iskolák közös tanévnyitóján. 

Soltész Miklós hatalmas tettnek nevezte, hogy a magyarországi szlovák közösség az utóbbi 

években 5 országos és 2 helyi iskola fenntartását vállalta magára. Azt üzenik ezzel, hogy meg 

akarnak maradni" - fogalmazott, jelezve: ez különösen tiszteletre méltó a történelmi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/nehany-feszultsegkelto-miatt-elhalasztottak-sebestyen-balazsek-csikszeredai-latogatasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/nehany-feszultsegkelto-miatt-elhalasztottak-sebestyen-balazsek-csikszeredai-latogatasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/harminc-szazalek-alatt-a-poterettsegizok-atmenesi-aranya-szekelyfoldon
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-elnoksege-rabolintott-a-kitargyalt-javaslatokra-a-part-szeptember-25-en-dont-az
https://ma7.sk/aktualis/a-hid-elnoksege-rabolintott-a-kitargyalt-javaslatokra-a-part-szeptember-25-en-dont-az
https://ma7.sk/hethatar/soltesz-miklos-a-magyarorszagi-szlovak-nemzetiseg-sokat-tesz-a-ket-orszag-egymasra
https://ma7.sk/hethatar/soltesz-miklos-a-magyarorszagi-szlovak-nemzetiseg-sokat-tesz-a-ket-orszag-egymasra
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előzmények ismeretében, hiszen a kommunizmus időszaka nehéz helyzet elé állította őket és 

innen kellett talpra állniuk. 

 

Zselízi biogazdálkodók kapták idén a Bokodi Sándor-díjat 
2021. augusztus 31. – felvidek.ma  

Hetedszer adták át a mányi néhai Bokodi Sándorról elnevezett díjat, ezúttal egy felvidéki, 

zselízi családi gazdaságot működtető apának és fiának, Palik Lászlónak és Palik Gábornak. Az 

idén a zselízi Biocentrum családi vállalkozás tulajdonosai, apa és fia vették át a díjat Konrád 

Istvánnétól, a karcagi Kossuth-díjas szobrász, Györfi Sándor plakettje kíséretében. A díjátadón 

közreműködött Juhász Rudolf, az agrárminiszter tanácsadója, valamint Torda Márta, az 

Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések főosztályvezetője. Palikék ökológiai 

gazdálkodásukban foglalkoznak szántóföldi növény- és szőlőtermesztéssel, állattenyésztéssel, 

az általuk termelt húst, zöldséget, gyümölcsöt feldolgozzák, értékesítik, bort, lekvárt, pálinkát 

készítenek biominősítéssel. Székhelyük Zselíz, másik két telephelyük a kisvároshoz tartozó 

Vadalmáson és a szomszédos Peszektergenyén található, ahol a régi, 230 éves Esterházy-pincét 

felújították. Nagy gondot fordítanak a helytörténeti emlékek megőrzésére. A két férfi mellett 

dolgozik a gazdaságban az édesanya és a lányuk is. Az apa az idős gazda, míg fia az ifjú gazda 

elismerést kapta meg az anyaországi ünnepségen. 

 

Szarka Tamás: Missa Missio koncertek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

apropóján 
2021. augusztus 31. – felvidek.ma  

A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából két 

alkalommal is bemutatásra kerül Szarka Tamás Missa Missio című miséje. Szarka Tamás 

Kossuth-díjas zenész és zeneszerző megkomponálta Missa Missio című miséjét. A zenéjén 

keresztül a katolikus hit erejével szeretné erősíteni a magyar emberek, családok értékrendjét 

és a darab bemutatásával hozzájárulni a katolikus keresztény kultúra népszerűsítéséhez. 

Szarka Tamás és zenekara előadásában 2021. szeptember 5-én 18 órai kezdettel Prágában a 

kisoldali (Malá strana) Szent Miklós-templomban lesz látható és hallható a Missa Missio. Az 

est vendége Miklósa Erika, világhírű koloratúrszoprán énekesnő. A Prágai Magyar Kulturális 

Intézet által szervezett rendezvény védnöke Dominik Duka O.P., a prágai főegyházmegye 

érseke, bíboros. Az Ars Sacra Alapítvány szervezésében 2021. szeptember 7-én, 19 órai 

kezdettel az Esztergomi Bazilika ad otthont a grandiózus szakrális zenei darabnak. A koncert 

fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese. 

 

Idén is támogatja a nemzetiségi iskolákat a szlovák oktatási minisztérium 
2021. augusztus 31. – felvidek.ma  

A szlovák oktatásügyi minisztérium az idei évben is meghirdette a kisebbségi iskolák 

támogatását. A regionális és multikulturális nevelésre összpontosító támogatási programra 

szeptember 10-ig jelentkezhetnek a nemzetiségi iskolák. „Az előző évhez hasonlóan idén is 45 
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https://felvidek.ma/2021/08/zselizi-biogazdalkodok-kaptak-iden-a-bokodi-sandor-dijat/
https://felvidek.ma/2021/08/szarka-tamas-missa-missio-koncertek-a-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-apropojan/
https://felvidek.ma/2021/08/szarka-tamas-missa-missio-koncertek-a-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszus-apropojan/
https://felvidek.ma/2021/08/iden-is-tamogatja-a-nemzetisegi-iskolakat-a-szlovak-oktatasi-miniszterium/
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ezer eurót különített el a tárca a kisebbségi iskolák programjaira. Újdonság, hogy idén az 

iskoláknak már nem kell önrészt felmutatniuk a pályázatra való jelentkezéshez” – tájékoztatta 

a Felvidék.ma-t Gajdács Mónika, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi oktatásért felelős 

főosztályának igazgatója. Mint hozzátette, a pályázók maximum 2000 eurós támogatásra 

adhatják be igényüket. A tárca pályázata a néphagyomány, a helytörténet, a kisebbségi 

közösség és kultúra alaposabb megismerését szolgálja.  

 
Benépesült a muzslyai Emmausz Fiúkollégium 
2021. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

Hagyományosan, a nyári szünidő utolsó napján fogadták a muzslyai Emmausz 

Fiúkollégiumban az új és régi bentlakókat, és azok kísérőit, szüleiket, nagyszüleiket. Elsőként 

szülői értekezleteket tartottak, külön a középiskola első osztályába induló diákok szülei részére, 

de ugyancsak szülői értekezleten vettek részt a felsőbb osztályok diákjainak szülei is. Azt 

követően közösen részt vettek a szentmisén, amelyet Ft. Pósa László atya, óbecsei plébános 

celebrált Kalapis Sztoján atya, muzslyai plébános, a kollégium igazgatója és Sándor Zoltán, 

állandó diakónus segédletével. 

 

Muzslyán is kiosztották az iskolatáskákat és a tanszercsomagokat a kisdiákoknak 
2021. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében osztották ki ma délután a muzslyai, a 

nagybecskereki és a lukácsfalvi kisdiákok részére az Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási 

csomagját, illetve a budapesti Rákóczi Szövetség ajándékát, az iskolatáskát. Összesen 21 leendő 

elsős vette át a támogatást. Molnár Attila, az MNT tagja köszöntötte az egybegyűlteket, és adta 

át a támogatásokat, külön kihangsúlyozta, hogy a csomag tartalmából jut még a második 

osztályra is, hiszen valóban tartalmas, és a legszükségesebb taneszközök kerültek az idén is 

bele. 

 
Elsős lettem! – folytatódik a KárpátHáz programja 
2021. augusztus 31. – Kiszo.net 

Péter Csaba megyei képviselő, a KárpátHáz civil szervezet kuratóriumi elnöke hagyományához 

híven az iskolakezdés előtti napon több száz Bereg-vidéki elsőst ajándékoz meg felszerelt 

iskolatáskával. A képviselő a jövőben gondolkodik, fontosnak tartja és örül annak, hogy a nehéz 

körülmények ellenére is megtelnek az első osztályok iskolapadjai, ami azt bizonyítja, hogy nem 

költözik el mindenki, vannak, akik bíznak a jobb jövőben, mint ahogy ő is. 

 

Kárpátaljáról, rólunk – könyvbemutató Ungváron 
2021. augusztus 31. Kiszo.net 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26901/Benepesult-a-muzslyai-Emmausz-Fiukollegium.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26900/Muzslyan-is-kiosztottak-az-iskolataskakat-es-a-tanszercsomagokat-a-kisdiakoknak.html
https://kiszo.net/2021/08/31/elsos-lettem-folytatodik-a-karpathaz-programja/
https://kiszo.net/2021/08/31/karpataljarol-rolunk-konyvbemutato-ungvaron/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 1. 

 

Hiánypótló kutatás, egyedülálló kötet – végre elhozták Kárpátaljára is. Budapesten már 

bemutatták a kiadványt, most viszont  a szerzőknek végre sikerült eljutniuk Kárpátaljára is. 

Kedden Ungváron, legközelebb pedig Beregszászban tartnak előadást. A Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet, a CSFK Földrajztudományi Intézete, valamint a Momentum Doctorandus 

kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet közreműködésével megjelent Kárpátalja 

mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után című kötet 

bemutatóján Hidi Tünde, a Karpatalja.ma hírportál újságírója faggatta a szerzőket a Váralja 

múzeum-kávézóban. 

 

A Határtalan Segítség alapítvány Kárpátalján 

2021. augusztus 31. – Karpat.in.ua 

A gyerekek fejlesztése, tanítása már óvódás korban fontos, főleg, ha a biztonságos közlekedés 

megismerése a cél. Az anyaországi Határtalan Segítség alapítvány ebben segít a Kárpát-

medence magyarságának. Legutóbb a kárpátaljai óvodáknak adományoztak különböző 

közlekedési eszközöket és segédeszközöket. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

 

Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett délvidéki tanévnyitó központi 

ünnepségen, Óbecse után Temerinben is köszöntötték a szeptember elsején első osztályba 

induló diákokat és szüleiket. Az eseményen, amelyen minden magyar kisiskolás 

tanszercsomagot és iskolatáskát kapott elsőként Potápi Árpád János, Magyarország 

Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte a megjelenteket. 

 

A szlovákiai magyar iskolák tanévnyitó ünnepségének kísérő rendezvényén mintegy 40 

mátyusföldi kiselsős kapta meg az iskolatáskát Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség 

elnökétől. A szülők is átvették az ösztöndíjat, amivel a magyar iskolaválasztást ismerik el 

magyarországi civil szervezetek, magánszemélyek, illetve önkormányzatok.  

 

Nem maradt el Torockón a Nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó Duna nap. Igaz, a 

járványügyi helyzet miatt nem júniusban, hanem az elmúlt hétvégén szervezték meg a 

programokban gazdag napot.   
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http://life.karpat.in.ua/?p=69635&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-31_18-02-00&enddate=2021-08-31_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-31_18-02-00&enddate=2021-08-31_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 1. 

 

 

Húsz éve alakult meg a temesvári magyar lap, a Heti Új Szó Baráti Köre, amelynek legfőbb célja 

az újság támogatása. Ha nem is sikerült visszatérni a napi megjelenéshez, Graur János, a lap 

főszerkesztője, a Baráti Kör elnöke úgy véli: már a megmaradás is komoly fegyvertény a 

hagyományos írott sajtó visszaszoruló világában. A Baráti Kör közösségépítő szerepet is vállalt 

azzal, hogy évente más-más helyszínen szervez találkozót tagjai számára. Egy év 

kényszerkihagyás után a baráti köri tagok az elmúlt hétvégén két felső Bega-menti települést, 

Szapáryfalvát és Nagybodófalvát látogatták meg. 

 

A nemrég felújított székelyhidi városi színház névadó ünnepségét tartották a hétvégén. Az 

épületet az egykori neves rendezőről, Szabó Józsefről, vagy ahogy mindenki ismerte, Ódzsáról 

nevezték el. A székelyhídi színház átadásával szeretnék fellendíteni a térség kulturális életét, 

illetve helyet biztosítani a térségben működő különböző művészeti csoportoknak. A tervek 

szerint ősztől már bérletet is lehet vásárolni az itt megrendezendő előadásokra. 

 

Marosvásárhely a Forgatag fesztiválon keresztül is "visszaemelheti"a várost az őt megillető 

helyre - fogalmazott Kelemen Hunor, a múlt hét végén megtartott kulturális rendezvénysorozat 

jelentőségéről szólva. Az RMDSZ szövetségi elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese 

szerint örömre és bizakodásra ad okot az is, hogy a Forgatag elindítói, volt főszervezői most 

Marosvásárhely vezetőiként bizonyíthatnak. Soós Zoltán polgármester úgy fogalmazott: 

városvezetőként most már jóval több a feladata, nagyobb a felelőssége, de a Forgatagot 

továbbra is magáénak érzi. 


