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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyarul is ki lehet tölteni a kérdőíveket a jövő évi népszámláláson 
2021. szeptember 2. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Csütörtökön tartotta alakuló ülését az RMDSZ országos népszámlálási munkacsoportja, amely 

a történelmi magyar egyházak, országos intézmények és civil szervezetek képviselőinek 

részvételével dolgozza ki a következő félév cselekvési prioritásait, hogy előkészítse a 2022-es 

romániai népszámlálást. A cenzust 2021-ben kellett volna megtartani, de a járvány miatt a jövő 

évre halasztották a hatóságok. A találkozó legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők 

tudatosítsák: a kérdőív saját kitöltésének újdonságként bevezetett lehetősége, lehetőség a 

nemzetiségi és felekezeti hovatartozás megfelelő rögzítésére, másrészt veszélyes is, hiszen a 

rendszer nem bejáratott. A romániai magyar érdekvédelmi szervezet közleménye 

emlékeztetett, hogy mivel a megszerzett nyelvi és kulturális jogok, az egyházaknak, 

önkormányzatoknak visszaosztott állami támogatások, de a mindenkori kormányok 

magyarokat érintő politikája is a magyarok számától függ, közös érdek, hogy a vegyes 

házasságokban, a szórványban, a nagyvárosokban élő, a külföldön tanuló vagy dolgozó 

romániai magyarok is nemzeti identitásukat vállalva vegyenek részt a népszámláláson. A 

munkacsoport tagjai biztató eredményként értékelték, hogy 30 év után az első olyan 

népszámlálás lesz a jövő évi, amikor magyarul is ki lehet tölteni a kérdőíveket. 

 
Legkésőbb október végéig igényelheti a honosítást, aki részt venne a jövő évi 
magyarországi választáson 
2021. szeptember 2. – Krónika 

Szűk két hónapjuk van még hátra igényelni a magyar állampolgárságot azoknak az erdélyi 

magyaroknak, akik részt szeretnének venni a jövő évi országgyűlési választásokon – hívták fel 

a figyelmet az EMNP és az EMNT képviselői. Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót csütörtökön 

a honosítási folyamat, valamint a magyarországi országgyűlési választásokat megelőző 

regisztrációs kampány témájában Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) ügyvezető elnöke és Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, 

az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke. Sándor Krisztina elmondta, a nemzeti tanács számára 

idén változatlanul a honosítás marad a prioritás, és mivel becslések szerint Erdélyben mintegy 

550 ezren vették fel a magyar állampolgárságot, még mindig van tartalék, jócskán akadnak 

olyanok Erdély-szerte, akik még nem éltek a könnyített honosítás nyújtotta lehetőséggel. Az 

ügyvezető elnök kiemelte, az EMNT és az EMNP számos nemzetpolitikai kérdésben, valamint 

a honosítási és terephonosítási feladatokban is együttműködik, a 23 demokrácia-központban, 

valamint a kihelyezett konzuli napok és a terephonosítások alkalmával – a néppárt helyi 

szervezeteivel együttműködve – a kisebb településekre is rendszeresen eljutnak. 
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Óvodaátadó Hetényben, Zsigárdon és Csallóköznádasdon: az óvodák közösségi 
teret is teremtenek a településeken 
2021. szeptember 2. –  felvidek.ma  

Az óvodák, a gyermeknevelés biztosításán túl, közösségi teret is teremtenek a kisebb 

településeken – jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Csallóköznádasdon, ahol átadta a program 

keretében felújított helyi óvodát csütörtökön. A miniszteri biztos az átadón mondott 

köszöntőjében rámutatott: tisztában vannak vele, hogy egy kisebb lélekszámú településen egy 

kisebb költségvetésű probléma megoldása is nagy segítség lehet, annál is inkább mert ezeken 

a helyeken az óvoda, azonfelül, hogy nevelést és biztonságot nyújt a gyermekeknek, egy 

megtartó, közösségi tér is a “nagy családként” élő helyiek számára. „A célunk itt is az – mint 

mindegyik hasonló intézmény esetében – hogy a gyerekek magyar nyelven és európai szinten 

kaphassanak nevelést” – mutatott rá Grezsa István. Hozzáfűzte: bíznak benne, hogy a magyar 

óvodában nevelt gyermekek magyar iskolába kerülnek, és magyar nyelven fejezik be felsőfokú 

tanulmányaikat is, ami a magyar identitás megtartása mellett azzal is hozzájárul a közösség 

fenntartásához, hogy az emberi erőforrást is biztosítja számára. 

 

Szórványturnéra indul a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
2021. szeptember 2. – Krónika 

Szórványturnéra indul a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Erdélyi tánckóstoló című 

előadásával, melyet szeptember 9. és 13. között a következő településeken mutat be: 

Szászrégen, Dés, Vice, Magyardécse és Beszterce. A műsor bevezet az erdélyi kis tájegységek 

táncrendjeibe, az érdeklődők megismerhetik néhány falunak, és valamennyi kiemelkedő 

táncosnak a táncait. Az előadás mozaikszerűen lett felépítve és a különálló darabjait az együttes 

tagjai az általuk választott tájegység táncával képezik egy egységes műsorrá. 

 

Magyarul is tud már a kolozsvári tömegközlekedési vállalat telefonos applikációja 
2021. szeptember 2. – Krónika, maszol.ro 

Magyarul is elérhető már a Kolozsvári Tömegközlekedési Vállalat (CTP) Tranzy elnevezésű 

applikációja – az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének csütörtöki közleménye szerint a 

fordítást Rácz Béla-Gergely és az RMDSZ kolozsvári önkormányzati frakciója kezdeményezte. 

A tájékoztatás szerint Rácz jelezte az alkalmazás hiányosságait a polgármesteri hivatal felé, 

kérve, hogy román és az angol nyelv mellett magyarul is tegyék elérhetővé az appot. Ebben a 

mandátumban ígéretet tettünk arra, hogy követjük a városprogramot, és nagy hangsúlyt 

fektetünk a nyelvi jogi és nyelvhasználati kérdésekre. Másfél hónappal ezelőtt a tanácsülésen 

jeleztem a polgármesternek, hogy az applikáció sajnos nem érhető el magyarul, és orvosolják 

ezt a problémát. Mostanra sikerült lefordítani és mindenki számára elérhetővé tenni. Köszönet 

ezért a tömegközlekedési vállalatnak is” – idézte a közlemény Rácz Béla-Gergelyt.  
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Jóváhagyta az oktatási minisztérium a szászfenesi magyar osztály indítását 
2021. szeptember 2. – transindex.ro 

Jóváhagyta az oktatási minisztérium a szászfenesi magyar előkészítő osztály bein 
dítását, írja Facebookján Csoma Botond képviselő. Albert Zoltán, Szászfenes RMDSZ-es 

alpolgármestere még februárban jelentette be, hogy találkozóra hívta azokat a szülőket, akik 

érdekeltek lennének a magyar osztály beindításában és már a találkozón sikerült a szükséges 

gyermeklétszámot elérni ahhoz, hogy ősszel elindulhasson a magyar előkészítő osztály. Most 

pedig a képviselő közlése szerint a tanügyminisztérium is jóváhagyta az osztály indulást, itt a 

gyerekek egy része megszabadulhat az ingázás terhétől, ami a szászfenesi forgalom zsúfoltsága 

miatt jelentős könnyebbséget jelenthet.  

 

Rendeletben hagyta jóvá a marosvásárhelyi jégpálya felépítését a fejlesztési 
minisztérium 
2021. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Rendeződött a marosvásárhelyi jégkorongpálya telkének jogi helyzete, az RMDSZ javaslatára 

döntött a kormány a telek tulajdonjogának áthelyezéséről. A Hivatalos Közlönyben, szerdán 

megjelent kormányhatározatot követően a fejlesztési minisztérium csütörtökön jóváhagyta a 

beruházás közel 38 millió lejes finanszírozását – jelentette be Cseke Attila. A fejlesztési 

szaktárcavezető elmondta: „a fedett jégpálya felépítésével a marosvásárhelyiek régi törekvését 

viszi sikerre az RMDSZ. Az oktatásügyi, egészségügyi és a sportinfrastruktúra fejlesztése az 

erdélyi magyar közösségek gyarapodásához vezet, a jégpálya felépítésének Marosvásárhely a 

nyertese”.  

 

Tánczos Barna: ellenszélben is meg kell hozni a medveprobléma megoldásához 
szükséges intézkedéseket 
2021. szeptember 2.- maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szakmai konferencia keretében indította útjára a Tánczos Barna vezette környezetvédelmi 

minisztérium csütörtökön Tusnádfürdőn a romániai barnamedve-populáció megőrzésére 

irányuló országos terv megvalósítását célzó projektet. A program összköltségvetése több mint 

53 millió lej, fő célja a medvepopuláció menedzsmentje, valamint az ember és a nagyvad 

együttélésének javítása. 

 

Szeptemberben tartják meg a 12. Hunyad Megyei Magyar Napokat 
2021. szeptember 2. – maszol.ro 

Szeptember 18-26. között tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Hunyad Megyei Magyar 

Napokat. Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének Állandó Tanácsa szerda délutáni ülésén 

véglegesítette a rendezvénysorozat programját. A Hunyad Megyei Magyar Napok szeptember 

18-án, Déván kezdődnek, hagyományosan ekkor adják át a Barcsay Ákos-díjakat, amellyel a 

dél-erdélyi szórványközösségekben dolgozó, a közösségépítő munkában kiemelkedő 

teljesítményt elérő személyek tevékenységét ismerik el. Évente három díjat ítélnek oda, egyet 

a történelmi egyházak és felekezetek képviselője, egyet a pedagógus társadalom és egyet a civil 
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szféra képviselője vehet át. A kilencnapos rendezvény szeptember 26-án ér véget, a szervezők 

gondoskodtak arról, hogy Déva, Vajdahunyad, Petrozsény és Lupény mellett minden, 

magyarok által is lakott településen legyen esemény. 

 

A romániai visszaszolgáltatási folyamat visszásságaira hívta fel a figyelmet Vincze 
Loránt 
2021. szeptember 2. – maszol.ro 

A romániai visszaszolgáltatási eljárásokból gyakran hiányzik a kárpótlást igénylőkkel szembeni 

jóhiszeműség és az együttműködés a hatóságok részéről – jelentette ki Vincze Loránt az 

Európai Parlament Petíciós bizottságának (PETI) csütörtöki ülésén. Az RMDSZ EP-képviselője 

felhívta a figyelmet: az is előfordul, hogy maga a jogosult, az igénylő válik gyanúsítottá egy 

kárpótlási folyamatban, ahogy ez a zilahi Wesselényi kollégium visszaszolgáltatása kapcsán 

történt. 

 

Bátorkeszi „Méhecskéje“ is a magyarság újraéledését hirdeti 
2021. szeptember 2. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Magyar Kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, alig másfél év 

alatt felépült a Bátorkeszi Református Egyházközség hiánypótló, kétcsoportos bölcsődéje. A 

„Méhecske“ szeretetvendégséggel záruló ünnepélyes átadására szeptember 2-án délután került 

sor. Az igehirdetés szolgálatát Ft. Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

főjegyzője végezte, az ünnepi beszédet Grezsa István, e program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos mondta. Az eseményen többek között Márvány Miklós – Magyarország 

pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, Csenger Tibor – Nyitra megye alelnöke, Fekete Irén – 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöke, Kiss Beáta – a Magyar 

Közösség Pártja volt oktatási alelnöke, továbbá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a 

Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, valamint magyarországi, vajdasági és erdélyi 

testvérgyülekezetek képviselői, Labancz Roland – Bátorkeszi polgármestere s a Méhecske 

Bölcsőde tervezői, kivitelezői is részt vettek. Az e napokban több felvidéki óvoda- és bölcsőde-

átadáson résztvevő Grezsa István miniszteri biztos elöljáróban arra a kérdésre kereste a választ, 

hogy kinek-kinek hol is van a világ közepe – Hetényen, Bátorkeszin, Zsigárdon, Gútán... 

Válaszában úgy fogalmazott: a szívünkben van. ki.  

 

Molnár Imre: aki ellátogat Alsóbodokra, azt megérinti a kegyelem 
2021. szeptember 2. –  felvidek.ma  

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szeptember 18-án ad otthont az Isten 

Szolgája Esterházy János Zarándoknapnak.  Az ide szervezett zarándoklatok a hitet és a 

nemzeti identitást erősítő alkalmak. Szeptember első napján az Ipolyviski Római Katolikus 

Plébániaközösség Lormusz János esperesplébános vezetésével szervezett zarándoklatot 

Alsóbodokra. Az eseményre az Ipoly menti régió számos településéről csatlakoztak 
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zarándokok. A zarándokközpontban a hívek találkoztak a szintén Ipoly menti születésű Molnár 

Imre Esterházy-kutatóval. Molnár Imre rövid köszöntőjében kifejtette:  

„Azok az eszmék, amelyekért Esterházy meghalt, a közép-európai népek megbékélése, az 

igazságszolgálata, a Krisztussal való egység gondolata mind itt vannak, aktuálisak napjainkban 

is.” Molnár Imre szerint jövő év végéig befejeződik a boldoggá avatási per egyházmegyei 

folyamata. Ezzel lezárul az egyházi per első szakasza. Ezt követően ajánlják fel azt vatikáni 

szinten. A teljes folyamat nehézkes és hosszadalmas – tette hozzá. 

 

„Örök vándor s örök idegen” 
2021. szeptember 2. – felvidek.ma  

A 130 éve született Reményik Sándor felvidéki gyökerei címmel az EMKE és a Csemadok 

szervezésében szeptember 1-jén Rozsnyón a Csemadok-székházban ismeretterjesztő 

konferenciát rendeztek. A kiállítással egybekötött rendezvény Köteles Lászlónak, a Csemadok 

országos alelnökének köszöntőjével kezdődött. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

elnöke, dr. Széman Péter örömét fejezte ki hogy itt lehet, s hogy bár egyéves késéssel, de 

lehetőség nyílt erre a megemlékezésre. Köszönetet mondott a partnereknek, társszervezőknek, 

valamint a szervezetek munkatársainak. Széman Emese Rózsa ismertette a projekt részleteit, 

mely három helyszínen, három országban valósul meg. Az első rendezvény Kolozsváron a 11. 

Kolozsvári Magyar Napok keretében zajlott, felvidéki résztvevőkkel, ahol a Bánffy-palotában a 

Megtartó Felvidék címmel nyílt meg Görföl Jenő felvidéki fotográfus kiállítása, valamint a 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának udvarán megrendezésre került konferencián a 

meghívott előadók között szerepelt Mézes Rudolf, a Csemadok Galántai Területi 

Választmányának titkára.  

 

Esterházy János-emlékünnepség Párkányban 
2021. szeptember 2. – felvidek.ma  

A párkányi régióban húsz éve működő Limes Anavum Regionális Honismereti Társulás 

szeptember első napján emlékezett Esterházy Jánosra, a felvidéki mártírpolitikusra, a 

születésének 120. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségsorozattal. Az ünnepi emlékezés 

a Párkányi Városi Múzeumban vette kezdetét, ahol megnyílt a „A mi jelünk a kereszt – Isten 

szolgája Esterházy János” című kiállítás. Érkeztek vendégek a régióból, és a Duna túlpartjáról 

egyaránt. A szép számban megjelent közönség soraiban köszönthették Prokopp Mária 

művészettörténészt és Romanek Etelkát, Komárom-Esztergom megye önkormányzatának 

alelnökét. Az emlékezés állomásait végigkísérte Fóthy Zoltán esperesplébános és Popély Gyula 

történész. Molnár Imre elhozta és bemutatta az Isten szolgája Esterházy János emlékkönyv III. 

kötetét. „Aki kézbe veszi ezt a könyvet, megismeri annak sokrétűen gazdag tartalmát, az talán 

közelebb kerül Esterházy János lelkiségéhez s ráismer annak máig hatóan aktuális üzenetére” 

– mondta Molnár Imre, a könyv szerkesztője. 
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A Magyar Iskolaválasztási Program ösztöndíjátadó eseménye Komáromban 
2021. szeptember 2. –  felvidek.ma  

A komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában a tanévnyitó napján folytatta a Rákóczi Szövetség az 

ez év őszén is megvalósuló programjának ösztöndíjátadó eseményét. Még ebben a hónapban 

több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot köszöntenek ösztöndíjjal és 

iskolatáskával a Kárpát-medencei hálózat segítségével. A Felvidéken mintegy 3600 magyar 

iskolakezdő gyermek és családja kapja meg az ösztöndíjat és az iskolatáskát.Komáromban a 

Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai igazgatója, Nagy Domonkos, valamint az 

elnöki titkárság vezetője, Csizmadia Anna mellett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének elnöke, Fekete Irén, valamint az SZMPSZ pályázati koordinátora, Majer Anna, 

a Komárom és Vidéke Célalap vezetője, Varga Anna és Varga Tamás alpolgármester vettek részt 

a tanévnyitó ünnepségen, melyet követően sor került a Magyar Iskolaválasztási Program 

ösztöndíjainak személyes átadására is. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke beszédében a 

gyermekekhez szólva azt hangsúlyozta, hogy valamennyiünk jövője tőlük függ. 

 

Újabb magyar táblák az utakon? 
2021. szeptember 2. –  Új Szó  

Újabb, magyar feliratokat tartalmazó útjelzőtáblák kihelyezésére teremthet lehetőséget a 

Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő által benyújtott törvénymódosító-javaslat. „A 

koalíciós tanács épp elfogadta a törvénymódosító-javaslatomat” – írta közösségi oldalán 

Gyimesi. A tervezet értelmében az ún. útirányjelző táblákat (šípový smerník) a kisebbségi 

nyelvtörvény hatálya alá eső, legalább 15 százalékos nemzetiségi lakossággal rendelkező 

településeken az adott kisebbség nyelvén is ki lehetne helyezni. Azokról a táblákról van szó, 

amelyek alakjukban is egy vízszintes nyílra hasonlítanak és legtöbbször egy vagy két település 

nevét tartalmazzák, esetleg turisztikai látványosság irányába mutatnak, vagy figyelmeztetnek 

valamire, például ideiglenes kerülőút kijelölésére szolgálnak. A módosítás azokra a táblákra 

nem vonatkozna, amelyek nem nyíl alakúak, hanem a rajtuk lévő rajz formáz nyilat. Gyimesi 

kérdésünkre elmondta, oda lehetne majd kihelyezni ezeket a kisebbségi, így főként magyar 

nyelvű táblákat, ahol most a szlovák tábla áll. Ezt szerinte úgy is kivitelezni lehet majd, hogy 

egy táblára kerülnek a magyar és szlovák helységnevek. Hozzátette, ezeket a kérdéseket, így a 

táblák pontos formáját a közlekedési minisztérium által meghatározott szabványnak kell majd 

rögzítenie. 

 

Szabadka: Ajándék a városnapon született babáknak és az anyukáknak 
2021. szeptember 2. – Vajdasag.ma 

Plakettel, ajándékutalvánnyal és virággal lepték meg a város napján született három csecsemőt 

és az édesanyákat Szabadka Város vezetői. Az ajándékokat csütörtök délelőtt kézbesítette dr. 

Pásztor Bálint, Szabadka Város képviselő-testületének elnöke, illetve Srđan Samardžić városi 

tanácstag, aki a polgármestert képviselte. A városnaphoz kapcsolódó ajándékozás már 

hagyománynak számít Szabadkán, idén azonban a járványügyi intézkedések miatt nem maguk 
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az érintettek vették át az ajándékokat, hanem a kórház dolgozói az egészségügyi intézmény 

udvarában, akik azután továbbították a boldog kismamáknak a figyelmességet. 

 

Topolya: Az MNT lett a Művelődési Ház társalapítója 
2021. szeptember 2. – Vajdasag.ma 

A szeptember 9-re összehívott városnapi díszülés előtt még egy munkajellegű ülést is tartott a 

topolyai községi-képviselő testület. Az ülés kezdetén napirendre tűzték a Pacsér területére 

vonatkozó referendum kiírását a helyi járulék bevezetéséről. A topolyai községi képviselő-

testület sorrendben tízedik ülésének napirendjén szerepelt a Topolya Községi Művelődési Háza 

feletti alapítói jogok részleges átviteléről szóló határozati javaslat. Szatmári Adrián 

polgármester elmondta, hogy ezzel a Magyar Nemzeti Tanács is alapítóvá vált, ami a jövőben 

új lehetőségeket nyit meg az intézmény előtt. Anyaországi és külföldi támogatásokat célozhat 

meg az intézmény és az itt élő magyarság érdekeinek és jogainak érvényesítése szempontjából 

is fontos lépésnek nevezte. 

 

Vajdaságban több a magyar elsős, mint tavaly 
2021. szeptember 2. – Pannon RTV 

Szeptember elsején az összes diák beülhetett az iskolapadba. Vajdaságban az összes iskolát zöld 

zónába sorolták, így szeptember elsején beülhettek a diákok az iskolapadba. Nagy öröm ez a 

diákok, a szülők, és természetesen a tanárok számára. További jó hír, hogy Vajdaságban több 

elsős indult magyar nyelvű osztályba, mint tavaly - mondta el Vicsek Annamária, oktatási 

államtitkár az iskolakezdés alkalmából, akivel Albert Éva beszélgetett. 

 

Beiskolázási csomag az újvidéki és tiszakálmánfalvi elsősöknek 
2021. szeptember 2. – Pannon RTV 

Iskolatáskát, és tanszercsomagot kaptak az újvidéki, és tiszakálmánfalvi első osztályba indulók, 

a Magyar Nemzeti Tanács, és a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A csomagokat az újvidéki Fórum 

épületében osztották ki. A gyerekek várták, hogy iskolatáskát választhassanak maguknak, de 

előtte még egy játékos feladatot kellett megoldaniuk Vicsek Annamária oktatási államtitkárral. 

 

Folytatódik a Kárpát-medencei tehetséggondozást megvalósító Collegium 
Talentum program  
2021. szeptember 2. – karpat.in.ua 

Megtartotta felvételi eljárását a Collegium Talentum program a kárpátaljai jelentkezők 

számára. 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 kapcsolódó elitképzés: a kiemelkedő 

oktatói, tudományos, értelmiségi utánpótlás biztosítása. 
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Kuleba: Sikeres volt a Zelenszkij–Biden-csúcstalálkozó 
2021. szeptember 2. – karpat.ina.ua 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatásának eredményeit értékelve  

„példátlanul erősnek” nevezte csütörtökön Ukrajna és az Egyesült Államok közös nyilatkozatát 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. Hangsúlyozta, hogy „barátságos, őszinte és egyenes” 

volt az ukrán államfő hivatali partnerével, Joe Bidennel folytatott beszélgetése. 

 

Az elnevezés új, de a célkitűzések és a szellemiség változatlan – tanévnyitó a 
Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban 
2021. szeptember 2. – Kárpátalja 

Harminc évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a nagy múltú Beregszászi Magyar Királyi Állami 

Főgimnázium jogutódjaként létrejött Beregszászi Magyar Gimnázium, amely később felvette 

Bethlen Gábor nevét, az elmúlt év változásainak következtében pedig a Beregszászi Bethlen 

Gábor Líceum nevet viseli. A 2021-es tanév megnyitóján 31 elsős diák lépte át a tanintézmény 

küszöbét, majd a hagyományokhoz híven az iskola udvarán található székelykapu boltíve alatt 

is átsétáltak Ködöböcz Györgyi osztályfőnök vezetésével: így váltak a kis félénk diákok a líceum 

nagy családjának méltó tagjaivá. 

 

Oltópontot alakítottak ki a megyei tanács épületében 
2021. szeptember 2. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Megyei Tanács hivatalos Facebook-oldalán közölte a hírt, miszerint a tanács 

épületében tömeges oltópontot alakítottak ki. Olekszij Petrov elmondása szerint az oltópontra 

bárki jelentkezhet. Reményét fejezte ki az iránt, hogy az újabb vakcinációs pont megnyitása 

gyorsít majd az immunizálási folyamaton, s így még több pedagógus és kulturális dolgozó lehet 

majd védett a fertőzés ellen. 

 

Újabb nagyszerű eredmény: soha ennyi elsős a magyar iskolákban!  
2021. szeptember 2. – Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) kopácsi tangazdaságában és ifjúsági 

központjában adta át hétfőn a magyar tanintézményekbe iratkozó diákoknak a most kezdődő 

iskolai évre szóló taneszközcsomagokat. Az eseményen részt vett Pirityiné Szabó Judit, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is. Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk 

beszédében azt hangsúlyozta, mindig nagy öröm az oktatásba, vagyis közösségünk jövőjébe 

fektetni, és örül, hogy a tavalyi csúcsot is túlszárnyalva idén rekordszámú szülő döntött úgy, 

hogy magyar iskolába adja gyermekét. 
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Várdaróc: idén megtartották a néptáncszemlét 
2021. szeptember 2. – Képes Újság 

A Várdaróc Kultúregyesület azzal a céllal hívta életre ezt az eseményt, hogy vendégül láthassa 

azokat a tánccsoportokat, egyesületeket, amelyeknek a rendezvényein rendszeresen fellépnek 

a táncosai. Az első időkben csak hazai együtteseket hívtak meg, de aztán ahogy az egyesület 

kapcsolatrendszere bővült, a Kárpát-medence minden régiójából érkeztek művészeti 

csoportok. Így minden évben 20-24 csoport sorakozott föl a menettáncra. 

 

Magyar részvétel a kisebbségi szervezetek országos szemléjén 
2021. szeptember 2. – Képes Újság 

A Sziszek-Moslavina megyei Lipovljaniban egy év kihagyás után ismét megrendezték az ország 

legnagyobb kisebbségi szemléjét, amelyen a HMDK keretein belül működő egyesületek is részt 

vesznek. Idén a pakráci és daruvári magyarok közössége képviselte magyarságunkat. 

 

25 éves a HMDK Isztria megyei alapszervezete 
2021. szeptember 2. – Képes Újság 

Múlt héten zajlott a pulai magyar kulturális hét, a rendezvénysorozat keretében ünnepelte 25. 

évfordulóját a HMDK Isztria megyei alapszervezete. A pólai magyar kulturális hét a HMDK 

Isztria megyei egyesületének a legjelentősebb rendezvénye, az idei sorrendben már a 21. volt, 

ezúttal a Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesülettel közösen hozták tető alá. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 3. – Kossuth Rádió 

 

A Felvidéken 2016 óta újultak meg az óvodák a magyar kormány támogatásával. A Kárpát-

medencei óvoda- és bölcsődefejlesztési program jóvoltából szerdán és csütörtökön összesen 

négy óvodát, illetve bölcsődét adott át Grezsa István, a program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos. 

Szerbiában szeptember 1-én, jelenléti oktatással kezdődött meg a tanév, a szerbiai oktatási 

minisztérium azonban felkészült arra, hogy a járványügyi mutatók romlása esetén az iskolák 

idejekorán átállhassanak a távoktatásra. A járványhelyzet fokozatait három színnel jelzik – 

zöld, sárga, piros, azaz ez az új zóna jelölés – az ún. szemafór rendszer.  Ennek részleteiről 

beszélt a szerbiai oktatási minisztérium államtitkára, Vicsek Annamária. 
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A temesvári Heti Új Szó Baráti Köre 2008-ban alapította a Pesty Frigyes-díjat, a bánsági 

magyar újságírás hűséges szolgálatáért. Akkor volt pontosan 150 éve, hogy Pesty Frigyes 

megjelentette a térség első magyar nyelvű lapját, a Delejtűt. Az évek során eddig húszan 

részesültek e kitüntetésben, a huszonegyedik, Bodó Barna, Szapáryfalván, a Baráti Kör 

szombati találkozóján vehette át az elismerést. 

 

Szeptember 3-án érkezik a székelykapu-restaurátor Szejkefürdőre, ezzel elkezdődik a 

legnagyobb székely síremlékének felújítási munkálatai. Orbán Balázs emlékhelyét több ezren 

látogatják évente, a síremlékhez vezető, székelykapuk övezte út már megújult, A már tervbe 

vett munkákról és a sir felújításáról a múzeum igazgatója, Miklós Zoltán beszélt. 

 

Hasító, gömbölyű, nemtudom, pálinkának és lekvárnak való.  Érik a szilva Kárpátalján, 

Mezőgecsében megrendezték a 11. Lekvárfőző Fesztivált. A mezőgecseiek nem csak 

településüknek, de a Beregszászi járásnak is jelentős hírnevet szereztek az elmúlt években 

azzal, hogy ők szervezik a vidék egyik legjelentősebb gasztronómiai ünnepét, sőt az is lehet, 

hogy ők főzik a legjobb szilvalekvárt.  

 

Nemcsak a lelket, de a testet is jó kondiban kell tartani. Papok foci bajnoksága zajlott 

Csíksomlyón. A Calix Sacerdotum bajnokságon hat romániai katolikus egyházmegye papjaiból 

álló csapat mérte össze az erejét. A futball bajnokság kezdőrúgását Kovács Gergely, 

gyulafehérvári érsek végezte el. A gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye csapata a 

harmadik lett a hat induló csapat közül.   

 

 


