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Potápi Árpád János: a magyar oktatásnak van jövője Kárpátalján 
2021. szeptember 4. – MTI, Webrádió, felvidek.ma, Vajdaság Ma, Kiszo.net, Kárpátalja, 

Karpat.in.ua, Orientpress, Pannon RTV 

A jogszűkítő törvények ellenére Kárpátalján van jövője a magyar nyelvű oktatásnak – 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

a kárpátaljai magyar iskolák központi tanévnyitó ünnepségére küldött videóüzenetében, 

amelyet szeptember 4-én, szombaton délelőtt tartottak Beregszászon. Az államtitkár 

üzenetében elmondta: bár személyesen nem lehet jelen az ünnepségen, fontosnak tartotta, 

hogy megossza gondolatait az egybegyűltekkel. Üzenetében hangsúlyozta: „Minden nehézség, 

jogszűkítő intézkedés és az elmúlt időszakban tapasztalt kihívás ellenére a magyar nyelv 

presztízse nem csökkent, a magyar tannyelvű oktatási intézmények iránt pedig továbbra is 

töretlen az érdeklődés szerte Kárpátalján. Mindez azt bizonyítja, hogy a jogszűkítő törvények 

ellenére Kárpátalján van jövője a magyar nyelvű oktatásnak. Az államtitkár kiemelte: a Magyar 

Kormány továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a kárpátaljai magyarság 

törekvéseit anyanyelvének, oktatásának és identitásának megőrzésében, szülőföldön való 

boldogulásának elősegítésével. Hangsúlyozta: „Hisszük, hogy a nemzeti kisebbségek 

identitásának megőrzése csakis az anyanyelvi oktatás megőrzésén és megerősítésén keresztül 

valósulhat meg. Nem vonjuk kétségbe az államnyelv oktatásának fontosságát, azonban az nem 

történhet jogszűkítő, kényszerítő intézkedésekkel, csakis inkluzív, ösztönző lépéseken 

keresztül.” 

 

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák Beregszászon 
2021. szeptember 5. – MTI, Kárpátalja, Karpat.in.ua 

Ünnepélyesen megnyitották a 2021-2022-es tanévet Kárpátalja mintegy száz magyar 

tannyelvű iskolájának pedagógusai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

szervezésében szombaton Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

Köszöntő beszédében Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő, jogszűkítő 

ukrán törvényekkel kapcsolatban arról biztosította a jelenlévőket, hogy Magyarország 

Kormánya "a jószomszédság és a kölcsönös tisztelet jegyében, de a magyarság nemzeti érdekei 

mellett határozottan kiállva, a rendelkezésére álló diplomáciai eszközökkel is megpróbál 

mindent, amit meg lehet tenni a helyzet javítása és helyrehozása érdekében". Orosz Ildikó, a 

KMPSZ elnöke kifejtette, hogy a 2017 óta elfogadott törvények olyan mértékben szűkítették a 

nemzeti kisebbségek jogait, amire nem volt példa a korábbi évszázadokban. Az ukrán oktatási 

tárca a helyzet javítására irányuló javaslataikat sorra elutasította azzal az indokkal, hogy azok 

nincsenek összhangban az oktatást szabályozó törvényekkel.      
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https://felvidek.ma/2021/09/potapi-arpad-janos-a-magyar-oktatasnak-van-jovoje-karpataljan/
http://life.karpat.in.ua/?p=70236&lang=hu
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Potápi: A magyar közösségek megerősítése Magyarországot élteti tovább  
2021. szeptember 3. – MTI, felvidek.ma, Új Szó, Vajdaság Ma 

"Mindenütt, ahol megerősítjük a magyar közösségeket, egy csöppnyi Magyarországot éltetünk 

tovább" - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a felvidéki Gútán, ahol ünnepi beszédet mondott a magyar kormány 

támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított épületének 

ünnepélyes átadásán pénteken. A nemzetpolitikai államtitkár ünnepi beszédében a magyar 

kormány nemzetegyesítő munkájáról s annak közösségerősítő hatásairól szólt. Elmondta: a 

magyar kormány célja az, hogy mindenütt, ahol magyar emberek, magyar közösségek vannak, 

ezeket megerősítsék, hiszen ahol erre sor kerül, ott sikerül továbbéltetni Magyarországot is. 

"Szimbolikus jelentőségű, hogy a nemzeti újrakezdés évében szinte nap mint nap új üzemeket, 

gyárakat adunk át, új munkahelyeket teremtünk, támogatjuk a családokat, és emellett a 

nemzetet újraegyesítjük, iskolákat, óvodákat építünk, s így van ez most Gútán is" - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János. 

 

Kelemen Hunor: Közös felelősségünk, hogy a válságból kisegítsük egymást  
2021. szeptember 3. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Webrádió, Krónika, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó 

Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes szerint a koalíciós kormányzásnak jelenleg 

nincsen alternatívája, és a koalíciós pártoknak közös felelőssége, hogy kisegítsék egymást a 

jelenlegi válságból. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki kolozsvári ülésén tartott politikai beszámolójában 

érintette a bukaresti kormányválság kérdéseit. Kijelentette: az RMDSZ-nek az a sokéves 

tapasztalata, hogy a politikában sem a barátokat, sem a partnereket, sem az ellenfeleket nem 

szabad annyira beszorítani a sarokba, hogy ne legyen hová hátralépniük. Azt is hozzátette: a 

megegyezéshez az is szükséges, hogy a partnerek ne kérjenek teljesíthetetlen dolgokat 

egymástól. A tanácskozás szünetében tartott sajtótájékoztatón az RMDSZ elnöke az MTI 

kérdésére elmondta: a koalíciós felek mindegyike sarokba szorította a másikat. Florin Citu 

miniszterelnök lemondásának a kérését említette példaként az olyan kérésekre, amelyek nem 

teljesíthetők. A politikus úgy vélte: az RMDSZ a tapasztalatával, a higgadtságával tudja 

kisegíteni a jelenlegi válságban a koalíciós partnereit. 

 

Ungváron ünnepélyesen átadták a megyei színház magyar támogatásból 

felújított színpadát 
2021. szeptember 6. – MTI, Webrádió 

Ünnepélyesen átadták Ungváron vasárnap este a Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház 

színpadát, amelyet a magyar kormányprogram keretében újítottak meg. Az átadás alkalmával 

a Magyar Állami Népi Együttes a Kárpátaljai Kultúrkaraván program részeként bemutatta a 

Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című díszelőadását a zsúfolásig megtelt 
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https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/09/kelemen-hunor-kozos-felelossegunk-hogy-a-valsagbol-kisegitsuk-egymast?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
http://www.webradio.hu/hirek/kultura/ungvaron-unnepelyesen-atadtak-a-megyei-szinhaz-magyar-tamogatasbol-felujitott-szinpadat
http://www.webradio.hu/hirek/kultura/ungvaron-unnepelyesen-atadtak-a-megyei-szinhaz-magyar-tamogatasbol-felujitott-szinpadat
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teremben. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az 

ünnepségen hangsúlyozta, hogy az ungvári díszelőadáson "a megújult színpadon egyszerre 

találkozhat a modern színpadtechnika és a hosszú évszázadok során felhalmozott kulturális 

örökség". A Magyar Állami Népi Együttes előadása olyan, "mintha egy élő lenyomata lenne 

kicsiben annak a gazdag univerzumnak, amely létrejött az eltelt több mint egy évezred során a 

Kárpát-medencében" - mondta. Magyarország kormánya nemcsak "a szellemi és kulturális 

szálak megerősítésén dolgozik, hanem az élet más területein is a kapcsolatok erősítésére 

törekszik Ukrajnával" - szögezte le Orbán Balázs. Úgy fogalmazott: az ott élőknek közös a 

múltjuk, a jelenük, és közös lesz a jövőjük is. 

 
Ezüstfenyő-díjat kapott Brendus Réka 
2021. szeptember 3. – szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Huszonnyolc személynek adta át az RMDSZ a 2020-as Ezüstfenyő-díjakat a Szövetségi 

Képviselők Tanácsa marosszentgyörgyi ülésén. A díjban többek között Brendus Réka, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője és Biró László, 

Csíkmadaras volt polgármestere is részesült.  

 

Lemondott Tóga István, Fülöp Lóránd Árpád lett a Környezetvédelmi Alap 

Igazgatóságának új elnöke 
2021. szeptember 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Fülöp Lóránd Árpádot (RMDSZ) nevezték ki csütörtök este a Környezetvédelmi Alap 

Igazgatóságának élére. Az intézmény újonnan kinevezett elnöke korábban a kutatási, 

innovációs és digitalizációért felelős minisztériumban volt helyettes államtitkár. Fülöp Lóránd 

Árpád kinevezésére azt követően került sor, hogy a Környezetvédelmi Alap Igazgatóságának 

(AFM) korábbi elnöke, a márciusban kinevezett Tóga István lemondott. 

 

EMNT: bőven van még kit honosítani Erdélyben 
2021. szeptember 3. – MTI, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke szerint az 1,2 milliós romániai 

magyarságból eddig több mint 550 ezren szerezték meg a magyar állampolgárságot a 

kedvezményes honosítás során. Sándor Krisztina szerint sokan vannak Erdély-szerte, akik még 

honosíthatók. Az EMNT ügyvezető elnöke és Csomortányi István, az EMNT-vel partnerségben 

működő Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót 

csütörtökön a honosításról és választási regisztrációról. Az általuk elmondottakról a két 

szervezet sajtóirodája adott ki közös közleményt. Sándor Krisztina kijelentette: a két szervezet 

aktivistái arra készülnek, hogy késő őszig felkeressék a még nem honosított személyeket, és 

segítséget nyújtsanak nekik a magyar állampolgárság kérelmezésében. Hozzátette: az EMNT 

honosítási tanácsadással foglalkozó irodáiban az elmúlt hónapokban megnövekedett az 

érdeklődés a magyar állampolgárság iránt. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ezustfenyo-dijat-kapott-brendus-reka
https://itthon.transindex.ro/?hir=65138
https://itthon.transindex.ro/?hir=65138
https://maszol.ro/belfold/EMNT-boven-van-meg-kit-honositani-Erdelyben
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Kelemen Hunor: „a kormányzás nem politikai versenyfutás” 
2021. szeptember 3. – maszol.ro, transindex.ro 

A RMDSZ kongresszusa a családot teszi központi témávává, mondta el a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) pénteki ülésén politikai tájékoztatójában Kelemen Hunor. A 

dokumentum, amely a következő két év stratégiáját taglalja, magában foglalja azokat a 

családügyi, gazdasági és szociális intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 

megerősítsék a családi közösségeket mint a társadalom legerősebb kötelékeit. „Az elmúlt 

hónapokban azt vállaltuk, hogy új családtámogatási és gyermeknevelési közpolitikát dolgozunk 

ki. Azért van szükség erre, mert a mostani rendszer eleve elhibázott, eredménytelen, új 

megközelítésre van tehát szükség, amely valós és érezhető támogatást nyújt a fiatal 

családoknak, a gyermekvállaló és gyermeket nevelő családoknak” – fogalmazott a Szövetségi 

Képviselők Tanácsának pénteki kolozsvári ülésén Kelemen Hunor. 

 

Új sportpálya és modern épület várja a diákokat a Waldorf iskolában 

Marosvásárhelyen 
2021. szeptember 3. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu Általános Iskolában ezen a nyáron széles körű 

rehabilitációs munkálatok zajlottak, az iskolát az alapoktól kezdve felújították, kívül és belül 

egyaránt. Ugyanakkor egy sportpályát is létesítettek, a munkálatokra 220 000 lejt különítettek 

el a helyi költségvetésből – tájékoztatott a polgármesteri hivatal kül- és belkapcsolati osztálya. 

A felújításokról Soós Zoltán polgármester és Alexandru György alpolgármester, az 

Iskolaigazgatóság képviselői, valamint az oktatási intézmény vezetője, Nagy Ibolya számolt be. 

 

Kolozsvár: kisebb botrány övezi a bejelentést, miszerint már magyarul is elérhető 

a közszállítási vállalat applikációja 
2021. szeptember 3. – maszol.ro 

Idegen tollakkal ékeskedik a kolozsvári RMDSZ a Musai-Muszáj aktivista csoport szerint, míg 

Rácz Béla-Gergely szerint erről szó nincs. „Az RMDSZ újfent idegen tollakkal ékeskedik. (...) 

Épp azzal büszkélkednek, hogy a közszállítási vállalat alkalmazása, a Tranzy, hathatós 

munkájuk eredményeképpen immár magyarul is elérhető. Csakhogy igazából a Muszáj-Musai 

munkáját sajátítják ki. Ismét. Merthogy a fordítás igazából a Muszáj-Musai munkája volt – 

amint ezt az alkalmazáson belül egyébként írja is, ékes anyanyelvünkön” – nehezményezték az 

aktivisták. Rácz Béla-Gergely a Maszol megkeresésére elmondta: nem tudták, hogy a fordítás 

a Musai-Muszáj munkája. Felidézte, két hónappal ezelőtt jelezte a polgármesteri hivatal felé az 

alkalmazás hiányosságait, kérve, hogy magyar nyelven is tegyék azt elérhetővé. Ezt követően a 

polgármester jelezte, hogy beszélt a közszállítási vállalattal a fordításról, és megígérte, hogy 

meglesz. „A közszállítási vállalat a héten jelezte nekünk, hogy megvan a magyar változat is” –

fogalmazott a helyi tanácsos, aki úgy látja, innentől kezdve már nem az ő dolguk volt, hogy ki 

fordította, csak ma értesültek arról, hogy a munkát a Musai-Muszáj csoport végezte el. „Nyilván 

köszönetünket fejezzük ki nekik ezért” – mondta Rácz Béla-Gergely. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-kormanyzas-nem-politikai-versenyfutas
https://maszol.ro/belfold/Uj-sportpalya-es-modern-epulet-varja-a-diakokat-a-Waldorf-iskolaban-Marosvasarhelyen
https://maszol.ro/belfold/Uj-sportpalya-es-modern-epulet-varja-a-diakokat-a-Waldorf-iskolaban-Marosvasarhelyen
https://maszol.ro/belfold/Kolozsvar-kisebb-botrany-ovezi-a-bejelentest-miszerint-mar-magyarul-is-elerheto-a-kozszallitasi-vallalat-applikacioja
https://maszol.ro/belfold/Kolozsvar-kisebb-botrany-ovezi-a-bejelentest-miszerint-mar-magyarul-is-elerheto-a-kozszallitasi-vallalat-applikacioja
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Megalakult a Romániai Magyar Közgazdász Társaság szilágysági szervezete 
2021. szeptember 3. – maszol.ro 

Szilágy megyében is létrejött csütörtökön Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) 

területi szervezete azzal a céllal többek között, hogy a tagok rendszeresen találkozzanak, 

tapasztalatot cseréljenek, szakmai és gazdasági előadásokat szervezzennek, és újabb tagokat 

toborozzanak. Az alakuló gyűlésen részt vett Gyerkó László, a szervezet országos elnöke, a 

versenyhivatal elnökségi tagja, és a szervezet négy alelnöke: Nagy Bege Zoltán, az Országos 

Energiaár-szabályozó Hatóság alelnöke, Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank 

igazgatótanácsának elnökségi tagja és Szőcs Endre, a kolozsvári RMKT elnöke. Az 

alapszabályzat ismertetése után az érdeklődők beiratkozhattak a megyei szervezetbe, és a tagok 

megválasztották az RMKT Szilágy megyei elnökét, Nagy Imre István közgazdászt, és a három 

alelnököt: Bartha-Fülöp Mónika vállalkozót, Kovács Tímea jogászt és Papp Zsolt vállalkozót. 

 

Ismét ünnepre készül a brassói magyarság 
2021. szeptember 3. – szekelyhon.ro 

Színes programkavalkáddal érkezik tizenegyedik kiadásához a Brassói Magyar Napok. A 

kulturális rendezvénysorozatot idén szeptember 12-19. között tartják – adják hírül a szervezők. 

Az egy hétig zajló rendezvényre átfogó, minden korosztályt érintő, változatos 

programsorozattal várják az odalátogatókat a város több helyszínén. A szórakozni vágyókat 

koncertek sokasága, a filmkedvelőket pedig vetítések várják. Az olvasni kedvelők 

könyvbemutatókon vehetnek részt, de kiállítások és előadások is gazdagítják a kínálatot. 

Kézműves és termelői vásár, borkóstoló, valamint családi programok és gyereksarok is 

rendelkezésére áll majd a résztvevőknek.  

 

Tiltakozik a váradi önkormányzat kisajátítási tervei ellen a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület 
2021. szeptember 4. – maszol.ro 

Nyilatkozatban ítéli el a Királyhágómelléki Református Egyházkerület a nagyváradi 

önkormányzat újabb kisajátítási terveit, amelyek egy, a belvárosi Váradolaszi Református 

Egyházközség egyik telkét, jelesül a lelkészi lakást, illetve ennek udvarát is érintik. Mint írják: 

a tervezett kisajátítás „a kommunista diktatúra legsötétebb éveit idézi”. 

 

Főként az eszközhiány és az internetszolgáltatás minősége nehezítette meg a 

Hargita megyei tanárok dolgát a távoktatásban 
2021. szeptember 5. – maszol.ro 

Még tavaly ősszel mérték fel Hargita megyében, hogy milyen nehézségbe ütköznek a 

pedagógusok az online oktatás során, a kutatás tanulságait azonban csak nemrég vonták le. Jó 

hír, hogy egy kicsit előrébb tartunk, mint 2020 tavaszán, történtek eszközbeszerzések és 
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https://maszol.ro/gazdasag/Megalakult-a-Romaniai-Magyar-Kozgazdasz-Tarsasag-szilagysagi-szervezete
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-unnepre-keszul-a-brassoi-magyarsag
https://maszol.ro/belfold/Tiltakozik-a-varadi-onkormanyzat-kisajatitasi-tervei-ellen-a-Kiralyhagomelleki-Reformatus-Egyhazkerulet
https://maszol.ro/belfold/Tiltakozik-a-varadi-onkormanyzat-kisajatitasi-tervei-ellen-a-Kiralyhagomelleki-Reformatus-Egyhazkerulet
https://maszol.ro/belfold/Fokent-az-eszkozhiany-es-az-internetszolgaltatas-minosege-nehezitette-meg-a-Hargita-megyei-tanarok-dolgat-a-tavoktatasban
https://maszol.ro/belfold/Fokent-az-eszkozhiany-es-az-internetszolgaltatas-minosege-nehezitette-meg-a-Hargita-megyei-tanarok-dolgat-a-tavoktatasban
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pedagógusok is vettek részt továbbképzéseken, de a mai napig van olyan Hargita megyei 

település, ahol nincs mobiljel vagy nincsen digitális eszköze a diáknak, pedagógusnak. Ferencz-

Salamon Alpár csíkszeredai pedagógusnak meggyőződése, hogy a leghatékonyabb a fizikai 

jelenléttel járó oktatás, de jelenleg a kollégái körében tapasztalt átoltottsági arány sem 

elhanyagolható szempont.  

 

Magyarországi támogatásból újulhatott meg Pelbárthida műemlék református 

temploma 
2021. szeptember 5. – maszol.ro 

Régi álma válik valóra a pelbárthidai református gyülekezetnek: végéhez közeledik a XIII. 

században épített, majd a XVII. században teljesen átalakított templomuk felújítása. A Bihar 

megyei Paptamási községhez tartozó, valamivel több, mint ötszáz lelkes falu református 

gyülekezetének életéről és középkori műemlék templomuk felújításáról Ghitea-Szabó József 

Leventével, a településen tizenegy éve szolgáló parókus lelkésszel beszélgettek. 

 

A felső-marosmentiek összetartozásáról szólt a Mente Fesztivál 
2021. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Szászrégen környékének magyar közösségét hivatott összehozni a hétvégén a Marosfelfaluban 

első alkalommal megszervezett Mente Fesztivál. A szervezők elsősorban a helyi értékek 

népszerűsítését tartották fontosnak, a néptánc és népviselet bemutatók mellett táncház, 

íjászat, baranta bemutató, kézműves vásár, gulyásfőző verseny, focibajnokság várta a 

résztvevőket a hétvégén. 

 

A határokon átívelő összefogás eredményeként valósulhatott meg az új 

plébániaépület 
2021. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Az épület megáldása után jelképesen is birtokba vehették a gyimesfelsőlokiak az új 

plébániaépület és közösségi házat vasárnap délután. A 2017-ben elkezdett beruházást helyi és 

anyaországi pályázati támogatásokból, valamint a hívek és az egyházi elöljárók nagyvonalú 

adományaiból finanszírozták. Az épület megáldása előtt a hívek Kerekes László segédpüspök 

miséjén vettek részt vasárnap, ezt követően vonultak át a templomból a plébániához. Vass 

Nimród-István helyi plébános köszöntőbeszédében megjegyezte: határokon átívelő összefogás 

eredményként állhatnak ma a kész épület előtt, a munkálatok finanszírozása ugyanis mintegy 

1,2 millió lejbe került, ezt pedig pályázati forrásokból, valamint adományokból sikerült 

előteremteni. Kiemelte, a legnagyobb támogatást Hargita Megye Tanácsától kapták pályázati 

úton (295 ezer lej), a magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma 130 ezer lejjel, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pedig 53 ezer lejjel járult hozzá az építkezés befejezéséhez. 

 

Ismét kitettek magukért a Székelyföldi Lovas Ünnep szervezői és résztvevői 
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https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagi-tamogatasbol-ujulhatott-meg-Pelbarthida-muemlek-reformatus-temploma-INTERJU
https://maszol.ro/belfold/Magyarorszagi-tamogatasbol-ujulhatott-meg-Pelbarthida-muemlek-reformatus-temploma-INTERJU
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-felso-marosmentiek-osszetartozasarol-szolt-a-mente-fesztival
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hatarokon-ativelo-osszefogas-eredmenyekent-valosulhatott-meg-az-uj-plebaniaepulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hatarokon-ativelo-osszefogas-eredmenyekent-valosulhatott-meg-az-uj-plebaniaepulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/ismet-kitettek-magukert-a-szekelyfoldi-lovas-unnep-szervezoi-es-resztvevoi
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2021. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

„Bátran kijelenthetjük, hogy a XIV. Székelyföldi Lovas Ünnep Székelyföld legnagyobb lovas 

eseménye” – fogalmazott az idei rendezvény kapcsán Bajkó Tibor főszervező. Három nap alatt 

közel 80 programponttal várták a közönséget, a székelyföldi és távolabbi vidékekről érkező 

vendégeket a gyergyószentmiklósi Krigel Lovaspályán a hétvégén. 

 

Szeptember első vasárnapján veszi kezdetét az Őszi Kulturális Napok 

rendezvénysorozat Párkányban 
2021. szeptember 3. – felvidek.ma  

Kilencedik alkalommal kerül sor Felvidék déli kisvárosában, Párkányban az Őszi Kulturális 

Napok rendezvénysorozatra a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás szervezésében, a Párkányi 

Városi Művelődési Központ társrendezésében. Az Őszi Kulturális Napok első rendezvényére, a 

Csallóközi Gálára szeptember 5-én kerül sor. A Csallóközi Néptáncegyütes műsora 19 órai 

kezdettel várja a közönséget a művelődési központban.A több mint hatvan évvel ezelőtt alakult, 

Dunaszerdahelyen működő együttes vezetője a Pro Traditione-díjjal kitüntetett Oláh Attila. 

Műsoruk igazi csemege a néptánc szerelmeseinek. Október 17-én a Bazseva zenekar és Paár 

Julcsi koncertje várja a közönséget. A Bazseva zenekar azzal a céllal alakult, hogy megmutassa: 

a magyar népzene sosem megy ki a divatból. „Megunhatatlan, mint a hazaérkezés” – vallják.  

 

Nagy tervekkel vág neki az új iskolaévnek a pedagógusszövetség 
2021. szeptember 4. – Ma7  

A Zsigárdon megtartott országos tanévnyitóval egyetemben nagyobb sebességre kapcsolt a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is, mely nyáron sem tétlenkedett. Az utóbbi másfél 

év tevékenységére viszont alaposan rányomta bélyegét a koronavírus-járvány, legalábbis ami a 

rendezvényeket illeti. Fekete Irén, a szövetség elnöke portálunknak elmondta, sokkal jobb 

évben bíznak, mint a tavalyi volt és ugyanúgy szurkolnak azért is, hogy iskoláinkban a lehető 

legkevesebb bonyodalom nélkül tanulhassanak a gyermekek és fiatalok. „Amellett, hogy az 

iskoláknak segítséget nyújtunk, indulnak saját programjaink is. Ősszel van a legtöbb 

konferenciánk, elkezdődnek diákversenyeink. Megemlíteném az igazgatók konferenciáját és az 

óvodapedagógusok és speciális fejlesztő szakmák konferenciáját. „Idén a rozsnyói közoktatási 

konferenciát, vagyis a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóját is októberre 

tettük. Ez áprilisban szokott lenni, de a járvány miatt már kétszer elmaradt. Azért is fontos 

esemény, mert itt adjuk át az SZMPSZ-díjakat” – sorolja a közelgő eseményeket. Ezen kívül 

startol a Kincskereső, a TUDOK versenyünk és a Harmos Károly Rajzverseny kiértékelésére és 

kiállítására is sor került Pozsonyban, a Magyar Kultúra Múzeumában. Ugyancsak közeljövőben 

várható a Kaszás Attila Szavalóverseny kiértékelése is. 
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https://felvidek.ma/2021/09/szeptember-elso-vasarnapjan-veszi-kezdetet-az-oszi-kulturalis-napok-rendezvenysorozat-parkanyban/
https://felvidek.ma/2021/09/szeptember-elso-vasarnapjan-veszi-kezdetet-az-oszi-kulturalis-napok-rendezvenysorozat-parkanyban/
https://ma7.sk/oktatas/nagy-tervekkel-vag-neki-az-uj-iskolaevnek-a-pedagogusszovetseg
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Nem mindegy, hogy szakma vagy hivatás 
2021. szeptember 5. – ma7.sk  

Egy élet a felvidéki magyar iskolák szolgálatában. Tömören talán így lehetne megfogalmazni 

az augusztus 20-án Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Vörös Mária munkásságát. 

Pedagógusként kezdte, igazgatóként, majd a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

egyik élharcosaként folytatta, amelynek máig az alelnöke. Úttörőnek is számít, hiszen ő volt az 

első, aki jogalanyiságot szerzett az iskolájának, de az egész napos oktatás is az ő nevéhez 

köthető. Nem volt egyszerű interjúidőpontot egyeztetni vele, mert minden napja be van 

táblázva. Érezni lehetett a hangjából, hogy a legnagyobb oda-adással és örömmel készül az 

országos tanévnyitóra. "Optimista és bizakodó vagyok. Reménykedem, hogy születnek majd 

gyerekek, és kiürülőben lévő iskoláink újra megtelnek gyerekzsivajjal. A fiataloknak is 

tudatosítaniuk kell, hogy a jövő a gyermekekben van. Ha mernek utódokat vállalni, meg tudjuk 

állítani a népességfogyást. Nem kétséges, ehhez állami segítségre is szükségük van. Ha lesz elég 

magyar gyermek, aki magyar óvodába kerül, akkor onnan egyenes út vezet a magyar iskolába 

is, és a jövő máris fényesebb." – emelte ki Vörös Mária.  

 

 

Tokár Géza: A Szövetség számára a programalkotás nem jelent problémát, a 

személyes viszonyokon áll vagy bukik az egész 
2021. szeptember 5. – ma7.sk  

Miért kell a parlamentbe kerülnie a Szövetségnek? Mi lehet az egyesülési folyamatok 

legnagyobb buktatója? Mi lesz a csalódott szavazókkal? Tokár Géza politológussal kerestük a 

válaszokat a pártegyesülés legfontosabb kérdéseire. „Elméletben, elviekben minden út járható, 

de véleményem szerint ez a legkönnyebben járható út, amelynek a végén bekerülhet egy 

magyar párt a parlamentbe. Léteznek más alternatívák, de azok sokkal fájdalmasabbak és 

sokkal kevésbé lehetnek sikeresek. Sem egy szlovák párt csendestársaként, legfeljebb 2-3 

parlamenti mandátumot nyerve, sem önálló indulással nem juthat semmire a magyar 

érdekképviselet. (...) De van, csakhogy a magyar politikai szereplők pontosan tudják, milyen az 

élet azon kívül. A bejutás persze csak egy újabb lépcsőfok kell, hogy legyen, viszont 

elengedhetetlen ahhoz, hogy az elképzeléseiket, céljaikat a gyakorlatba is átültessék.  

 

Ulman István gömöri fafaragó a Népművészet Mestere kitüntetésben részesült 
2021. szeptember 5. – felvidek.ma  

Augusztus 27-én adták át a népművészek legrangosabb állami kitüntetését, a Népművészet 

Mestere és a fiatal tehetségeket elismerő Népművészet Ifjú Mestere díjakat a Pesti Vigadóban. 

A Népművészet Mestere díj egyes alkotások vagy egész életmű elismeréseként a 

hagyományőrző és értékmentő tevékenységet folytató személyeknek, népművészeknek 

adományozható kitüntetés. A magyar állam által ezen díjjal kitüntetett népi alkotók a kulturális 

örökség különböző területeinek képviselői, az 1953-ban alapított díjat évente tízen kaphatják 

meg. 2021-ben Népművészet Mestere díjat kapott Ulman István gömöri fafaragó, népi 
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https://ma7.sk/oktatas/nem-mindegy-hogy-szakma-vagy-hivatas
https://ma7.sk/aktualis/tokar-geza-a-szovetseg-szamara-a-programalkotas-nem-jelent-problemat-a-szemelyes
https://ma7.sk/aktualis/tokar-geza-a-szovetseg-szamara-a-programalkotas-nem-jelent-problemat-a-szemelyes
https://felvidek.ma/2021/09/ulman-istvan-gomori-fafarago-a-nepmuveszet-mestere-kituntetesben-reszesult/
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iparművész, aki már több alkalommal részesült díjazásban, legutóbb 2018-ban, amikor a 

Magyar Örökség díjat nyerte el.   

 

Megalakul a Szövetség? Az MKP oldalán pattog a labda 
2021. szeptember 3. – Új Szó  

Úgy tűnik, körvonalazódik már az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülési folyamatának a 

végső menetrendje, október elején lehet a Szövetség alakuló közgyűlése. A pártegyesítési 

folyamatban ennek ellenére még mindig sok a lehetséges buktató. A három szereplő az elmúlt 

időszakban is egyeztetett azokról a feltételekről, amelyeket az MKP Országos Tanácsa (OT) 

szabott a közös szubjektum létrehozása kitételeként. Most egy megállapodástervezet került az 

asztalra, amelyet az Összefogás és a Híd már elfogadott, az MKP elnöksége pedig hétfőn tárgyal 

róla. Bár a pártegyesítésről az utolsó szót az egyes szereplők közgyűléseinek kell kimondania, 

politikai értelemben az MKP hétfői elnökségi ülése ebből a szempontból mégis nagyban 

meghatározza az Országos Tanácsuk és végső soron a kongresszusuk álláspontját is. Úgy 

tudjuk, a tervezet az MKP meghatározó személyiségeinek elfogadható lehet, abba ugyanis 

bekerült az elődpártok programjára való hivatkozás. 

 
Búcsúi szentmise volt a muzslyai határban 
2021. szeptember 6. – Vajdaság Ma 

Muzslya határában az idén is megtartották a deonicai búcsút, a Kisboldogasszony ünnepéhez 

legközelebbi vasárnapon. A néhai tanyavilág keresztjénél gyűltek össze a zarándokok, a 

szentmisét pedig Jelen Janez atya mutatta be. Voltak, akik virágot helyeztek a kereszthez, 

emlékezve az egykori tanyasi emberekre. A idén többen vettek részt a tábori szentmisén, és 

közöttük még mindig voltak, akik a gyermekkorukat a tanyavilágban töltötték. 

 

Szent István-szobrot avattak Temerinben 
2021. szeptember 4. – Vajdaság ma 

Szent István államalapító királyunk tiszteletére állítottak szobrot Temerinben. A plébánia 

kertjében elhelyezkedő egész alakos bronzszobor Dudás Sándor, topolyai származású, 

Magyarországon élő szobrász alkotása. Az ünnepségen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának 

vezetője, aki alkalmi beszédében úgy fogalmazott, apostoli királyunk 38 éves munkálkodása 

alatt megszületett egy szervezett és független állam, amely ezer éve tart meg bennünket 

nemzetünkben. - Miként a Szent István-i életmű elválaszthatatlan Boldogasszony anyánktól, 

ugyanúgy Magyarország és a magyar nemzeti is elválaszthatatlan keresztény gyökereitől és 

Szent István királyunk ezer éves tiszteletének és szeretetének átörökítésétől.  
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https://ujszo.com/kozelet/megalakul-a-szovetseg-az-mkp-oldalan-pattog-a-labda
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26925/Bucsui-szentmise-volt-a-muzslyai-hatarban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26922/Szent-Istvan-szobrot-avattak-Temerinben.html
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„Számomra ajándék az a munka, amit végzek” 
2021. szeptember 4. – Kabók Erika – Magyar Szó 

Hajnal Virág a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának stratégiai 

főosztályvezetője. A családok nemzetközi napján Novák Katalin, családokért felelős tárca 

nélküli miniszter Családokért díjjal tüntette ki a vajdasági származású szakembert. A 

főosztályvezető sokat jár Vajdaságba és más külhoni területre is. Mint mondja, a stratégiák 

kidolgozása közös munka, azokkal egyeztetve készülnek el a nemzetpolitika lépései, akiket 

érint, de tudjuk, hogy ebben a főosztályvezető asszonynak kiemelkedő szerepe van. 

 

Több lakó a fiúkollégiumban 
2021. szeptember 3. – Magyar Szó 

Kedden újra megnyílt a muzslyai Emmausz kollégium ajtaja. A kollégisták beköltöztek a 

szobáikba, majd a szülőkkel, nagyszülőkkel együtt részt vettek a tanévnyitó szentmisén a Mária 

Szent Neve plébániatemplomban. A bánáti katolikus kollégiumnak az idén több lakója lesz. 

Már rég volt ilyen nagy létszámú kollégistájuk. Az Emmausz fiúkollégium 2002 óta biztosít 

lakhatást a Nagybecskereken tanuló magyar fiataloknak. Minimális összeg ellenében kiváló 

körülmények között tanulhatnak, közösségben élnek és nevelésben is részesülnek. A 

tapasztalat szerint mindenki gyorsan beilleszkedik és jó a tanulmányi eredménye. 

 
Húsz új jelentkezővel folytatódik a turisztikai képzés 
2021. szeptember 5. – Kiszo.net 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) a Jó gyakorlat a falusi turizmusban című 

tanfolyam megnyitó ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Gross 

Arnold termében tartotta. – A KMTT egyik célja az, hogy olyan programokat szervezzen, 

amelyek emelik a kárpátaljai turizmust. Nem titok, hogy a kárpátaljai magyarok 

vendégszeretők, de nem mindegy, hogyan fogadjuk a hozzánk látogatókat. Vannak alapvető 

dolgok, melyeket tudunk kell ahhoz, hogy jó minőségű vendéglátást tudjunk folytatni, ugyanis 

ezen a téren is éles a verseny  – hangsúlyozta köszöntőjében Mester András. 

 

A csillagszemű juhász premierjével nyitotta évadát a beregszászi színház 
2021. szeptember 5. – Karpat.in.ua 

A csillagszemű juhász történetének premier előadásával nyitotta meg évadát a Kárpátaljai 

Megyei Magyar Drámai Színház. A családi és gyermekelőadás bemutatójára szeptember 3-án 

került sor. Az egyik legismertebb magyar népmese egy olyan fiúról szól, aki bátran szembeszállt 

a király értelmetlen törvényével, és ezzel egy egész birodalom sorsát változtatta meg. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4716/mellekletek_hetvege/249748/%E2%80%9ESz%C3%A1momra-aj%C3%A1nd%C3%A9k-az-a-munka-amit-v%C3%A9gzek%E2%80%9D.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4715/vajdasag_nagybecskerek/249661/T%C3%B6bb-lak%C3%B3-a-fi%C3%BAkoll%C3%A9giumban-oktat%C3%A1s-Muzslya-koll%C3%A9gium.htm
https://kiszo.net/2021/09/05/husz-uj-jelentkezovel-folytatodik-a-turisztikai-kepzes-karpati-igaz-szo-%e2%97%8f/
http://life.karpat.in.ua/?p=70272&lang=hu
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Ünnepi ülést tartottak Prágában a csehországi magyarok 
2021. szeptember 5. – ma7.sk  

Ünnepi ülésen emlékeztek meg szombaton Prágában a Csehországban élő magyarok 

legnagyobb szervezete, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) 

megalakulásának 30. évfordulójáról. A CSMMSZ ugyan 1990. február 24-én alakult meg, de a 

koronavírus-járvány miatt az ünneplésre többszöri halasztás után csak most nyílt lehetőség. Az 

érvényes járványügyi előírások miatt a részvétel még így is korlátozott volt az ünnepségen.Bár 

az elmúlt harminc évben több magyar szervezet is létrejött Csehországban, és egy részük sajnos 

meg is szűnt vagy már nem működik, a CSMMSZ változatlanul megtartotta vezető szerepét, és 

mindmáig a legnagyobb magyar civil szervezet Csehországban"- jelentette ki ünnepi 

beszédében Kokes János, a Prágai Tükör című folyóirat főszerkesztője. Az ünnepi ülésen 

Rákóczi Anna, a CSMMSZ elnöke átvette azt a magyar állami kitüntetést, amelyet Áder János 

köztársasági elnök adományozott neki március 15-e alkalmából a csehországi magyarok 

érdekében több évtizede végzett munkája elismeréseként. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 4. – Kossuth Rádió 

 

Egy hetven évig rejtegetett könyvet adott ki a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség. A 

kézzel írott könyvet Márton Áron püspök pappá szentelésének 25., püspökké szentelésének 10. 

évfordulójára írták munkatársai és tulajdonképpen a püspöki székesegyház történetét, 

részletes leírását foglalja magában. A könyvritkaság most megjelent hasonmás nyomtatásban 

és a nagyközönség is láthatja. Oláh-Gál Elvira összeállítása a csíkszentdomokosi bemutatón 

készült. 

 

Medvék a holdon, véget nem érő utak, nyújtott alakú királylányok, ezer színben tobzódó 

virágszirmok és szimbólumok uralják a gyergyószentmiklósi városi könyvtár egyik terét. 

Kortárs magyar költők verseiből ismert alakok, tájak, szimbólumok köszönnek vissza a falakról 

mai illusztrátorok révén. A Versképek című kiállítás a bukaresti Magyar Kulturális Intézet és a 

sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet jóvoltából bejárta már Tokiót és Rómát is, mielőtt 

a székelyföldi kisvárosban bemutatták. A megnyitón részt vett László Noémi szerzővel együtt 

könyvének illusztrátora, Kürti Andrea is. 

 

D
ia

sz
p

ó
ra

 
 

https://ma7.sk/nagyvilag/unnepi-ulest-tartottak-pragaban-a-csehorszagi-magyarok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-04_18-01-00&enddate=2021-09-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-04_18-01-00&enddate=2021-09-04_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 6. 

 

Máig él Horgoson és környékén Rózsa Sándor emléke. Igaz, a régi történeteket, anekdotákat 

már csak néhány idős ember ismeri. A betyárvezér iránti érdeklődést tapasztalva a horgosi 

Szécsi Zsolt úgy döntött, hogy összegyűjti egy kötetbe ezeket a mondákat az utókornak. “Én 

mög vagyok a betyárok királya” - Rózsa Sándor Vajdaságban címmel jelent meg a könyv, 

amelynek első bemutatója Szabadkán volt, a Népkör Magyar Művelődési Központban. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tállya adott otthont a VII. Kulturális Filmek Fesztiváljának, 

ahol a határon túl élő magyar alkotók kisfilmjei versenyeztek. A dokumentumfilmekről 

szakmai zsűri döntött, a legjobbnak ítélt alkotás 1 millió forintos jutalomban részesült. A 

kárpátaljai TV21 Ungvár munkatársai több díjat is elnyertek a megmérettetésen, melyen 

összesen 24 alkotást értékeltek. A Kovács Géza szerkesztő, Vass Tamás rendező és Bereczky 

Tamás operatőr által készített A reménytelenségből érkeztek… című kisfilm nyerte el az első 

díjat. Ez Katona Viktória lelkészigazgató munkáján keresztül mutatja be a Nagydobronyi 

Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthont. 

 

Első kiállításukat tartották egy nemrég alakult kulturális és művészeti egyesület fotósai 

Nagyváradon. A Fényvágók civil szervezetet négy fotós alapította. Céljuk, hogy bemutatkozási 

lehetőséghez segítsenek pályakezdő tehetségeket. A megnyitón ifjú zenészek csillogtatták meg 

tudásukat. Két nagyváradi középiskola, a Művészeti és az Ady Endre Líceum közös 

diákzenekara játszott.   

 

Idén a Regös segédtiszt-képző cserkésztábort Palócföld szívében, Kazáron tartották meg.  A 

tábor színes programjának köszönhetően felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak a 

táborozók. A muzslyai Süveg Hilda, a Torontál Cserkészkörzet elnöke is részt vett a képzésen, 

az ott tanultakat majd otthon fogja kamatoztatni. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. szeptember 5. – M1 

 

Ipari kender   

Az élelmiszeripart, a textilipart és az építőipart is érintve valósít meg feldolgozóipari 

beruházásokat az az akcióterv, amely az Északkelet-Magyarország és Felvidék keleti térségének 

határmenti gazdasági együttműködését, fellendítését tűzte ki célul. A terv hat egymásra fűződő 

projektet foglal magában, célja az ipari kender feldolgozási folyamatának összehangolása. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-09-05-i-adas/
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20. Partiumi Magyar Napok   

Gizella királyné telepített királyi vadászokat a Szamos partjára, ők alapították „Németi” 

települést, Szatmárt pedig 1150-ben említik először a krónikák. E kettő összeolvadásából jött 

létre a gazdag történelmi múlttal rendelkező Szatmárnémeti. Ma már nemcsak kultúrája, de 

lakosságának összetétele is változatos, 54 százalékban románok, 36 százalékban magyarok 

lakják, de jelentős német kisebbség is fellelhető itt. A rendszerváltozást követően a magyar 

közösségben felébredt a vágy, hogy egy közösségépítő rendezvényt szervezzenek. 

 

Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont, Sátoraljaújhely 

Új otthonra leltek az idén 30 éves Rákóczi Szövetség táborai, méghozzá nem is akárhol. Rákóczi 

városában idén adták át a Rákóczi Hotel Tábor és Rendezvényközpontot. Az idei táborokat már 

ebben a megújult, modern környezetben szervezték, ahogy a legrégebbi múltra visszatekintő - 

1989 óta minden évben megrendezett - Egyetemista Tábort is. A résztvevők a Kárpát-medence 

minden szegletéből érkező, a magyar kultúra, gazdaság és közélet iránt érdeklődő fiatalok. 

 

Laczkó-Albert Elemér, Gyergyóremete polgármestere   

„Ez inkább belülről kell jöjjön, vagy életünknek a szerves részévé kellene váljon olyan formán, 

hogy ne ünnepi maskara legyen a székely ruha.” Így fogalmazta meg a következő generációnak 

szánt üzenetét Gyergyóremete polgármestere házigazdaként, a kilencedik Gyergyói tánc- és 

zenetábor gálaműsorán. Laczkó-Albert Elemér abban hisz, hogy a hagyományok tartást és 

fejlődési lehetőséget adnak az embernek. Azt vallja, hogy a hatezer fős nagyközség nem sziget, 

hanem Gyergyószék része. 


