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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa: eljött az ideje a közép-kelet-európai összefogásnak  
2021. szeptember 6. – MTI, Vasárnap, Ma7, Körkép 

Eljött az ideje a közép-kelet-európai összefogásnak és a térség tervszerű megerősítésének - 

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

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztos hétfőn a felvidéki Rozsnyón, ahol átadta a helyi Református 

Egyházközségnek a program keretében épített óvodáját és bölcsődéjét. A miniszteri biztos 

elmondta: az utóbbi időben az átadókon azt tapasztalta, hogy már nyoma sincs annak a 

kishitűségnek, ami néhány éve néhány ilyen ünnepséget jellemzett. "Eljött annak az ideje, 

hogy önbizalommal telve, egy magyar-magyar összefogást, illetve egy közép-kelet-európai 

összefogást hirdessünk, és így ellensúlyozzuk Lengyelországgal közösen az ordas nyugat-

európai eszméket" - hangsúlyozta Grezsa István. A miniszteri biztos rámutatott: az 

óvodaprogram ezt az összefogást is segíti, hiszen a többségi nemzetek folyamatosan 

érezhetik, hogy a fejlesztések, amellett, hogy a magyar közösségeket erősítik, őket is 

gyarapítják, ami egyfajta mintája annak, hogy nem a gyanakvás, hanem a közös sors 

légkörében kell élni. "A 21. században túllépve a történelmi ellentmondásokon, tervszerűen 

kell megerősíteni a közép-kelet-európai térséget" - emelte ki Grezsa István. 

 

Pásztor: A színház és a politika szót tud érteni a vajdasági magyar társulatok 

jövőjéről 
2021. szeptember 6. – HVG, Szabad Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó  

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke egy héttel ezelőtt egyeztetésre 

hívta a vajdasági magyar színházi társulatok vezetőit és a Magyar Nemzeti Tanács (VMSZ) 

elnökét. A mai megbeszélést Pásztor sikeresnek értékelte. Ma délután a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével és a vajdasági magyar 

színházi társulatok vezetőivel, tartalmas, előremutató, nyitott légkörű, rengeteg kérdést 

érintő kétórás sikeres tárgyalást folytattam” – írta a pártvezető Facebook-oldalán. Hozzátette, 

„bebizonyosodott, hogy még, ha más perspektívából is tekintünk a dolgokra, a színházi 

vezetők és a politika képviselői igenis szót tudnak érteni olyan fontos dolgokról, mint a 

vajdasági magyar színházi társulatok jövője”. 
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https://vasarnap.hu/2021/09/06/grezsa-eljott-az-ideje-a-kozep-kelet-europai-osszefogasnak/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26928/Pasztor-A-szinhaz-es-a-politika-szot-tud-erteni-a-vajdasagi-magyar-tarsulatok-jovojerol.html
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Gengszterváltás és restitúció 
2021. szeptember 6. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Romániában nincs új a nap alatt, ha az erdélyi magyarokat 

vegzálni kell. A Trianon óta eltelt száz esztendő gyakorlata azt mutatja, hogy kortól és 

ideológiáktól függetlenül a módszerek ugyanazok, csak más köntösbe bújtatott intézmények 

végzik el a piszkos munkát.  Ahogyan legutóbb az ügyészség bűnvádi eljárást indított 

mondvacsinált vádakkal a királyhágómelléki és az erdélyi református püspök ellen a zilahi 

Wesselényi-kollégium visszaigénylése miatt”. A szerző szerint „miközben a legtöbb erdélyi 

magyar jogsérelemre a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága maradt a távoli 

igazságtételi remény, jó volna elgondolkozni azon, hogy mi haszna van az erdélyi magyar 

kormányzati szerepvállalásnak, ha a román hatalom továbbra is azt tesz velünk, amit akar”. 

 

Közel ezer tandíjmentes hely várja a jelentkezőket a BBTE őszi felvételi 

időszakában 
2021. szeptember 6. – Krónika 

Megnyitotta őszi felvételi ülésszakát hétfőn a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem, 

ennek keretében a frissen érettségizettek és az egyetemi hallgatók is választhatnak az 

intézmény által a 2021-2022-es tanévre felkínált helyek közül. A felsőoktatási intézmény 

hétfőn a Krónikát arról tájékoztatta, hogy az alapképzésre jelentkezők az őszi felvételin 963 

tandíjmentes helyre iratkozhatnak, emellett választhatnak a karok által felkínált tandíjköteles 

helyek közül is, nappali képzési formában, illetve távoktatási rendszerben. A középiskolásokat 

az egyetem 146 román, 68 magyar, 9 német, 15 angol és 14 más nyelvű képzési programmal 

várja. 

 

Szórványnapok Dél-Biharban szórakozással, szoboravatással és díjátadással 
2021. szeptember 6. – maszol.ro, Bihari Napló 

Tavaly a koronavírus-járvány miatt elmaradt, de annál erőteljesebben tért vissza idén a 

hagyományosan szeptember első hétvégéjén megrendezett, immár nyolcadik Fekete-Körös-

völgyi Magyar Napok. Ennek keretében Körösjánosfalván felavatták Hunyadi János 

mellszobrát, illetve a rendezvénysorozat végén Belényesben átadták a Zsisku János 

szórványdíjat, amit ezúttal a mezőbaji id. Jakab Gyulának ítéltek oda. 

 

A járványhelyzet alakulásától függ a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

székelyföldi kiszállása 

2021. szeptember 6. – szekelyhon.ro 

Már öt erdélyi kiszállását volt kénytelen lemondani az elmúlt években a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvoscsapata, és egyelőre az októberi 

látogatásuk is kérdéses. Tervezik ugyan az utazást, de a létrejötte a koronavírus-világjárvány 

alakulásától függ. 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/gengsztervaltas-es-restitucio
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Oldódik a jégpálya körüli patthelyzet: több mint három miskolci jégcsarnok 

árából fejeznék be a marosvásárhelyi létesítményt 
2021. szeptember 6. – Krónika 

Az eddigi 7,5 millió euró mellé legalább még ugyanannyira van szükség a mintegy 70 

százalékban elkészült marosvásárhelyi műjégpálya befejezésére. Miután többéves huzavona 

után sikerült tisztázni a létesítmény alatti telek tulajdonjogát, a fejlesztési minisztérium 

jóváhagyta a beruházás finanszírozását.  

 

A szenátus leszavazta a kétfordulós polgármester-választást  
2021. szeptember 6. – transindex.ro 

Első házként elutasította a szenátus plénuma a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

törvénytervezetét, amely a helyhatósági választási törvényt módosítaná, és bevezetné a 

kétfordulós polgármester-választást. Az RMDSZ szenátusi frakciója nem támogatta 

szavazatával a törvénykezdeményezést, hiszen nem a polgármester legitimitását erősítené a 

kétfordulós választás, hanem a második fordulóban kialakult koalíciókat– mondta Turos 

Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.  

 

Demmel József: A szlovák-magyar konfliktusokat az előző generációktól 

örököltük 
2021. szeptember 6. – Új Szó, bumm.sk, felvidek.ma  

A szlovákok és magyarok közötti konfliktusokat az előző generációktól örököltük. A helyzetet 

enyhítené, ha a történészek egy közös szaknyelvet beszélnének – közölte Budapesten Demmel 

József történész, akinek nincs szlovákiai kötődése, ám úgy döntött, szlovák nyelvet és 

történelmet fog tanulni. „Történelmet akartam tanulni a budapesti Eötvös Lóránd 

Tudományegyetemen. Kiss Gy. Csaba professzor ösztönzésére szlovák nyelvet és történelmet 

kezdtem tanulni, miközben a szomszéd tanszéken egy olyasfajta történelemoktatás 

kezdődött, amely nem a nagypolitika, hanem a hétköznapok és a hétköznapi emberek 

szemszögéből közelíti meg a történelmet.  

 

Klubmozgalmi Nagytalálkozó és kötetbemutató a Diákhálózat szervezésében 
2021. szeptember 6. – felvidek.ma  

A Diákhálózat idén ősszel ünnepli alakulásának 30. évfordulóját, szeptember 17-18-án, 

Búcson. Az esemény alkalmából Klubmozgalmi Nagytalálkozót szerveznek, melyre szeretettel 

invitálnak mindenkit, aki diákéveit aktívan, a közösségért dolgozva töltötte. Várnak minden 

olyan tagszervezetet, diákklubot, ifjúsági szervezetet, diákkört, melyek kivették a részüket az 

ifjúsági klubmozgalom alakulásából. Leczkési Zoltán, a szervezet elnöke elmondta, hogy az 

esemény nem csupán a Diákhálózatról szól. A cél, hogy a kis és nagy klubok tagjai is 
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megismerjék egymást, hiszen a kluboknak saját szervezeti szinten vannak találkozóik, de 

nagytalálkozó eddig nem valósult meg. Az előzetes becslések alapján 200 főre számítanak. A 

szervezők fontosnak tartják kihangsúlyozni, mivel több generáció is részt vesz a találkozón, 

hogy a részvétel oltási igazolvánnyal, illetve 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel látogatható. 

 

Cipőüzletből lett templom 
2021. szeptember 6. – felvidek.ma  

Gyülekezet nélkül a templom mindössze csak falak pusztasága. A gyülekezet formálja 

templommá az épületet – mondta Géresi Róbert püspök a Tornán megtartott ünnepi 

alkalmon, amelyen 2021. szeptember 5-én átadták az egykori cipőüzletként szolgáló épület 

helyén a magyar kormány jelentős támogatásával, de a hívek adakozásának is köszönhetően 

felépített református templomot. „Áldott alkalom ez, amikor Isten népének templomot 

adhatunk át, amely jó reménység szerint (…), ameddig csak a harang szava hallható, hívogatja 

majd az Istent dicsérő híveket…” – mondta Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző a 

református templom átadása előtt az udvaron kezdődő ünnepi alkalmon. 

 

Közeleg a 17. Madách Imre Irodalmi Nap 
2021. szeptember 7. – felvidek.ma  

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és 

Értékek Polgári Társulás 2021. szeptember 17-én Madách Imre (1823-1864) halálának 198. 

évfordulója alkalmából 17. alkalommal rendezi meg Alsósztregován a Madách Imre Irodalmi 

Napot. A rendezvényen az érdeklődők előadásokat hallhatnak Madách Imre költői 

munkásságáról, Fráter Erzsébettel való kapcsolatáról, Losonchoz fűződő viszonyáról dr. 

Praznovszky Mihály és Puntigán József előadásában.  

 
Még egy hétig pályázhatnak a zentaiak 
2021. szeptember 6. – Magyar Szó 

Még egy hétig jelentkezhetnek Zenta község polgárai az energiahatékonysági pályázatra. 

Ezzel a programmal kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót hétfő délelőtt. Czegledi Rudolf, 

Zenta község polgármestere röviden emlékeztette a lakosságot, hogy ennek a pályázatnak a 

lehetőségével csak 50 százalékos önrészt kell biztosítaniuk. A programról még egyszer 

részletes ismertetőt adott Sztantity Szebasztián, Zenta község tanácsának gazdasággal és 

idegenforgalommal megbízott tagja. Elmondta, hogy három területen pályázhatnak az 

érdeklődők: kazáncserére, nyílászárók cseréjére, illetve hőszigetelésre. 
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Megtartották a Szülők napját 
2021. szeptember 7. – Magyar Szó 

Vasárnap a Duna parkban megtartották a Szülők napja rendezvényt, amelyet a Bebiron 

tanácsadással foglalkozó közösségi szervezet bonyolított le. A rendezvényen ingyenes 

előadásokat tartottak arról, mit jelent szülőnek lenni, hogyan kell felkészülni a 

gyermeknevelésre. Az előadásokat dr. Ljiljana Trifunović nőgyógyász, dr. Jasmina Bolesnikov 

gyermekorvos és Sonja Basta bába tartotta. A manifesztáción többek között jelen volt dr. 

Dragan Stajić, a városi tanács egészségügyi ügyekkel megbízott tagja is, aki kifejtette, hogy az 

újvidékiek egészségügyi ellátása a városi hatalom prioritása. Ez abból is látszik, mekkora 

beruházások történtek az utóbbi időben az egészségügybe, ilyenek pl. a mišeluki új Covid-

kórház, vagy a limáni és az adicei egészségház teljes rekonstrukciója. 

 

Beregszászban ülésezett a KMKSZ Választmánya 
2021. szeptember 6. – Karpat.in.ua 

„A KMKSZ az üldöztetések ellenére él és működik, megpróbálja teljesíteni hivatását, ami nem 

más, mint a kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme…” – hangsúlyozta Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szeptember 4-én, Beregszászban, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában megtartott választmányi ülésén. A 

fórum munkájában még mindig csak online kapcsolaton keresztül vehetett részt a KMKSZ 

külföldre kényszerített elnöke, valamint online kapcsolaton keresztül vett részt Bocskor 

Andrea európai parlamenti képviselő is. A KMKSZ Választmánya egyperces néma főhajtással 

emlékezett meg a nemrég elhunyt tagtársról, Lator Istvánról. 

 

Átadták a megújult Fornosi Kultúrház épületét 
2021. szeptember 6. – Kárpátalja 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma pénzügyi támogatásával, a Kárpátaljai 

Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) közreműködésével a Keleti Partnerség Ukrajna 2020 – fejlesztési 

együttműködés Kárpátalján nemzetközi fejlesztési projekt keretében felújított kultúrházat 

adtak át szeptember 5-én Fornoson. A beruházás értéke 1 754 278 hrivnya. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 6. – Kossuth Rádió 

 

Ünnepélyes keretek között, a beregszászi római katolikus templomban tartották a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanévnyitó ünnepségét. Az oktatási 

intézményben 118 elsős diák kezdte meg tanulmányait. A szakgimnáziumban összesen 345 

diák tanul. A legnépszerűbb szakok közé a turizmus és az óvoda pedagógia tartoznak. 

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén Zsigárdon rendezte központi tanévnyitó 

ünnepségen, ahol a Rákóczi Szövetség átadta a Beiratkozási Ösztöndíjakat. Szeptemberben 

Felvidék szerte mintegy 3800 szlovákiai magyar elsős diák részesül ebből a szimbolikus 

ajándékból, amivel a szövetség megköszöni a gyermeküket magyar iskolába írató szülők 

döntését. A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a 

kultúra és a közösség fennmaradásával és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és 

jobb érvényesülésével. Rákóczi városában, a kassai átadón jártunk. 

 

Tantermi oktatással kezdődött meg az új tanév az egész Vajdaságban. A szerb kormány a 

járvány veszélyeztetettségi fokától függően piros, sárga és zöld zónába osztotta a községeket. 

Magyarkanizsa a zöld zónában van, ez azt jelenti, hogy nem kellett távoktatásra átállni. 

Szepesi Zoltánt, a helybeli Jovan Jovanovics Zmáj Általános Iskola igazgatóját kérdeztük.   

 

Egy év kihagyás után idén ismét megszervezték az Agromalim nemzetközi mezőgazdasági, 

élelmiszeripari és csomagolástechnikai vásárt és szakkiállítást az aradi Expo kiállítási 

központban az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara szervezésében. A vasárnap 

zárult 31. Agromalim Románia második legnagyobb hasonló tematikájú rendezvénye, és idén 

összesen 30 magyarországi kiállító is részt vett rajta.  

 

Ma kezdődött a délvidéki Zentán a Mementó című dokumentum- és ismeretterjesztő 

filmfesztivált, amit első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal hívtak életre és az 

elkövetkező években kiterjesztik majd az egész Kárpát-medencére. A fesztivál célja a Közép-

kelet Európai film- és televíziós szakemberek közötti szorosabb kapcsolat kialakítása.   

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-06_18-02-00&enddate=2021-09-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-06_18-02-00&enddate=2021-09-06_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 7. 

 

A csíkszeredai Gutenberg kiadó munkatársai nem először léphettek a dobogóra a budapesti 

Ünnepi Könyvhéten, hogy átvegyék oklevelüket a szépen kidolgozott könyvekért. Idén ismét 

Kürti Andrea illusztrációs munkássága állt az értékelés középpontjában. Őt kérdeztük a Szép 

könyvek-díjának átadása után. 

 

Szeptember 4-e Szent Rozália emléknapja, egyben a temerini Szent Rozália-plébániatemplom 

védőszentje. Ez alkalomból ünnepi szentmisét tartottak és a templomkertben Szent István-

szoborot avattak. A plébánia kertjében felállított, egész alakos bronzszobor Dudás Sándor, 

délvidéki származású, Magyarországon élő szobrász alkotása.  

 

Elhunyt Egeresi Sándor vajdasági magyar politikus. A vajdasági parlament egykori elnökére, 

a Vajdasági Magyar Szövetség korábbi alelnökére emlékezünk. 

Egeresi Sándort kedden délután 2 órakkor temetik Topolyán, a Nyugati katolikus temetőben. 


