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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Magyarország és Szerbia megvédi Európát és Németországot 
2021. szeptember 8. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Hír TV, 

Népszava, PestiSrácok, Origo, Vajdaság Ma 

Ha lesz migránshullám, akkor Szerbia és Magyarország közös erővel meg fogja állítani, 

megvédi Európát és Németországot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, 

miután a Karmelita kolostorban fogadta Ana Brnabić szerb miniszterelnököt. Orbán Viktor a 

szerb kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: meg kell védeni Európát, 

mert az amerikai kudarc Afganisztánban egy olyan helyzetet idézett elő, amelynek révén 

többmilliós migránshullám is bekövetkezhet a következő időszakban, és ha ez szárazföldi 

útvonalon történik meg, ami a legvalószínűbb, akkor ez Szerbiát és Magyarországot rendkívül 

nehéz helyzetbe fogja juttatni. Hozzátette: akik a migrációt korábban támogatták - 

kormányok, NGO-k, Soros-szervezetek - most ugyanúgy támogatják, támogatnák az 

Afganisztánból érkező migrációt, ez azonban élesen ellentétben áll Magyarország és Szerbia 

érdekével. Magyarország azért is elkötelezett "ezer százalékig" Szerbia európai uniós tagsága 

mellett, mert enélkül Európa belső részeinek biztonsága sem garantálható - - hangsúlyozta 

Orbán Viktor. 

 

Szerb kormányfő: rendkívül sikeres az együttműködés Magyarországgal 
2021. szeptember 8. – MTI, Híradó, Mandiner, 168, Origo, ATV, Webrádió 

Az elmúlt hét évben rendkívül sikeressé vált az együttműködés Magyarország és Szerbia 

között - mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök szerdán Budapesten. A magyar-szerb 

kormányzati csúcstalálkozón Orbán Viktor kormányfővel közösen tett sajtónyilatkozatában 

Ana Brnabic kiemelte: a megállapodás a kétoldalú stratégiai partnerségről a csúcspontja az 

eddigi közös munkának, amelyet 2014-től, az első együttes kormányülés óta folytattak. Ennek 

eredményeként írhatták alá most az egyezményt és több más megállapodást is - mutatott rá. 

Hangsúlyozta: Szerbia elkötelezett amellett, hogy tovább mélyítsék a kétoldalú kapcsolatot és 

barátságot. Közölte: a szerb kormány egyetlen más ország kormányával sem tartott annyi 

együttes ülést, mint a magyarral, és a kétoldalú együttműködésük rendkívül sikeres. A szerb 

kormányfő köszönetet mondott Magyarországnak az országa európai uniós csatlakozásához 

nyújtott támogatásért. A Magyarország által biztosított szakmai segítségről is írtak alá most 

megállapodást - emlékeztetett. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/09/08/orban-magyarorszag-es-szerbia-megvedi-europat-es-nemetorszagot
https://mandiner.hu/cikk/20210908_szerb_kormanyfo_rendkivul_sikeres_az_egyuttmukodes_magyarorszaggal?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210908_szijjarto_magyarorszag_es_szerbia_is_jelentosen_profital_a_kivalo_egyuttmukodesbol?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 9. 

 

Szijjártó: Magyarország és Szerbia is jelentősen profitál a kiváló 

együttműködésből 
2021. szeptember 8. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Hír TV, Origo, Ma7, 

Pannon RTV 

Történelmi léptékben mérve is kiváló a politikai együttműködés Magyarország és Szerbia 

között, ebből pedig mindkét ország jelentősen profitál gazdasági szempontból is - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az általa vezetett tárca közleménye szerint 

szerdán.  A miniszter arról számolt be a Budapesten rendezett magyar-szerb kormányzati 

csúcstalálkozót követően, hogy 2021 első felében 37 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelmi 

forgalom, ennek értéke az év végére meg fogja haladni a 3 milliárd eurót. A forgalom további 

növelése érdekében a magyar Eximbank 135 millió eurós hitelkeretet hozott létre a magyar és 

szerb vállalatok kereskedelmi együttműködésének támogatására - tette hozzá. Mint mondta, 

a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válaszként a kormány finanszírozást biztosít 

magyar cégek külföldi beruházásaihoz, aminek kapcsán a legnagyobb érdeklődés Szerbia 

iránt mutatkozik. Tájékoztatása szerint a kormány tizenhat magyar vállalat szerbiai 

beruházását finanszírozza, így 20 milliárd forint támogatás nyomán jelenleg 40 milliárd 

forintnyi beruházás zajlik a szomszédos országban. Szijjártó Péter kiemelte, hogy folytatódik 

a vajdasági gazdaságfejlesztési program is, ahol eddig 14 ezer magyar kis- és közepes 

vállalkozás kapott támogatást mintegy 60 milliárd forint értékben, ezek nyomán 120 milliárd 

forint értékben zajlanak beruházások. 

 

Szili: a felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes 

politikai érdekképviselet 
2021. szeptember 8. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, PestiSrácokKörkép, Ma7, Felvidék 

Ma, Magyar Szó 

A felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes stratégia és a hozzá 

kapcsolódó egységes politikai érdekképviselet - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott, miután megbeszélést folytatott Forró Krisztiánnal, a szlovákiai Magyar Közösség 

Pártja (MKP), Sólymos Lászlóval, a Híd és Mózes Szabolccsal, az Összefogás elnökével. Az 

egyeztetésen a kisebbségi nyelvi, kulturális jogok megerősítése és szélesítése, valamint az 

egységes politikai érdekképviselet szükségszerűsége szerepelt napirenden. Az MTI-hez 

szerdán eljuttatott közlemény szerint a tárgyaláson egyetértés volt abban, hogy a közös 

politikai képviselet létrehozása elengedhetetlen feltétele a Szlovákiában élő magyarság 

érdekeinek érvényesítéséhez, identitásának megőrzéséhez, a felvidéki magyarság szülőföldön 

boldogulásához, gyarapodásához. A felek kijelentették, hogy a nemzeti kisebbségvédelemben 

hangsúlyosan képviselni kell azon elveket, amelyek a nemzeti közösségek számára a kollektív 

jogokat biztosítják. A pártok elnökei tájékoztatást adtak a népszámlálás tapasztalatairól, 

továbbá a szövetség létrehozásának lépéseiről. Hangsúlyozták, hogy a felvidéki magyarság 

Szlovákia legnagyobb lélekszámú nemzetisége és rendkívüli hiányt jelent, hogy nincs 

egységes politikai képviselete a magyarság érdekeinek a törvényhozásban 
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https://mandiner.hu/cikk/20210908_szijjarto_magyarorszag_es_szerbia_is_jelentosen_profital_a_kivalo_egyuttmukodesbol?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210908_szijjarto_magyarorszag_es_szerbia_is_jelentosen_profital_a_kivalo_egyuttmukodesbol?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210908-a-szulofoldon-boldogulasanak-zaloga-az-egyseges-politikai-erdekkepviselet
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20210908-a-szulofoldon-boldogulasanak-zaloga-az-egyseges-politikai-erdekkepviselet


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 9. 

 

 
Cseke Attila és Tánczos Barna ügyvivő miniszteri tisztséget is ellát az USR–PLUS 

távozása nyomán 
2021. szeptember 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Iohannis államfő szerdán tudomásul vette az USR-PLUS minisztereinek lemondását, és 

aláírta az ügyvivő miniszterek kinevezéséről szóló dekrétumokat – közölte a bukaresti elnöki 

hivatal. Klaus Iohannis uniós alapokért felelő ügyvivő miniszternek nevezte ki Florin Cîţu 

kormányfőt, ügyvivő szállításügyi miniszternek Dan Vîlceanu pénzügyminisztert, ügyvivő 

gazdasági miniszternek Virgil Popescu energiaügyi minisztert, innovációért és digitalizációért 

felelős ügyvivő miniszternek Tánczos Barna környezetvédelmi minisztert és ügyvivő 

egészségügyi miniszternek Cseke Attila fejlesztési minisztert. 

 

Több mint 340-szer figyelmeztetett idén medvék jelenlétére a RO-ALERT 

Hargita megyében 
2021. szeptember 8. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség az év elejétől összesen 343 esetben 

figyelmeztette a lakosságot a RO-ALERT rendszeren keresztül medvék jelenlétére lakott 

területen, a csendőrök pedig 379 esetben kergettek el medvét az érintett településekről. 

Ebben a hónapban már 28 üzenetet kapott a lakosság, az utóbbi 24 órában pedig kettőt: az 

egyik Gyergyószentmiklóson, a másik Csíkszentdomokoson figyelmeztetett medvék 

jelenlétére – írja az Agerpres. A Hargita Megyei Csendőrfelügyelőség közölte: a csendőrök és 

a rendőrök az év elejétől 379 esetben kergettek el medvéket lakott területekről. 

 

A Vigyázó-csúcsot is meghódították a bölcs diákok a kalotaszegi 

élménytáborban 
2021. szeptember 8. – Krónika 

A Kolozs megyei Kalotaszentkirályon táboroztak szeptember elején a Bölcs Diákok országos 

vetélkedő legjobban teljesítő csapatai. A Communitas Alapítvány által tizenegyedik 

alkalommal megszervezett élménytáborban Bukarestből, Csíkszeredából, Kézdivásárhelyről, 

Kolozsvárról, Nagykárolyból, Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, Szatmárnémetiből, 

Temesvárról, Tordáról érkeztek középiskolás diákok – közölték a szervezők. 

 

Az RMDSZ abban bízik, hogy a partnerpártok tisztújító kongresszusait követően 

új tárgyalásokat lehet kezdeni  
2021. szeptember 8. – transindex.ro 

"Tisztában voltunk azzal, hogy az RMDSZ, a PNL és az USR PLUS között vannak 

világnézetbeli különbségek, és ez meglátszik az Anghel Saligny vidékfejlesztési program 
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https://kronikaonline.ro/belfold/cseke-attila-es-tanczos-barna-is-ugyvivo-miniszteri-tisztseget-kaphat-az-usrnplus-tavozasa-nyoman
https://kronikaonline.ro/belfold/cseke-attila-es-tanczos-barna-is-ugyvivo-miniszteri-tisztseget-kaphat-az-usrnplus-tavozasa-nyoman
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hargita-megyeben-iden-343-esetben-figyelmeztetett-a-ro-alert-medvek-jelenletere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hargita-megyeben-iden-343-esetben-figyelmeztetett-a-ro-alert-medvek-jelenletere
https://kronikaonline.ro/szines/a-vigyazo-csucsot-is-meghoditottak-a-bolcs-diakok-a-kalotaszegi-elmenytaborban
https://kronikaonline.ro/szines/a-vigyazo-csucsot-is-meghoditottak-a-bolcs-diakok-a-kalotaszegi-elmenytaborban
https://itthon.transindex.ro/?hir=65184
https://itthon.transindex.ro/?hir=65184
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kapcsán is, ami egyre inkább úgy látszik, csupán ürügy volt" - nyilatkozta a Transindex 

megkeresésére Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője, akit a kormányválság kapcsán 

kérdeztek. Azonban mindezeket figyelembe véve sem gondoltuk, hogy az Anghel Saligny 

program a kormánykoalíció szakadásához, egy bizalmatlansági indítvány benyújtásához 

vezet. Sok mindent láttunk az elmúlt harminc évben, de olyan nem igazán fordult még elő, 

hogy egy magát progresszívnek, liberálisnak nevező párt összefogjon egy neolegionárius, 

szélsőjobboldali, idegengyűlölő, magyargyűlölő párttal. Az USR PLUS-AUR együttműködés 

hosszú távon óriási károkat okoz a társadalomban" - szögezte le Hegedüs a két párt által 

közösen benyújtott bizalmatlansági indítvány kapcsán. Azt is elmondta, hogy a partnerpártok 

tisztújító kongresszusait követően új tárgyalásokat lehet kezdeni, és abban bíznak, hogy 

megtalálják a megoldást a közös munka folytatásához, mivel szerintük a PNL-USR PLUS-

RMDSZ koalíciónak nincs alternatívája. "Ezzel a forgatókönyvvel számolunk, mert ez az 

egyedüli ésszerű forgatókönyv" - szögezte le.  

 

Baptista óvodát avatnak Nagyváradon 
2021. szeptember 8. – Bihari Napló 

A magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának támogatásával megépült 

új baptista óvodát avatják fel szeptember 9-én, csütörtökön 18 órától Nagyváradon 

(Ștrandului utca 10. szám, baptista imaház). Az intézmény három csoportnak, azaz hatvanhat 

magyar gyereknek biztosít magas színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. 439 

négyzetméter hasznos területű és 679 négyzetméter alapterületű (telek), melyhez 760 

négyzetméter játszótér és parkoló tartozik. A beruházás összértéke 224,3 millió forint, 

melyből a magyar állami támogatás értéke 188,3 millió forint. Az ünnepség meghívottjai: dr. 

Grezsa István miniszteri biztos, dr. Giorgiov Adrian és Budai Lajos Dániel baptista 

lelkipásztorok, valamint Sápi János gondnok. 

 

Saját épületben tanulhatnak a Nagyváradi Művészeti Líceum magyar tagozatos 

diákjai 
2021. szeptember 8. – Bihari Napló 

Történelminek is mondható döntés született azáltal, hogy a Művészeti Líceum magyar 

tagozatos diákjai saját épületben kezdhetik el az új tanévet. Az intézményben 283 gyermek jár 

a belsős magyar osztályok valamelyikébe, a külsős elemi osztályokba pedig 60. A tanévnyitót 

szeptember 13-án, hétfő délelőtt 10 órától tartják a Petőfi-park melletti épület udvarán. 

 

Hegedüs Csilla: mi eddig is dolgoztunk és ezután is szeretnénk dolgozni 
2021. szeptember 8. – maszol.ro 

Az RMDSZ eddig jól együtt dolgozott Florin Cîțu kormányfővel, és míg Klaus Iohannis nem 

nevesít más miniszterelnököt, nem lehet más a célja, mint támogatni a jelenlegi kormányfőt – 

mondta Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője kedd este az Erdélyi Magyar Televízióban. A 

24plusz című műsor meghívottjaként, Karácsonyi Zsigmond újságíró pedig úgy vélekedett: 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/baptista-ovodat-avatnak-nagyvaradon-3883148/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/sajat-epuletben-tanulhatnak-a-nagyvaradi-muveszeti-liceum-magyar-tagozatos-diakjai-3882413/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/sajat-epuletben-tanulhatnak-a-nagyvaradi-muveszeti-liceum-magyar-tagozatos-diakjai-3882413/
https://maszol.ro/belfold/Hegedus-Csilla-mi-eddig-is-dolgoztunk-es-ezutan-is-szeretnenk-dolgozni
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nem csak az RMDSZ tart ki a kormányfő mellett, hanem Florin Cîțu is a Szövetség és 

tervezetei mellett. 

 

Brassó új belvárosi terét lakja be a magyar közösség fesztiválja 
2021. szeptember 8. – maszol.ro 

Új helyszínnel bővül a szeptember 12. és 19. között 11. alkalommal megszervezett Brassói 

Magyar Napok: esténként a magyar közösséghez kapcsolódó Szent János-téren is lesznek 

koncertek. A rendezvény a korábbiaknál jelentősebb összeggel támogatta a városi és a megyei 

önkormányzat, tudta meg a maszol.ro Toró Tamás főszervezőtől. 

 

Háromszék magyar alprefektusa méltatta Sepsiszentgyörgy „horthysta 

megszállás alóli felszabadulását 
2021. szeptember 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön katonai ceremóniával ünnepelték a város „fasiszta-horthysta megszállás 

alóli felszabadulásá” a román csapatok bevonulásának 77. évfordulóján. Az Agerpres 

hírügynökség beszámolója szerint Dorin Neagu alezredes, a sepsiszentgyörgyi helyőrség 

parancsnoka rosszallását fejezte ki amiatt, hogy a kérvényük ellenére idén nem tűzhették ki 

az ünnepre a polgármesteri hivatal tornyára a román nemzeti lobogót. Tóth Birtan Csaba, a 

város alpolgármestere viszont azt nyilatkozta: a polgármester szabadságon van, hozzá pedig 

nem jutott el a zászló kitűzésére vonatkozó kérés. Ha kérvényezték volna, ennek nem lett 

volna akadálya. A ceremónián Dulányi Balogh Szilárd, az USR PLUS szövetség megyei elnöki 

tisztségét is betöltő alprefektus mondott ünnepi beszédet. „A román hadsereg nem tett le a 

Bécsi diktátum által elveszített észak-erdélyi területek visszaszerzéséről, és 1944 őszén két 

hónap alatt 872 települést szerzett vissza. Közöttük volt nyolc város is, az első közülük pedig 

éppen Sepsiszentgyörgy” – idézte az alprefektust az Agerpres. 

 

Nem készültek el az új román tankönyvek a líceumot kezdő évfolyam számára 
2021. szeptember 8. – maszol.ro 

Új tanterv szerint, ám a régi tankönyvekkel folytathatják a 9. osztályos magyar középiskolás 

diákok a román nyelv elsajátítását. Az általános iskolások tantervére épült új koncepciót 

előbb az érintett megyei tanfelügyelőségekkel ismertetik, majd rajtuk keresztül juthat el az 

iskolákba, alkalmazását pedig ellenőrizni fogják, tudta meg a maszol.ro Kallós Zoltántól, az 

oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárától.  

 

És mégis élünk – megjelent a komáromi „Jókai Egyesület” jubileumi krónikája 
2021. szeptember 8. – ma7.sk, felvidek.ma  

És mégis élünk címmel, magyarországi kormánytámogatással jelent meg a 110 évvel ezelőtt 

Komáromban megalakított, majd 2000-ben újraindított Jókai Közművelődési és Múzeum 
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https://maszol.ro/kultura/Brasso-uj-belvarosi-teret-lakja-be-a-magyar-kozosseg-fesztivalja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/haromszek-magyar-alprefektusa-meltatta-sepsiszentgyorgy-bhorthysta-megszallas-aloli-felszabadulasat
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https://maszol.ro/belfold/Nem-keszultek-el-az-uj-roman-tankonyvek-a-liceumot-kezdo-evfolyam-szamara
https://ma7.sk/tajaink/es-megis-elunk-megjelent-a-komaromi-jokai-egyesulet-jubileumi-kronikaja
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Egyesület - JKME jubileumi krónikája. A nagymúltú egyesület kettős jubileuma alkalmából, 

annak vezetői sajtótájékoztatón mutatták be az általuk szerkesztett, 200 oldalas ünnepi 

kiadványt. Keszegh Margit egyesületi elnök elmondta:bár a tervezett nagyszabású jubileumi 

ünnepségüket tavaly a világjárvány miatt nem tudták megtartani, de december 16-ra 

elkészült, és fél évig a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli részlegén volt látható az Újra 

élünk! - a komáromi Jókai Egyesület jubileuma (2000 – 2020) című emlékkiállításuk, 

amelyet a Duna Menti Múzeummal közösen, Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Nyitra Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával 

rendeztek. A sajátos időutazás a négy kurátornak: Keszegh Margit egyesületi elnöknek és 

helyettesének, Kustyán Ilonának, valamint Vanya Péter és Galo Vilmos történésznek, s nem 

utolsó sorban Csütörtöky József múzeumigazgatónak volt köszönhető. 

 

Fodor Attila: Kell a többségi nemzet toleranciája, hogy ne daráljanak be minket 
2021. szeptember 8. – ma7.sk 

Az új közoktatási reform árnyékában, a tanévkezdési minisztériumi tesztfiaskó után egyre 

biztosabb, hogy komplikált tanév elé néznek a felvidéki iskolák. A nemzetiségi iskola 

fogalmáról, jövőképről, esélyekről kérdeztük Fodor Attilát, a Comenius Pedagógiai Intézet 

igazgatóját. A szakember szerint óriási szükség lesz arra, hogy az oktatási tárca és a többségi 

nemzet toleranciával és megértéssel forduljon a kisebbségek felé. "Hiányzik egy átfogó 

kisebbségi törvény is. Ennek részeként a nemzetiségi oktatást definiálnánk. Azt gondolom, 

hogy most, ami a törvénytervezetbe bekerült annyiban egyelőre lépés, hogy jó lesz, ha a 

törvényben, vagy egy önálló paragrafusban benne lesz a nemzetiségi oktatás. Azt 

gondolom,ahhoz, hogy mindazt elérjük, amit kívánnánk, amit a felvidéki magyarság 

évtizedek óta megfogalmaz az a többségi nemzet részéről egy sokkal bátrabb hozzáállás, 

befogadás. Talán a kisebbségtől való nem félelem kéne, hanem egy partneri együttműködés. 

Mindenhol úgy van, hogy a nemzeti kisebbségek gazdagítják a többségi nemzet kultúráját is." 

– hangsúlyozta Fodor.  

 

Elérhető közelségben a Szövetség? 
2021. szeptember 8. – Új Szó, ma7.sk  

A Híd után az MKP, majd az Összefogás elnöksége is elfogadta a három párt egyesüléséről 

szóló megállapodást. Az utolsó pillanatig tárgyaltak a részletekről. A Szövetség létrejöttéről 

most a három párt közgyűlésének, országos tanácsának kell döntenie, ennek menetrendjét 

azonban módosíthatja a világjárvány. Az Összefogás szerdán délután jelentette be, hogy a 

párt elnöksége kedden este elfogadta a hárompárti megállapodás kompromisszumos 

javaslatát. „Semmi sem áll az egyesülés útjában!” – fogalmaznak a közleményükben. Mózes 

Szabolcs, a párt elnöke lapunknak elmondta, az Összefogás elnöksége jóváhagyta, hogy az 

eredetileg szakmai alelnöki tisztség alelnökire változzon, valamint a munkaköri leírása is 

módosuljon azon javaslatok mentén, amiket az MKP elnöksége ajánlott és elfogadott. Arról az 

alelnöki tisztségről van szó, amelyet a közös pártban az Összefogás jelöltje tölthetne be. Ezzel 

a pártegyesítési megállapodás-tervezetről szóló egyeztetések utolsó olyan kérdésében is 
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megszületett az egyezség, amelyet az MKP Országos Tanácsa (OT) nyitott meg még 

júniusban. Mózes szerint azzal, hogy a megállapodás ezen, korábban már lezárt, majd 

újranyitott részében engedtek, jelentős kompromisszumot vállaltak. „Az alelnök feladata a 

Szövetség tartalmi és programjellegű tevékenységének összeegyeztetése, szakmai 

munkájának felügyelete lesz” – tette hozzá. 

 

Újabb petíciót indítottak 
2021. szeptember 8. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Ötven bodrogközi és Ung-vidéki polgármester jelenlétében indították el tegnap a 

királyhelmeci kórház leminősítése ellen tiltakozó petíciót. Ötven bodrogközi és Ung-vidéki 

település polgármesterének a jelenlétében indították el tegnap délelőtt a Bodrogköz központi 

városának főterén azt a petíciót, amellyel a királyhelmeci kórház státuszának módosítását 

szeretnék meggátolni. Komárom és Rimaszombat után a harmadik déli kórház 

megmentéséért indult aláírásgyűjtés. Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere és Kassa 

megye alelnöke szerint az egészségügyi minisztérium a tervezett kórházreformmal, mely több 

déli kórház léminősítését javasolja, az emberek életével játszadozik.  Az egészségügyi 

minisztérium a kórházakat, a rendelőintézeteket és az egészségbiztosítókat érintő 

reformtervezete januárban léphetne életbe. A tervek szerint a tárca a királyhelmeci kórházat 

is lefokozná, úgynevezett közösségi besorolást kaphatna. Az átszervezés után a kórház csak 

alapellátást, utókezelést és rehabilitációt tudna nyújtani, a most működő osztályok többsége 

pedig megszűnne.  

 

Szent István öröksége – nemcsak látható, de látványos is… 
2021. szeptember 8. – felvidek.ma  

A szobrászattól a tűzzománcig és a fotóig, a képzőművészet minden ágát átfogó kiállítást a 

budapesti Szent István Bazilika Altemplomában a Kárpát-medencei Magyarság 

Evangelizációjáért Alapítvány és a Józsa Judit Művészeti Alapítvány kezdeményezte és 

rendezte kapcsolódva a XV. Ars Sacra Fesztiválhoz az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus keretében. A kiállítás megnyitójára érkezőket már az első szent királyunkról 

elnevezett tér hangulata megragadja: a késő délutáni napfényben a Bazilika lépcsője elé emelt 

színpadon népzenekar muzsikál, a nézőtéren alig van üres szék, a tér két oldalán sorakozó 

sátrak pultjain nemcsak az egyházi kiadók könyveiben lapozgatnak a vásárlók, de a 

népművészeti remekekben is.  Majd még visszatérek, ígérem magamnak, de szeretnék még a 

főtemplomban tartott megnyitó előtt lemenni az Altemplomba, megnézni a kiállítást, és 

néhány fotót is készíteni. A kiállító művészek névsorában – amelyet a meghívóból írtam ki – 

9 felvidéki alkotót fedeztem fel, nevük abc szerint: Cech Gábor szobrász, Duncsák Attila festő, 

Ferenc György szobrász, Kopócs Tibor festő, grafika, zománc, Lipcsey György szobrász, 

Lőrincz Zsuzsa grafikus, illusztrátor, Méry Gábor fotó, Mikóczy Dénes festő, Szabó Ottó festő, 

s noha hivatalosan magyarországi szobrászként van feltüntetve, de tizedikként a Felvidék 

fiának tekintjük Rieger Tibort is. 
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Kisboldogasszony napja: Sokan zarándokoltak el a doroszlói szentkúti búcsúra 
2021. szeptember 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Az idén is sokan zarándokoltak el Doroszlóra, a szentkúti búcsúra, ahol keresztúti 

ájtatossággal és püspöki nagymisével ünnepeltek. A szentmisét Felföldi László pécsi 

megyéspüspök celebrálta. Ma van ugyanis Kisboldogasszony napja, azaz Szűz Mária 

születésének ünnepe. Az ünnepi püspöki nagymisén Slavko Večerin szabadkai megyéspüspök 

köszöntötte az egybegyűlteket és a jelenlevő papságot. Verebélyi Árpád címzetes prépost, a 

doroszlói kegyhely igazgatója az ünnepi püspöki mise végén köszöntötte a megjelent 

zarándokokat, akik az idén is szép számban ellátogattak lelki feltöltődésre a búcsújáró helyre. 

A mai zarándoklat mottója: Minden forrásom belőled fakad. 

 

A költségvetésről a szabadkai VKT ülésén 
2021. szeptember 8. – Pannon RTV 

Holnap tartja 13. rendes ülését Szabadka Város Képviselő-testülete a városnap miatt 

kivételesen egy héttel később. Ezúttal 23 napirendi pontot fognak megvitatni a képviselők, 

többek között a városi költségvetés módosítását. Szabadka költségvetése jó állapotban van - 

hangsúlyozta sajtótájékoztatóján a Városi Képviselő-testület elnöke. Dr. Pásztor Bálint szerint 

ez elsősorban a polgároknak köszönhető, akik rendszeresen fizetik az adót, másodsorban 

pedig a közigazgatási hivatal takarékos működésének. Mindez lehetővé teszi olyan 

projektumok megvalósítását az év utolsó hónapjaiban, amelyek még nem tűntek reálisnak a 

költségvetés elfogadásakor – tette hozzá a VKT elnöke. „Egyrészt a zöld felületek 

karbantartására, szépítésére, csinosítására több eszköz fog jutni. Ezenkívül napokon belül 

elindul a Városi Könyvtár homlokzatának a felújítása, elsősorban köztársasági eszközökből, 

de a város is hozzáteszi a maga részét.” 

 

Újabb vajdasági helységnévtábla magyar feliratát festették le 
2021. szeptember 8. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban mind gyakrabban fordul elő, hogy ismeretlenek átfestik helységnévtáblákon a 

települések nem szerb nevét. Legutóbb az Újvidék melletti Szőregnél figyeltünk fel rá. Szőreg 

egyik tábláján a magyar nevet feketével, a másikon viszont sárgával fújták le, hogy még 

nyoma se legyen annak, hogy ott még egy felirat állt. A helybeliek szerint nem most történt a 

rongálás, már jó ideje így áll, senkinek sem jut eszébe letakaríttatni vagy új táblát kihelyezni. 

Korábban a dél-bánáti Székelykevéről és a vele szomszédos Keveváráról kaptunk hasonló 

híreket, ám azokat a táblákat azon nyomban helyreállították. Közben pedig több olvasónk is 

jelezte, hogy maguk is felfigyeltek hasonló „táblarongálásokra” a tartomány különböző 

részein. Szeretnénk már arról is hírt adni, hogy a hatóságok felderítették a tettesek kilétét, s a 

hatályos törvények szerint megbüntették őket. Talán ez csökkentené az esetek számát. 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26938/Kisboldogasszony-napja-Sokan-zarandokoltak-el-a-doroszloi-szentkuti-bucsura.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/koltsegvetesrol-szabadkai-vkt-ulesen
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26933/Ujabb-vajdasagi-helysegnevtabla-magyar-feliratat-festettek-le.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 9. 

 

 

 

A Magyar Állami Népi Együttes előadása a megyeszékhelyen 
2021. szeptember 8. – Kárpátalja 

Ünnepélyes keretek között adták át Ungváron a Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház 

színpadát szeptember 5-én, mely jelentős magyar támogatással újult meg. Az eseményen 

Orbán Balázs miniszterhelyettes elmondta: „Ez a projekt jól szimbolizálja azt a tényt, hogy a 

Kárpát-medencében élő nemzeteknek a múltja, jelene és jövője is közös.” A nagyszabású 

átadó keretében Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár 

köszöntőjében megjegyezte: „Itt, Ungváron egyszerre ünnepeljük a megújulást és a 

hagyományok megőrzését. Ezen a modern színpadon egyszerre találkozhat a modern 

technika és az évszázadok alatt felhalmozott nemzeti örökség. A Magyar Állami Népi Együttes 

előadása olyan, mintha élő lenyomata lenne kicsiben annak a gazdag univerzumnak, amely az 

elmúlt ezer évben jött létre a Kárpát-medencében.” 

 

Nemzetközi jazzfővárossá alakult Beregszász 
2021. szeptember 8. – Kárpátalja 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a visegrádi négyek közös szervezésében jött létre az 

I. Beregszászi Nemzetközi Jazzfesztivál szeptember 3–4-én annak tiszteletére, hogy idén 

nyártól Magyarország vette át a visegrádi négyek elnöki tisztét. A fesztiválon Európa 

legkiválóbb jazzmuzsikusai léptek fel, úgy mint: a cseh Rajnosek B.And, a lengyel Piotr 

Wylezol, a lengyel zenei élet vezető jazz-zongoristája, valamint a szlovák AMC Trio, a magyar 

Sárik Péter Trió, illetve az ungvári Papp Jazz Quartet. 

 

A református líceumok közös tanévnyitója Nagyberegen 
2021. szeptember 8. – Kárpátalja 

Az eredeti, gótikus stílusjegyei közül sokat megőrzött, pompás keresztboltozatos volt 

szentélyrésszel ékes, beregi szőttesekkel díszített gyönyörű nagyberegi református 

templomban került sor szeptember 5-én a kárpátaljai református líceumok közös tanévnyitó 

ünnepségére. A rendezvény kezdetén Tóth László, a Nagyberegi Református Líceum 

lelkészigazgatója köszöntötte a megjelenteket. Majd Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai 

Református Egyházkerület püspöke Máté evangéliuma 19. fejezetének 13., 14. és 15. verse 

alapján a gyermekek Jézushoz való vezetéséről tartott prédikációt. 

 

Bledi Stratégiai Fórum: találkozó Orbán Viktorral 
2021. szeptember 8. – kormany.hu, Mandiner, Origo, Népújság 
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A múlt héten Bleden zajlott a hagyományos stratégiai fórum, amelyen az Európai Unió 

jövőjének kérdéseiről tanácskoznak a résztvevők: az uniós országok és a csatlakozni kívánó 

államok képviselői. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a fórum keretében idén is 

találkozott a muravidéki magyar közösség képviselőivel. Orbán Viktor magyar miniszterelnök 

szeptember 1-jén Bleden találkozott a muravidéki magyar közösség képviselőivel, Horváth 

Ferenc elnökkel, nemzetiségi parlamenti képviselővel, Bači Zsuzsanna alelnökkel, valamint 

Varga Teodorral, az MMISZ elnökével. A találkozó tartalmáról Horváth Ferenc lapunknak 

kifejtette, a magyar miniszterelnökkel áttekintették az elmúlt esztendő történéseit – egy évvel 

ezelőtt szintén Bleden találkoztak.  

 

Egy díszpolgári cím, egy jutalom, három elismerés 

2021. szeptember 8. – Népújság 

Marác Község szeptember 7-én ünnepli a község napját, melynek alkalmából díszülés 

keretében kiosztották a községi elismeréseket. A rendezvényt a vírushelyzet miatt ismét a 

martjanci sportközpontban tartották meg, közönség nélkül. Marác Község ünnepe az 1962-es 

eseményhez kapcsolódik, amikor egy svéd laboratóriumban kimutatták a „maráci fekete víz” 

gyógyhatását. A községi tanács díszülésén Glavač Alojz polgármester mondott ünnepi 

beszédet, értékelve az elmúlt évet. 

 

Legyen érték az életen át tartó tanulás 
2021. szeptember 8. – Népújság 

Szeptember 6-án kezdődött az idei, 26. Életen át tartó tanulás hete elnevezésű 

programsorozat, s a tervezett mintegy ezer ingyenes eseménnyel október 10-én zárul. A 

projekt a felnőttkori tanulásra fekteti a hangsúlyt. Az oktatási program ünnepélyes országos 

megnyitóját Lendván rendezték meg elismerések kiosztásával. Lendva és a Muravidék 

többnyelvűségét és kulturális többszínűségét tükrözte az országos nyitórendezvény, melynek 

házigazdája a Lendvai Népi Egyetem volt. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a program 

partnerei – Középfokú, Felsőfokú és Felnőttképzési Igazgatóság (Munka-, Családügyi és 

Esélyegyenlőségi Minisztérium), Szlovén Andragógiai Központ (Oktatási, Tudományos és 

Sportminisztérium), Lendvai Népi Egyetem – és Zvonka Pangerc Pahernik, az Életen át tartó 

tanulás program nemzeti koordinátora szóltak a program jelentőségéről. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 8. – Kossuth Rádió 

 

Nem ment át a szenátuson a kétfordulós polgármester-választás tervezete Romániában. Az 

RMDSZ szenátusi frakciója nem támogatta szavazatával a törvénykezdeményezést. A 

részleteket Hegedüs Csilla, az RMDSZ szóvivője mondja el, akit a romániai kormányválságról 

is kérdeztünk. 

 

Felavatták Nagyszőlősön a Kárpátaljai Nagboldogasszony szobrot. A magyarság 

összetartozásának és megmaradásának jelképeként a Bethlen Gábor Alapítvány 

kezdeményezte, hogy az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében a hazai civil 

szervezetek, egyházi közösségek támogatásával és közadakozással készüljön el az alkotás, 

amely  Matl Péter kárpátaljai szobrászművész munkája.  

 

110 évvel ezelőtt, 1911. szeptember 8-án avatták fel Pozsonyban Radnai Béla Petőfi - szobrát, 

amely hosszú  évtizedeken keresztül a vandálok céltáblája volt, majd egy teljes felújítás után 

került a védett Pozsony-belvárosi Medikus kertbe. Ez a szobor a pozsonyi magyarok becses 

emléke, amelyet március 15-én akkor is megkoszorúztak, amikor a hatalom nem nézte jó 

szemmel. A szobor történetéről, a 110 évvel ezelőtti, majd újbóli felavatásáról szól 

összeállításunk. 

 

Református egyházmegyei nőszövetségi találkozó volt Temesváron a hétvégén, ahol 

megemlékeztek a belvárosi Nőszövetség alakulásának 120., újraindulásának 30. 

évfordulójáról is. A találkozón emléklapot kaptak a Losonczy Anna Nőszövetség tagjai. A 

szombati együttlét alkalmával készült összeállításunk. 

 

Találkozás a többi nemzettárssal, hálaadás és a tanúságtétel az Istenről – ezekkel az öröm-

érzésekkel indulnak csütörtökön Erdélyből a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, 

Budapestre. Egy autóbusz Székelyudvarhelyről is indul: a Kis Szent Teréz Plébánia 

szervezésében mintegy félszáz ember, hogy részt vegyen a kongresszus utolsó napján és a 

pápai misén. A készülődésről Tamás Huba plébánossal és Péter Júlia tanárnővel az indulás 

előtti napon beszélgettünk.    

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-08_18-02-00&enddate=2021-09-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-08_18-02-00&enddate=2021-09-08_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 9. 

 

Megújult a nagyszalontai Csonkatorony mellett álló Arany Palota. Jelenleg az utolsó 

simítások zajlanak az épületen. A felújítás során modernebb, jobban kihasználható lett a 

belső tér. A tervek szerint egy kulturális központot alakítanak ki a patinás épületben. Kell is a 

változás, mert az utóbbi időben – a járvány miatt -  megcsappant a nagyszalontai 

Csonkatorony és az Arany emlékház látogatóinak száma. Az Arany János Múzeum vezetősége 

éppen ezért most új kezdeményezésekkel próbálja visszacsalogatni a turistákat.   

 

Száznál is több népzenész felvonulásával, filmvetítéssel, ezernél is több táncossal, a Magyar 

Állami Népi Együttes gálaműsorával, kézműves vásárral várják - nem kizárólag - a népzene és 

néptánc szerelmeseit hétvégén Székelyudvarhelyen. A megszokott programok mellett az 

Erdélyi Táncháztalálkozó napjaiban muzsikaszótól hangos a székelyföldi kisváros, pörgős 

szoknyák villannak, buggyos ujjú, lájbis férfiak járnak-kelnek az utcákban. Orendi István 

főszervezővel, a házigazda Udvarhely Táncműhely vezetőjével beszélgettünk. 


