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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Emlékőrzésben a jövő: átadták a felújított Arany-palotát Nagyszalontán 
2021. szeptember 11. – MTI, Krónika 

A magyarság valamennyi emlékét meg kell őrizni, mert ez a nemzet jövője – mondta Kásler 

Miklós a felújított Arany-palota avatóünnepségén Nagyszalontán szombaton. Az emberi 

erőforrások minisztere emlékeztetett, Széll Kálmán miniszterelnök volt az, aki kezdeményezte, 

hogy Arany János emlékét őrizzék, hagyatékát ápolják. A jelenlegi magyar kormányfő érti Széll 

Kálmánt, „ez a magyarázata annak, hogy ápoljuk emlékeinket a Kárpát-medencében” – 

fogalmazott. A tárcavezető véleménye szerint Arany Jánoshoz leginkább Deák Ferenc 

hasonlított. Közös volt bennük a legtisztább emberi minőség képviselete, a hazaszeretet, az 

erkölcs mindenek felettisége; ezek miatt abszolút tisztelet övezte őket. „Arany szavakban írta 

le, amit Deák a gyakorlatban képviselt” – jelentette ki. Kásler Miklós ünnepi beszédében kitért 

arra: itt az ideje, hogy minden nemzet ismerje fel és képviselje saját értékeit és hagyományait, 

mert „akkor a régió ismét meg tud erősödni és ki tud emelkedni”. Ígéretet tett arra, hogy ő segít 

őrizni a hitet, a magyarságot és ápolni a hagyományokat. Az Arany János-emlékmúzeumnak 

otthont adó Csonkatorony mellett található Arany-palotát a magyar kormány támogatásából, 

180 millió forintból újították fel. 

 

Potápi: soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket 
2021. szeptember 10. – MTI, Demokrata, Webrádió, Ma7, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a felvidéki Pogrányban, 

ahol ünnepi beszédet mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával elkészült 

pogrányi tájház ünnepélyes átadásán. Ünnepi beszédében az államtitkár a magyar kormány 

nemzetegyesítő munkájáról és annak közösségerősítő hatásairól szólt, rámutatva: valószínűleg 

nincs olyan magyarok lakta település a Felvidéken sem, amely valamilyen módon ne élvezné a 

magyar kormány ilyen jellegű támogatását. Utalva arra, hogy Pográny a magyarság 

szempontjából már szórványvidéknek számít, hangsúlyozta: soha nem szabad feladni a 

szórványvidéket, mert annak feladását a tömbmagyar vidékek feladása követhetné. Potápi 

Árpád János a Zoboraljáról szólva rámutatott: néprajz tekintetében egy kiemelkedő régióról 

van szó, ahol a közösség sokat tesz hagyományai megtartásának érdekében. Hozzáfűzte: bízik 

benne, hogy a most átadott tájház ösztönző hatású lesz a környékbeli települések magyarsága 

számára is, hogy megéljék, megtartsák és átadják kultúrájukat a következő nemzedékeknek is. 
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Közösségi célokat szolgál majd a zselízi Sacher-pince 
2021. szeptember 11. – MTI, ma7.sk  

Új Sacher-terem, revitalizált udvar, megszépülő pince – tovább csinosodik a zselízi magyarság 

központi épülete, az Esterházy család kiszolgáló személyzetének egykor otthont adó ingatlan, 

a Sacher-ház. 2021. szeptember 10-én ezúttal a Sacher-ház pincéjének ünnepélyes átadására 

került sor. Annak felújításához, közel 13 millió forintos támogatással, a Magyar Állam 

Nemzetpolitikai Államtitkársága járult hozzá. Ennek megfelelően megjelent a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Potápi Árpád János is. Amint azt Csonka Ákostól 

megtudtuk, a nem nyilvános rendezvényre olyan személyek kaptak meghívást, akik szorosan 

kötődnek az épülethez, s valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elnyerhesse jelenlegi 

állapotát.Az államtitkáron kívül a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke, Sárai András, a 

Sacher Polgári Társulás elnöke, Kepka Márk, továbbá Nyitra megye alelnöke, Csenger Tibor is 

szólt a megjelentekhez. Zselíz a felvidéki magyar közösség szempontjából mindig meghatározó 

volt, nyilatkozta portáluknak Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke hozzáfűzve, 

„évtizedeken keresztül itt zajlott az Országos Népművészeti Fesztivál, ami sajnos majdnem egy 

évtizedeig szünetelt, de hála Istennek, hat évvel ezelőtt újra megrendezésre kerüt itt, Zselízen, 

s azóta minden évben megrendezésre kerül". 

 

Vincze Loránt: Új feladatunk napirenden tartani a kisebbségvédelem ügyét 

Európában – megkezdődött a FUEN kongresszusa 
2021. szeptember 10. – Felvidék Ma, Körkép 

„A kisebbségi közösségek európai védelmében előbbre tartunk, mint egy évtizeddel ezelőtt, és 

a minden más témát háttérbe szorító koronavírus-járvány idején sikerült láthatóvá tenni és a 

Minority SafePack által az európai politika napirendjére emelni a nemzeti közösségeket, 

kisebbségeket, nyelvi csoportokat, nemzetiségeket. Ma az európai őshonos kisebbségek ügye 

jóval ismertebb, láthatóak vagyunk, felkerültünk a térképre. Büszkéknek kell lennünk az elért 

eredményekre, és építenünk kell rájuk a jövőben is, amire most ismét kiváló lehetőségek 

mutatkoznak, hiszen az Európai Unió jövőjéről szóló konferenciája, illetve a 

kisebbségvédelmet a fókuszba állító Európa Tanács magyar elnöksége is alkalmas arra, hogy a 

számunkra fontos ügyeket tematizáljuk – mondta el Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN 

elnöke a szervezet csütörtöki, Triesztben rendezett kongresszusának megnyitóján. Az Európa 

jövőjéről szóló párbeszéd kapcsán Vincze Loránt elmondta: „Világos elképzelésünk kell legyen 

Európa jövőjéről és benne a mi közösségeink helyéről. Hozzá szeretnénk járulni a közös Európa 

építéséhez és megszerezni a minket megillető elismerést. Európa jövőjének az őshonos 

közösségek jövője is része kell legyen.” 

 

Sakkjátszótér! Hogy könnyebben menjen a tanulás 
2021. szeptember 11. – Ma7  

Egy program, amelynek köszönhetően nemcsak az iskolai előkészítés lesz eredményes, hanem 

lényegében komplex személyiségfejlesztésbe is bevonják a gyermekeket. S ennek köszönhetően 

talán a mindennapi életben is eredményesebbek és sikeresebbek lesznek. Ez a Sakkjátszótér 
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https://ma7.sk/tajaink/kozossegi-celokat-szolgal-majd-a-zselizi-sacher-pince-videoval
https://ma7.sk/oktatas/sakkjatszoter-hogy-konnyebben-menjen-a-tanulas
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képességfejlesztő program, ami szeptember 11-én online képzést tart óvópedagógusok 

számára, melybe felvidéki óvónők is bekapcsolódnak. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke rövid üdvözlő beszédében köszönetet mondott az 

óvónőknek, hogy néhány nappal az óvodakezdés után és a beszoktatás ideje alatt is tanulni 

vágynak, és időt találtak a továbbképzésre. Köszönetet mondott a nemzetpolitikai 

államtitkárságnak, hogy immár harmadszor ingyenesen lehetőséget kapnak a képzésre. 

 
A magyar állam támogatásával épült baptista óvoda Nagyváradon, csaknem 

hetven gyerekkel kezdik a tanévet 
2021. szeptember 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A magyar állam támogatásával felépített baptista óvodát adtak át csütörtök este Nagyváradon. 

Az új óvoda három csoportnak, 66 gyermeknek biztosít magas színvonalú elhelyezési és 

oktatási lehetőséget. A hétfőn kezdődő tanévre valamennyi hely betelt. A 439 négyzetméteres 

hasznos területű óvodához 760 négyzetméteres játszótér és parkoló is tartozik. Felépítése 

224,3 millió forintba került, amelyből 188,3 millió forintot a magyar állam biztosított. Grezsa 

István miniszteri biztos az avató után az MTI-nek elmondta: a  református, a római katolikus 

és az evangélikus után a baptista a negyedik magyar egyházi közösség, mely magyar állami 

támogatással épített vagy újított meg óvodát Nagyváradon. Igazi sikertörténetnek nevezte a 

baptista óvoda felépítését, mert az intézmény egy fiatal, élő vallási közösséget szolgálhat. 

Hozzátette: a baptista óvoda eddig egy fele ekkora épületben működött Nagyváradon. 

 

Kis települések nagy lehetősége: erdélyi községek polgármesterei a korszerűsítés 

egyetlen módját látják a Saligny-programban 
2021. szeptember 10. – Krónika 

A legtöbb erdélyi magyar polgármester értékeli a helyi fejlesztések országos programja (PNDL) 

eddigi két kiírását, ugyanakkor derűlátóan várják a harmadik, immár Anghel Saligny nevét 

viselő terv meghirdetését. Visszásságok imitt-amott eddig is voltak, de semmiként nem olyan 

mértékben, mint ahogyan azt a kormánybuktatásra készülő USR–PLUS politikusai leírják. Az 

elöljárók a Krónikának kifejtették, számukra a kormányprogram jelenti jóformán az egyetlen 

esélyt jelentősebb pénzösszegek lehívására. 

 

Szexuális aktus és magyar állampolgárság? Gyurcsányt méltatta Gáspárik a 

főpolgármester podcastjében 

2021. szeptember 10. – Krónika 

Nem maradt visszhang nélkül Karácsony Gergely budapesti főpolgármester podcastja 

Gáspárik Attila marosvásárhelyi színházigazgatóval, amelyben az erdélyi direktor 

dehonesztálóan beszél a magyar állampolgárságról és hitet tesz Gyurcsány Ferenc mellett. A 

több mint fél órás beszélgetés mindenekelőtt a magyar kormány bírálatában merül ki, 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-baptista-ovoda-nagyvaradon-csaknem-hetven-gyerekkel-kezdik-a-tanevet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-baptista-ovoda-nagyvaradon-csaknem-hetven-gyerekkel-kezdik-a-tanevet
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https://kronikaonline.ro/kulfold/szexualis-aktus-es-magyar-allampolgarsag-gyurcsanyt-meltatta-gasparik-a-fopolgarmester-podcastjeben
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ugyanakkor sok szó esik a honosításról, a magyar állampolgárság kiterjesztéséről is. Ennek 

kapcsán a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója úgy véli, a 2004. december 5-én 

rendezett magyarországi népszavazást követően egy „nagyon hangos, agresszív kisebbségnek 

kiteljesedett egy gondolata, hogy megmutassa, erőből átviszi” a kettős állampolgárságot, 

amelynek megszerzését meglehetősen furcsa hasonlattal Gáspárik Attila adott pillanatban az 

első szexuális aktushoz, a szüzesség elveszítéséhez hasonlít. 

 

Leköszönt Szabó Zsolt, Hargita megyei prefektus 
2021. szeptember 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztató keretében köszönt el hivatalától Szabó Zsolt, a tisztségéből felmentett Hargita 

megyei prefektus. A politikus szerint rövid, ám intenzív és érdekes időszakot töltött el a 

kormányhivatal élén. Köszönetet mondott munkatársainak, illetve a vele együttműködő helyi 

vezetőknek, intézményeknek, valamint újságíróknak is. A búcsúzó prefektus elmondta: 

visszatér a tanításhoz és a gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Műszaki Szakközépiskolában 

folytatja pedagógusi munkáját. „Érdekes és szép időszak volt az itt eltöltött öt és fél hónap. 

Közel lehettem az emberekhez, segíthettem ott, ahol segítségemet kérték, jelen voltam, ahol 

ezt szükségesnek éreztem. Politikusként és emberként is sokat jelent nekem a prefektúra élén 

eltöltött időszak” – fogalmazott Szabó Zsolt. Hozzátette: fontos volt számára az őt körülvevő 

emberek hozzáállása, segítsége. 

 

Vasárnap eldől, Monospetri község lesz-e Vedresábrányból 
2021. szeptember 10. – maszol.ro 

Szeptember 12-én, vasárnap népszavazást tartanak arról, hogy Vedresábrány helyett 

Monospetri legyen a Bihar megyei község központja. A helyi vezetőség szerint történelmi 

pillanat előtt áll a közösség. „Kedves Monospetriek! Egy történelmi pillanat áll előttünk, most 

vissza tudjuk hozni a polgármesteri hivatalt a településünkre” – áll abban a levélben, amelyet 

a vasárnapi referendum előtt a helybéli fiatalok még eljuttatnak a reménybeli új községközpont 

lakóihoz. Ez már a második próbálkozás azért, hogy megváltoztassák a községközpontot és a 

kisebb Vedresábrányból a jóval nagyobb és magyar többségű Monospetribe költöztessék a 

községházát. 

 

Kezdődik a Hajdúhét Nagyszalontán 
2021. szeptember 10. – Bihari Napló 

A nagyszalontai RMDSZ ismét megrendezi a Hajdúhetet 2021. szeptember 11–19. között. Az 

eseménysorozat keretében avatóünnepségek, a sportot, egészséget hirdető programok, 

előadások és koncertek lesznek. A hét csúcspontja ezúttal is a kolbászfesztivál lesz, mely a 

megszokott hangulattal, sok vidámsággal, de a megszokottól eltérő helyszínen, a strandon 

várja az érdeklődőket. 
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Megjelent a székely írás emlékeit bemutató kötet, amely a további kutatás 

forrása lesz 
2021. szeptember 10. – MTI, Krónika 

A székely írás emlékeit bemutató kötet jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

kiadásában; a több mint 900 oldalas, A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum 

Alphabeto Siculio Exaratorum című kötet magában foglalja a székely írásról szóló történeti 

tudósításokat, a székely írás feliratos, kéziratos és nyomtatott emlékeit és a hamisítványokat 

is. 

 

Magyar ünnep a Cenk alatt: betölti a város emblematikus tereit a Brassói Magyar 

Napok 
2021. szeptember 11. – Krónika 

Immár 11. alkalommal szervezik meg a Brassói Magyar Napokat, az idei ünnep szeptember 12. 

és 19. között várja az érdeklődőket. Az évek során a fesztivál a dél-erdélyi szórvány legnagyobb 

magyar kulturális eseményévé nőtte ki magát. Toró Tamás főszervező arról beszélt, mit jelent 

a város magyarságának a rendezvénysorozat. 

 

Idén sem maradt el az Iskolatáska Program Beszterce-Naszód megyében 
2021. szeptember 11. – maszol.ro 

A járványügyi korlátozások miatt szűkebb kőrben adta át az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei 

szervezete az tanévkezdési csomagot, betartva az érvényben lévő járványügyi előírásokat. 2010 

óta minden évben megvalósítják az Iskolatáska Programot, amelynek révén minden diák, aki 

először lépi át az iskola küszöbét és a magyar nyelven történő oktatást választja, 

alaptanszerekkel felszerelt iskolatáskát kap ajándékba. Beszterce-Naszód megyében közel 100 

előkészítős diák örvendhetett a tanévkezdési ajándéknak, amelyeket az RMDSZ Beszterce-

Naszód megyei szervezete, a Rákóczi Szövetség, a Communitas Alapítvány, a Besztercei 

MADISZ és az RMDSZ önkormányzati képviselőinek jóvoltából vásároltak meg. 

 

Megfelelő körülmények között kezdik a tanévet Fehér megye magyar tagozatos 

diákjai 
2021. szeptember 12. – maszol.ro 

„Nincs különösebb gond azokkal az intézményekkel Fehér megyében, ahol magyar nyelven 

folyik az oktatás, sőt mind a 19 településen sikerült 99%-ban biztosítani, hogy szakképzett 

pedagógusok töltsék be az állásokat” – tudta meg a maszol.ro Nagy Tímea kisebbségi oktatásért 

felelős megyei tanfelügyelőtől. Az is örvendetes, hogy ezek az intézmények rendelkeznek 

egészségügyi engedéllyel. Infrastrukturális problémák sem akadályozzák a sikeres 

tanévkezdést, a megye két legnagyobb városi (a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a 

gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Liceum) és vidéki 
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iskoláiban (a torockói Sebes Pál Általános Iskola és a Magyarlapádi Általános Iskola) mindenik 

ingatlanon végeztek részleges vagy teljes felújításokat az elmúlt esztendőkben.  
 

A közösségépítés ünnepe a Főtér Fesztivál: gazdag programokkal vár a 

nagybányai magyar napok 
2021. szeptember 12. – Krónika 

Kulturális műsorokkal, minden korosztályt megmozgató könnyűzenei koncertekkel, gazdag 

programkínálattal szervezik meg a jövő héten a Főtér Fesztivált Nagybányán. Balogh-Duna 

Jessica főszervező lapunknak elmondta, a 16. alkalommal tartandó magyar napok idén is a 

baráti találkozások, a magyar közösség építésének ünnepe lesz a Máramaros megyei városban.  

 

Kányádi Sándorról nevezték el a felújított Nagygalambfalvi Általános Iskolát 
2021. szeptember 12. – szekelyhon.ro 

Teljesen felújították a Nagygalambfalvi Általános Iskola épületeit, illetve a tanintézet udvarát, 

címert és zászlót is készítettek az iskolának, a vasárnapi átadási ünnepséget pedig azzal 

koronázták meg, hogy a Nagygalambfalván született költőóriásról, Kányádi Sándorról nevezték 

el az általános iskolát.  

 

Nemzeti Újrakezdés Program – Ipolyszakállosi és oroszkai intézményt is 

támogattak 
2021. szeptember 11. – ma7.sk  

Beszámoltunk már róla, hogy a Nemzeti Újrakezdés Program első szakaszában összesen 1464 

külhoni magyar szervezet nyert támogatást. 173 felvidéki pályázatot részesítettek összesen 207 

millió forintos támogatásban. Ahogy azt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára összefoglalta, a kormány 2011 óta hirdet pályázatokat a 

külhoni magyar szervezetek számára működés, fejlesztés, eszközbeszerzés, rendezvények és 

programok támogatása céljából. Az idén a korábban több program részeként nyújtott 

támogatásokat és pályázati felhívásokat Nemzeti Újrakezdés Program címmel egységesítették. 

„Eddig is mindent megtettünk a magyar identitás megőrzése, megerősítése érdekében, és 

ezután is ezen dolgozunk. A külhoni magyarság számíthat a kormányra a járvány utáni 

újraindításban is. Számunkra minden magyar fontos, éljenek Magyarországon, a Kárpát-

medence országaiban vagy a nagyvilágban” – mondta az államtitkár.  
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Az Összefogás elfogadta az egységes párt alapszabályát. Legkorábban október 2-

án alakulhat meg a Szövetség 
2021. szeptember 11. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk  

Közgyűlést tartott szombaton délelőtt Komáromban az Összefogás, ahol elfogadták az MKP-

val és a Híddal Szövetség néven létrehozandó közös párt alapszabályát. A Komáromban 

szombaton délelőtt tartott pártkongresszus volt a három politikai szereplő egyesülési 

folyamatában az első fontosabb jogi lépés, az Összefogás ugyanis az alapdokumentumát a 

létrehozandó Szövetség alapszabályára cserélte. „Leraktuk a Szövetség jogi alapjait" - mondta 

Mózes Szabolcs, az Összefogás vezetője. A kérdéses alapszabály tartalmazza mindazon 

megállapodásokat, amelyekben a három párt az egyesülési tárgyalások több mint egy éve alatt 

konszenzusra tudott jutni. Az Összefogás vezetője a párt kongreszusa utáni sajtótájékoztatón 

arról is beszélt, hogy az egyesítési folyamatra vonatkozó hivatali határidők miatt a közös párt 

alakuló közgyűlését leghamarabb október másodikán szombaton tudják megtartani. Előtte 

ugyanis az egyesülni szándékozó másik két pártnak, a Hídnak és az MKP-nak is meg kell 

tartania a kongresszusát, ahol a Szövetségbe való beolvadásról kell dönteniük. A Híd 

valószínűsíthetően szeptember 18-án, szombaton míg az MKP szeptember 19-én, vasárnap 

hívja össze a közgyűlését. 

 

A kincs, ami nincs - Érsek legalábbis nem emlékszik. Intenzív vita Gyimesi György 

tábláiról 
2021. szeptember 11. – ma7.sk  

Meglepően rövid idő, az augusztus végi benyújtásától számított tíz nap alatt az összes 

számottevő szlovákiai magyar párt véleményezte Gyimesi György (OľaNO) parlamenti 

képviselő egyéni törvényjavaslatát, amellyel, a képviselő elmondása szerint, abban szeretne 

áttörést elérni, hogy a közúti irányjelző táblákon megjelenhessenek a magyar feliratok. 

Különböző vérmérséklettel és a Gyimesi képviselővel kialakult eddigi viszony alapján 

udvariasan vagy udvariatlanul, a magyar pártok a javaslat átdolgozását (MKP), vagy egyenesen 

visszavonását (Most-Híd) kérték. Fő érvük ebben az a megállapítás, hogy a kisebbségek 

nyelvének használatáról szóló törvényből kiinduló rendelkezések már most is lehetővé teszik 

azt, hogy magyar nyelvű táblák kihelyezésre kerüljenek, és attól is tartanak, hogy ha Gyimesi 

javaslata elfogadásra kerülne, az még akár szűkíthetné is az eddigi lehetőségeket. Ennek okáról 

a talán legilletékesebbtől, az előző kormány közlekedési miniszterétől, Érsek Árpádtól (Most-

Híd) is érdeklődtünk.  

 

Bugár Bélának is van véleménye Ferenc pápa látogatásáról 
2021. szeptember 12. – ma7.sk  

A Most-Híd volt elnöke, Bugár Béla is elmondta véleményét Ferenc pápa szlovákiai 

látogatásáról. Bugár a TASR-nek nyilatkozott. Bugár Béla a hírügynökségnek elmondta, Ferenc 

pápa látogatása azt eredményezi, hogy a hívők hite megerősödik, az esemény pedig nagy 

megtiszteltetés az egész ország számára. Sokan emlékeznek arra a lelkesedésre, amely II. János 
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Pál pápa első látogatását kísérte. Különösen az első látogatását , amikor reményt hozott 

nekünk, hogy a rendszerváltás után egy demokratikus országot tudunk építeni  - jelentette ki 

Bugár, aki hozzátette, ma is hasonló lelkesedésre van szükség. A volt politikus kitért a járványra 

is, amely szerinte nagy hatással volt a szlovákiai társadalomra, az emberek nagy részét 

kimerítette. Elmondása szerint a kormánynak is nagy szerepe volt ebben, mivel az intézkedések 

és rendeletek sokszor nem voltak átláthatóak, sőt, káoszt teremtettek. 

 

Lévai Nyári Fesztivál – a magyar közösség erősítésének szolgálatában 
2021. szeptember 12. – felvidek.ma  

A lévai várudvar és a szabadtéri színpad szeptember első hétvégéjén immár több mint egy 

évtizede ad otthont a Lévai Nyári Fesztiválnak. A szeptember 11-én megtartott családias 

eseményfolyam a lévai magyar közösség erősítését szolgálja. Mint a megnyitón elhangzott: egy 

évnyi kihagyás után a jelenlegi bizonytalanságok ellenére örömmel fogtak neki a fesztivál 

megszervezésének. Hozzátették, kissé szolidabb formában, ám a hagyományokat követve 

tervezték meg a fesztivál tizenegyedik évfolyamát. „Családias fesztiválunkat hagyományosan 

minden évben az iskolaév kezdését követő első hétvégén szervezzük meg. Az esemény 

közösségerősítő alkalom, programjának gerincét a lévai magyar művészek, művészeti 

formációk és az intézmények mellett működő különféle csoportok adják” – nyilatkozta a  

Felvidék.ma kérdésére Török Alfréd, a fesztivált szervező Csemadok lévai alapszervezetének 

elnöke. 

 
Zömében oktatási kérdések szerepeltek az MNT elektronikus ülésének 

napirendjén  
2021. szeptember 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács elnökének legutóbbi ülésén tett javaslata alapján – a testület 

alapszabályával összhangban – huszonötödik ülését elektronikus szavazás útján bonyolította 

le. A 34 tanácstag közül az online szavazáson 29 tanácstag vett részt, és 84 napirendi pontról 

hozott döntést. A 2021. szeptember 10-én, 15 óráig beérkezett szavazatok alapján a testület 

minden napirendi pont elfogadásakor határozatképes volt, mind a 84 napirendi pontot 

egyhangúlag fogadta el, áll a Magyar Nemzeti Tanács írásos sajtótájékoztatójában. A nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban – a napirendi 

pontokról történő döntéshozatalt megelőzően – megállapításra került Kalmár Zsuzsanna 

magyar nemzeti tanácsi mandátumának megszűnése, aki a legutóbbi ülés óta 

visszavonhatatlanul lemondott tanácstagi mandátumáról, amelyre a „Magyar Mozgalom – 

Zsoldos Ferenc” listán való részvétellel került. Erről a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a 

Köztársasági Választási Bizottságot és az illetékes minisztériumot köteles értesíteni. 
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Topolya: Megnyílt az Expo Gazdasági és Mezőgazdasági Kiállítás 
2021. szeptember 10. – Vajdaság Ma 

Megnyílt Topolyán a sorrendben 17. Expo Mezőgazdasági és Gazdasági Kiállítás. Több mint 

250 kiállító mutatkozik be a Piac Közvállalat csarnokában és annak környékén. Egész 

Szerbiából, Vajdaságból, Magyarországról is vannak kiállítók és vendégek egyaránt. Pásztor 

István, a tartományi parlament és a VMSZ elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Alkalmi 

beszédében kiemelte, hogy Topolya mostanára vásárvárosi tekintélyt szerzett. Szerbia, 

valamint a vajdasági ipar kiváló gazdasági eredményeire is kitért, illetve a kiváló szerb-magyar 

kapcsolatokra. Azt is hozzátette, hogy egy olyan oldalát sikerült megnyitni a közös létünk 

forgatókönyvének, ami igazából nem is jelentette a részét. Azért vált azzá, mert mi raktuk bele 

- fogalmazott. Lenézve a pódiumról látom mindazokat, akik az elmúlt húsz évben, amikor 

minimális esély nem mutatkozott arra, hogy ez lehetséges lesz, hittek benne – tette hozzá 

Pásztor. 

 

Zenta megünnepelte a város napját 
2021. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

324 évvel ezelőtt, 1697. szeptember 11-én Zenta határában, a Savoyai Jenő által vezetett 

egyesült hadak világtörténelmi jelentőségű csatát nyertek a török hadakkal szemben. A 

győzelemnek köszönhetően majdnem egész Magyarország felszabadult az oszmán hódítás alól, 

1699-ben pedig megkötötték a karlócai békét, amellyel lezárult a törökök közép-európai 

térhódítása. A Tisza menti település ehhez a nagy jelentőségű dátumhoz fűzi a város napját, 

amelyet minden évben többnapos rendezvénysorozattal ünnepel meg. Ma délelőtt a 

Népkertben megszervezték a zentai és hódmezővásárhelyi teniszezők XXXV. találkozóját, 

valamint sor került a zentai tájfutóbajnokságra is. Ezalatt a központban felcsendült a Zentai 

Fúvószenekar ünnepi hangversenye, a fiatalok pedig a Városnapi Kincskereső helyismereti 

vetélkedőn mérettethették meg magukat. 

 

KISZó-videó: A Magyarok Kijevi Egyesületének tevékenysége 
2021. szeptember 12. – Kiszo.net 

Becslések szerint mintegy ötszáz főre tehető az ukrán fővárosban élő magyarok száma, közülük 

jelenleg 300-an tagjai a Magyarok Kijevi Egyesületének (MKE). 

 

Megválasztotta új alapszervezeti elnökét a KMKSZ Szalókai Alapszervezete 
2021. szeptember 12. – Karpat.in.ua 

Másfél éve nem volt elnöke a KMKSZ Szalókai Alapszervezetének, a szeptember 11-i 

közgyűlésen egyhangúlag választották elnökké Halász-Kovács Máriát, a helyi kultúrház 

vezetőjét, munkáját id. Bátori József alelnökként, Kovács Edit pedig titkárként segíti majd a 

következő három évben. A közgyűlés 14 tagú választmányt is választott, akik vállalták, hogy 

munkájában támogatni fogják az alapszervezet megválasztott elnökét. 
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Szél Ágnes fotóművész kiállítása Visken 
2021. szeptember 12. – Karpat.in.ua 

Visken megnyílt Szél Ágnes, Aranykazetta-életműdíjas fotóművész csuhé-gyékénysás kamara 

kiállítása, amely főként a településre, Viskre jellemző kukoricacsuhéból készült tárgyakat 

ábrázoló fényképeket foglalja magába. Angster Mária, a kiállítás vezetője elmondta, hogy a 

tárlat állandó jelleggel érkezett Viskre, így bármikor megtekinthető a későbbiek folyamán is. 

 

Keresztes Ildikó koncertjével kezdődött a VIII. Turul Expo Tiszapéterfalván 
2021. szeptember 12. – Karpat.in.ua 

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

hagyományos nemzetközi termék kiállítását és vásárát, a Turul Expo-t Tiszapéterfalván. A 

rendezvény idén rendhagyó módon, kulturális programmal indult, hiszen a nyitó nap estéjén 

Keresztes Ildikó adott nagysikerű koncertet. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 10. – Kossuth Rádió 

 

Új feladatunk napirenden tartani a kisebbségvédelem ügyét Európában - ezt Vincze Loránt, az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója - a FUEN elnöke mondta a kisebbségi ernyőszervezet 

Triesztben megrendezett 65. kongresszusán. A szervezett éves tanácskozásának házigazdája az 

olaszországi szlovén kisebbség, a rendezvényen több mint húsz országból mintegy 150-en 

vannak jelen. A csütörtöki megnyitó után hívtuk fel telefonon az elnököt.  

 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára ma a pogrányi 

táház ünnepélyes átadásán, majd utána a megújult Zselizi Magyar Ház házavatóján vett rész. 

A két felvidéki eseményről szól beszámolónk.  

 

Átadták a Nagyvárad-Belvárosi Magyar Baptista Gyülekezet új óvodaépületét, mely a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program részeként készült el, a magyar kormány támogatásával.  A 
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nagyváradi gyülekezet 450 tagú, egyre több család vállal gyermeket, így a régi óvoda kicsinek 

bizonyult. Az új épületbe 66 gyermek jár majd. 

 

Nem lehet tudni, hogy mi jelent nagyobb csapást a székelyföldi vállalkozókra -  a Covid-járvány 

negyedik hulláma  vagy az, hogy Romániában elszabadultak az energiaárak. Az RMDSZ már 

sürgősségi kormányrendelettel próbál állami kompenzációt kieszközölni, hogy mérsékeljék az 

egyre növekvő inflációt. Nagy Györggyel, az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások 

Szövetségének elnökével, illetve Antal Lóránt RMDSZ-es udvarhelyszéki szenátorral 

beszélgettünk. 

 

Marosvásárhelyen, a Lazarenum Alapítvány székhelyén tegnap átadták az Ökumenikus 

Segélyszervezet idei több mint 2 és fél millió forint értékű tanszeradományát, amely 500 

rászoruló erdélyi gyerek és családja  számára könnyíti meg a tanévkezdést.  

A segélyszervezet jóvoltából a marosvásárhelyi alapítvány 150 nehéz sorsú nagycsaládnak nyújt 

rendszeres támogatást, hét éve.  

Összeállításunk a tanszer-csomagok átadásán készült. 

 

A hétfői tanévnyitón egy-egy iskolatáskát és tanszereket kapnak ajándékba a magyar előkészítő 

osztályba lépő kisdiákok. A Rákóczi Szövetség ezzel a gesztussal honorálja több mint 120 

magyar gyermeknek és szüleinek az iskolaválasztását a szórványvidéknek számító Arad 

megyében. A taneszköz-támogatás mellé jön a Szövetség 10 ezer forintos iskolakezdési 

ösztöndíja, amit a következő két hétben juttatnak el az érintettekhez. Az RMDSZ Arad megyei 

szervezete hét éve támogatja az magyar iskolák legelső évfolyamát, három éve pedig a Rákóczi 

Szövetségi is csatlakozott a kezdeményezéshez – mondta az Arad megyei RMDSZ-szervezet 

elnöke, Faragó Péter parlamenti képviselő. 

 

Csütörtök délután kezdődött és szombaton zárul Magyarkanizsán a 69. Írótábor. A délvidéki 

magyar irodalom legfontosabb seregszemléje középgeneráció híján az idős és fiatal 

írónemzedék találkozójává vált. A tábor jelentőségéről, a vajdasági magyar irodalomban 

betöltött szerepéről elsőként Verebes Ernő elnököt kérdeztük. 

 

A 69. Írótábor egyik esti rendezvényére nemcsak az irodalom művelőit, kedvelőit várja, hanem 

Magyarkanizsa és környéke zeneszerető közönségét is. A Szegedi Szimfonikus Zenekar kortárs 

művekkel lép fel.  Gyüdi Sándor igazgató-karmester mesélt a részletekről. 
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. szeptember 12. – M1 

 

Honfoglaló tábor Noszvajon 

Életre szóló élménnyel gazdagodtak azok a fiatalok, akik a Kárpát-medence minden részéről 

érkeztek az anyaországi Noszvajon rendezett Honfoglaló táborba. Az ötnapos táborozáson az a 

400 iskolás vehetett részt kísérőtanáraikkal együtt, akik a legsikeresebben teljesítettek a 

Határtalanul! vetélkedősorozatban, és bejutottak a döntőbe. A 2010-ben indult Határtalanul! 

Program, és a hozzá kapcsolódó vetélkedő célkitűzése, hogy élővé váljon, és tovább öröklődjön 

a nemzetről szóló tudás - mondta a tábor megnyitóján a nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztos. 

 

Topolyai TSC Pályaavató ünnepsége 

Több, mint három évvel ezelőtt kezdték építeni magyar állami támogatásból a délvidéki 

Topolyán, Szerbia legmodernebb stadionját. Bár az egész épületkomplexum még nem készült 

el, a pálya és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra már alkalmas a játékra, így szeptember elején 

a Topolya-Ferencváros barátságos mérkőzéssel felavatták a pályát. 

 

Tanévkezdés a jogszűkítő oktatási törvény árnyékában 

Szeptember elseje: bezártak a táborok, vége a nyári vakációnak, újraindul az iskolaév. A 

beregszászi Gricza Kamilla Anna, aki most tizedikes a Bethlen Gábor Magyar Líceumban, már 

alig várja, hogy újra beülhessen az iskolapadba és találkozzon az újonnan felvételiző diákokkal. 

A mostani iskolakezdés számára egy kicsit más, hisz idén kettéválik az osztály: van, aki humán, 

és van, aki reál tagozaton folytatja tovább. A lényeg viszont most még nem változik: egyelőre 

magyarul folyhat az oktatás. 2017 óta azonban minden tanévkezdés, mondhatni gombóccal a 

torokban kezdődik a magyar iskolások, a pedagógusok, és a szülők számára egyaránt. Négyéves 

ugyanis az a minden létező nemzetközi megállapodással, alkotmánnyal, és Európai Kisebbségi 

Chartával szembemenő, jogfosztó oktatási törvény, mely 2023-tól ellehetetleníti az 

anyanyelven való tanulást Ukrajnában. A jogszabály 5-ik osztály után megköveteli az ukrán 

nyelvre való áttérést. 

 

Úz-völgyi megemlékezés 

A Keleti-Kárpátok egyik hágójában, Erdély és Moldva határán, az ojtoztelepi római katolikus 

templomnál találkoztak, majd rövid eligazítás és a magyar katonáknak emléket állító tábla 

megkoszorúzása után indultak útnak a „Hőseink ösvényén” nevű túra résztvevői. A fiatalok - 

akikhez néhány szakaszon motorosok is csatlakoztak - az öt naposra tervezett, 90 kilométeres 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-09-12-i-adas/
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túra során arra vállalkoztak, hogy az ezeréves határ és a két világháború még fellelhető nyomait 

felkutassák és megjelöljék. 


