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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyar kormány támogatásával kialakított bölcsődét avattak Koronkán 
2021. szeptember 13. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A koronkai bölcsőde felújított épületében három csoport kap helyet. A 400 négyzetméteres 

egyházi ingatlanban 35 gyermek bölcsődei ellátását biztosítják. A magyar kormány 

támogatásával megvalósuló beruházás értéke összesen 171 millió forint. Az épületet 

ünnepélyes keretek között adták át hétfőn. Az avatón Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke mondott áldást. A nemzetiszínű avatószalagot Brendus Réka, a 

magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának erdélyi főosztályvezetője, 

Kató Béla és Takács Szabolcs István polgármester vágta át.  

 

A legjobb körülményeket biztosítja a kicsiknek az új bölcsőde 

Nyárádszeredában 
2021. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

Felavatták Nyárádszeredában a magyar kormány hozzájárulásával és az erdélyi református 

egyházkerület támogatásával felépült bölcsődét, amely harminc kisgyereknek nyújt minőségi 

körülményeket, második otthont. Az avatóünnepségen Kató Béla református püspök arról 

beszélt, hogy a hétfői nap témája a gyermek. Az, hogy megtelnek-e azok az óvodák, iskolák és 

egyetemek, amelyek megnyitásakor remélték, hogy mindig lesznek, akik benépesítsék. Tóth 

Sándor, Nyárádszereda polgármestere kétszer-háromszor is megfordult a kolozsvári 

püspökségen, hogy támogatását kérje az intézmény megépítéséhez. „Nagy nap ez a kisváros 

életében” – hangsúlyozta a polgármester, aki köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és a 

református egyházkerületnek a megvalósításért. 

 

Megújult csíkkarcfalvi épületben szerezhetnek közösségi élményeket az 

óvodások 
2021. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

Huszáros hajrával sikerült befejezni a csíkkarcfalvi óvoda felújítását, hogy az új tanévben már 

a kisgyerekek és a pedagógusok rendelkezésére tudjon állni. A beruházás a magyar kormány 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként valósult meg. A hétfői 

átadóünnepségen Pánczél Károly, a Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke köszöntő 

beszédében elmondta, a tehetségek gondozása, felkutatása korszerű körülmények között 

történik majd. „Nem véletlen, hogy az óvoda is a Kincskereső nevet viseli. Méltó és szép 

helyen kezdheti meg a tanévet az a huszonnyolc kisgyerek, akik számunkra a legfontosabbak” 

– fogalmazott, hozzátéve, minden magyar gyermek egy-egy újabb őrhely az elszakított 

országrészekben. 
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https://maszol.ro/belfold/A-magyar-kormany-tamogatasaval-kialakitott-bolcsodet-avattak-Koronkan
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legjobb-korulmenyeket-biztositja-a-kicsiknek-az-uj-bolcsode-nyaradszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-legjobb-korulmenyeket-biztositja-a-kicsiknek-az-uj-bolcsode-nyaradszeredaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/megujult-csikkarcfalvi-epuletben-szerezhetnek-kozossegi-elmenyeket-az-ovodasok
https://szekelyhon.ro/aktualis/megujult-csikkarcfalvi-epuletben-szerezhetnek-kozossegi-elmenyeket-az-ovodasok
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Esszék Czirják kanonoktól – A világhálón már elérhető, nyomtatásban is 

megjelenik az Erdélyi Magyar Breviárium 

2021. szeptember 13. – Krónika 

Visszapillantó tükörként mutatja be a térség jeles személyiségeit a Czirják Árpád kanonok 

által írt és szerkesztett Erdélyi Magyar Breviárium. Az erdélyi magyar múlt nagyjairól szóló 

anyagok szeptember elsejétől kezdtek megjelenni a világhálón, ahol online formában 

olvasható és hallható a breviárium szövege. A közeljövőben nyomtatott formában is 

napvilágot lát a pápai prelátus munkája. 

 

Vasút-villamos közlekedhet majd Nagyvárad és Debrecen között 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Az, hogy a magyar fél komolyan gondolja a tervet onnan látszik, a debreceni önkormányzat a 

jelenlegi nyomvonal megváltoztatására készül a város külterületén, hogy az ne akadályozza 

annak gazdasági fejlődését. A határ román oldalán ezidáig semmi sem történt, hovatovább az 

illetékes nem is tud a dologról. „Semmit nem tudok, engem senki sem keresett meg ebben a 

témában. Pásztor Sándor úr korábban szóba hozta, de ennyi” – nyilatkozta a Bihoreanul 

hetilapnak Florin Birta nagyváradi polgármester. Pásztor Sándor, aki 2016 és 2020 között a 

megyei önkormányzat elnöke volt megerősítette, hogy 2018-ban szóba került a terv, érdemi 

intézkedés azonban nem történt. Ennek az volt az oka, hogy a beruházáshoz a megye, illetve a 

megyeszékhely pénzügyi erőforrásai nem elegendőek, lehívható uniós forrásokat pedig nem 

találtak. 

 

Az online oktatás kényszerhelyzet – csíkszeredai tanévnyitón jártunk 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

A legfontosabb, hogy a lehető legtöbb időt töltsenek el a diákok jelenléti oktatással az 

iskolában és ne szoruljon a tanítás ismét az online térbe – hangzott el a csíkszeredai Márton 

Áron Gimnázium hétfői tanévnyitóján. A nagy múltú intézményben hagyományosan 

köszöntötték az új évfolyamokat, az ünnepség közös csíksomlyói szentmisével zárult. 

 

Emlékérem-átadással indult az új tanév a szilágysági zilahi pedagógiai 

líceumban 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Pedagógus karrierjének végállomásához érkezett a Zilahi Gheorghe Șincai Pedagógiai Líceum 

egykori aligazgatója, fizikatanára, Tóth Sándor, a Szilágy megyei oktatás egyik meghatározó 

személyisége – emelte ki beszédében Faluvégi Ervin főtanfelügyelő-helyettes, aki a Romániai 

Magyar Pedagógus Szövetség által közvetített Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adhatta át 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/esszek-czirjak-kanonoktol-n-a-vilaghalon-mar-elerheto-nyomtatasban-is-megjelenik-az-erdelyi-magyar-breviarium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/esszek-czirjak-kanonoktol-n-a-vilaghalon-mar-elerheto-nyomtatasban-is-megjelenik-az-erdelyi-magyar-breviarium
https://maszol.ro/gazdasag/Vasut-villamos-kozlekedhet-majd-Nagyvarad-es-Debrecen-kozott
https://maszol.ro/belfold/Az-online-oktatas-kenyszerhelyzet-csikszeredai-tanevnyiton-jartunk
https://maszol.ro/belfold/Emlekerem-atadassal-indult-az-uj-tanev-a-szilagysagi-zilahi-pedagogiai-liceumban
https://maszol.ro/belfold/Emlekerem-atadassal-indult-az-uj-tanev-a-szilagysagi-zilahi-pedagogiai-liceumban
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egykori mentorának, „aki mindig hasznos módszertani tanácsokkal indította útjára fiatal 

kollégáit”. 

 

Érvényes a népszavazás: Vedresábrány helyett Monospetri lesz a 

községközpont 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Közel 40 százalékos volt a részvételi arány vasárnap azon a népszavazáson, amelyen a Bihar 

megyei Vedresábrány község lakóinak kellett eldönteniük, hogy áthelyezik-e a 

községközpontot a jóval nagyobb és magyar többségű Monospetribe. Barcui Barna, a község 

polgármestere elmondta, a népszavazáson való részvétel felmúlta várakozásait, egyúttal 

köszöni is mindazoknak, akik szívükön viselték a község sorság és elmentek szavazni 

vasárnap. Ő azzal számolt, hogy körülbelül 850 szavazatra lesz szükség a referendum 

érvényességi küszöbének eléréséhez, ám végül 963-an mentek el voksolni vasárnap, ami a 

választási listákon szereplő 2421 polgár 39,77 százaléka. A választók elsöprő többsége, 868 

ember arra szavazott, hogy a községközpont Monospetribe költözzön Vedresábrányból, illetve 

Monospetri legyen a négy településből álló község neve. Ez ellen 34-en szavaztak, és további 

61 szavazat volt érvénytelen. 

 

A Magna Cum Laude és az Edda is fellép az Aradi Magyar Napokon 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

A koronavírus-járvány miatt tavaly egy háromnapos programsorozattal helyettesítették az 

Aradi Magyar Napokat, de idén – a hatályos járványügyi szabályok betartásával – a szokásos 

módon szervezik meg a kéthetes rendezvénysorozatot, ami alatt koncertekkel, szórakoztató 

műsorokkal, közösségi programokkal, könyvbemutatókkal és képzőművészeti tárlatokkal 

várják az érdeklődőket. A főrendezvény az október 6-i megemlékezés lesz, amikor Kovács 

Gergely gyulafehérvári érsek celebrálja a 13 vértanú tiszteletére tartott emlékező gyászmisét. 

 

Fennállásának 400. évfordulójára összpontosít a Bethlen Gábor Kollégium az új 

tanévben 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium minden évben ünnepélyesen kezdi meg az új iskolai 

évet; így történt ez idén is, amikor az iskola fennállásának 400 éves jubileumának 

megünneplésére való készülődés méginkább ráirányította a figyelmet az ősi alma materre. Az 

ünnepség, hagyományos módon, az iskolalelkész rövid áhitatával kezdődött. Demeter 

Szabolcs az alapigét Pál apostol korintusbeliekhez írt leveléből választotta: „Én tehát úgy 

futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél...”, „kitartásra, állhatatosságra” biztatva a 

diákságot és áldást kérve az új tanulókra, a tanári karra és az egész közösségre. 
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https://maszol.ro/belfold/Ervenyes-a-nepszavazas-Vedresabrany-helyett-Monospetri-lesz-a-kozsegkozpont
https://maszol.ro/belfold/Ervenyes-a-nepszavazas-Vedresabrany-helyett-Monospetri-lesz-a-kozsegkozpont
https://maszol.ro/belfold/A-Magna-Cum-Laude-es-az-Edda-is-fellep-az-Aradi-Magyar-Napokon
https://maszol.ro/belfold/Fennallasanak-400-evfordulojara-osszpontosit-a-Bethlen-Gabor-Kollegium-az-uj-tanevben
https://maszol.ro/belfold/Fennallasanak-400-evfordulojara-osszpontosit-a-Bethlen-Gabor-Kollegium-az-uj-tanevben
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Több helyszínen kénytelen fogadni a diákokat az aradi Csiky Gergely 

Főgimnázium 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Elhúzódnak az általános felújítási munkálatok az aradi magyar iskolaközpontban, ezért a 

Csiky Gergely Főgimnázium alsó tagozatos diákjai különböző helyszíneken kezdték meg 

hétfőn az új tanévet. Ha a munkálatokra szerződtetett vállalkozó az elmúlt másfél évben úgy 

dolgozott volna, mint az utóbbi egy hónapban, valószínűleg nem kellett volna más helyszínen 

kezdenie az iskolát sok Csiky-s diáknak – mondta érdeklődésünkre Spier Tünde 

iskolaigazgató az aradi minorita templomban tartott egyik megnyitón, amelyik időrendi 

sorrendben az utolsó volt. A „felfordulás” miatt ugyanis az iskolában a középiskolásoknak és 

az általános iskolásoknak külön megnyitót tartottak, és az előkészítő osztályosok, illetve az 1–

3. osztályos tanulókat is más-más helyszínen és időpontban köszöntötték. 

 

A tartós iskolába járás reményével kezdődött a tanév Háromszéken 
2021. szeptember 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A többnyire online oktatásra kényszerült elmúlt két tanév után igazi közösségi élménnyé vált 

a iskolakezdés napja, hiszen iskolások, óvodások ünnepként élték meg, hogy újból 

találkozhattak barátaikkal és megismerhették új társaikat. Hétfő reggel újra pezsgővé váltak 

Sepsiszentgyörgy utcái. 

 

Új reményekkel kezdték a tanévet a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumban 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Országszerte mintegy 2,9 millió óvodás és iskolás számára kezdődött meg a 2021–2022-es 

tanév. A 6 ezreléknél alacsonyabb fertőzöttségi rátájú településeken jelenléti oktatással, ennél 

nagyobb aránynál csak a sajátos nevelési igényű tanulóknak zajlik fizikai jelenléttel az 

oktatás. A többi tanintézetben, ha szükséges, online tanulásra térnek át. 

 

Baptista óvoda: egy álom vált valóra 
2021. szeptember 13. – Bihari Napló 

Több mint hároméves tervezést, hosszú munkafolyamatokat követően múlt csütörtökön 

átadták a Nagyvárad-Belvárosi Baptista Gyülekezet új óvodaépületét. Az indulásról, 

tervezésről, építkezésről Budai Lajos Dániel lelkipásztort kérdezték. 

 

Példás pedagógusokat díjaztak az országos magyar tanévnyitó ünnepségen 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) a történelmi magyar egyházakkal 

együttműködve mintegy tíz esztendeje szervezi meg a magyar iskolák országos tanévnyitóját. 

Miután tavaly a koronavírus-járvány miatt online keretek közé szorultak, idén az ország 

minden részéből érkeztek oktatáspolitikai szakemberek, közéleti szereplők, tanfelügyelők, 
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https://maszol.ro/belfold/Tobb-helyszinen-kenytelen-fogadni-a-diakokat-az-aradi-Csiky-Gergely-Fogimnazium
https://maszol.ro/belfold/Tobb-helyszinen-kenytelen-fogadni-a-diakokat-az-aradi-Csiky-Gergely-Fogimnazium
https://maszol.ro/belfold/A-tartos-iskolaba-jaras-remenyevel-kezdodott-a-tanev-Haromszeken
https://maszol.ro/belfold/Uj-remenyekkel-kezdtek-a-tanevet-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnaziumban
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/baptista-ovoda-egy-alom-valt-valora-3893099/
https://maszol.ro/belfold/Peldas-pedagogusokat-dijaztak-az-orszagos-magyar-tanevnyito-unnepsegen
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iskolavezetők, pedagógusok a rendezvényre, amelyen üzenni kívántak az érintetteknek az 

idei, továbbra is a bizonytalanság övezte tanévkezdés kapcsán. Burus Siklódi Botond, az 

RMPSZ elnöke kiemelte: „Azt szeretnék üzenni, hogy a hivatástudatunknak, hivatásunknak 

eleget téve, tudjuk folyamatosan segíteni a kollégáknak a munkáját, ezt kívánjuk tenni, mint 

ahogy ezt eddig is tettük, de természetesen ezen megváltozott körülmények közepette is, amit 

a különböző fajta oktatási módok tesznek lehetővé, ebben az esetben is ezt szeretnénk 

megvalósítani”. 

 

Több teremben zajlott a rendhagyó tanévnyitó ünnepség a csíkszeredai 

Sapientián 
2021. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

Közel 350 alap- és mesterképzéses hallgatót üdvözölt hétfői tanévnyitó ünnepségén a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Kara. Az elsőévesek a 

számos jókívánság és megszívlelendő tanács után ünnepélyes eskütételt tettek, hivatalosan is 

megnyitva ezzel a tanévet – tájékoztat közleményében a felsőoktatási intézmény. 

 

Bizakodva kezdik a tanévet az erdélyi iskolákban: a pedagógusok és a diákok 

egyaránt remélik, kitart a jelenléti oktatás 
2021. szeptember 13. – Krónika 

Bizakodóak az erdélyi tanintézetek vezetői a 2021–2022-es tanév kapcsán: a jó hangulatú 

tanévnyitók, a sok vidám gyerek láttán reménykednek, hogy nem kényszerülnek ismét az 

online térbe, hanem marad a jelenléti oktatás.  

 

Áldással és az elsősök beavatásával kezdték az évet a székelyudvarhelyi 

Benedek Elek Pedagógiai Líceumban 
2021. szeptember 13. – maszol.ro 

Hosszú idő után hétfőn becsengettek a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai 

Líceumban is, amelyben két elsős osztály indult a 2021–2022-es tanévben. A 

hagyományokhoz híven lezajlott az iskolakezdők „beavatási ceremóniája” is, megszólalt az 

első csengőszó, a tanítók pedig átvezették őket a virágalagúton, majd bevonultak velük az 

osztálytermeikbe. A tanévnyitó ünnepségen az iskola igazgatója, Székely Gyula köszöntötte a 

vendégeket és az összegyűlt diákokat, majd a történelmi magyar egyházak képviselői, 

Kelemen Szabolcs unitárius és Sógor Géza református lelkipásztorok adták áldásukat az új 

tanévre. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-teremben-zajlott-a-rendhagyo-tanevnyito-unnepseg-a-csikszeredai-sapientian
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-teremben-zajlott-a-rendhagyo-tanevnyito-unnepseg-a-csikszeredai-sapientian
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bizakodva-kezdik-a-tanevet-az-erdelyi-iskolakban-a-pedagogusok-es-a-diakok-egyarant-remelik-kitart-a-jelenleti-oktatas
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bizakodva-kezdik-a-tanevet-az-erdelyi-iskolakban-a-pedagogusok-es-a-diakok-egyarant-remelik-kitart-a-jelenleti-oktatas
https://maszol.ro/belfold/Aldassal-es-az-elsosok-beavatasaval-kezdtek-az-evet-a-szekelyudvarhelyi-Benedek-Elek-Pedagogiai-Liceumban
https://maszol.ro/belfold/Aldassal-es-az-elsosok-beavatasaval-kezdtek-az-evet-a-szekelyudvarhelyi-Benedek-Elek-Pedagogiai-Liceumban
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Beiktatták a Barsi Református Egyházmegye őrállóit 
2021.szeptember 13. – felvidek.ma  

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be a zselízi református templomban az egyházmegye 

új esperesét és gondnokát. A szeptember 12-ei alkalmon bocsátották szolgálatba az 

egyházmegye megválasztott képviselőit is. Az esperesbeiktatási istentiszteleten igét hirdetett 

Ft. Rákos Lóránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője. 

„Felemelő pillanat, amikor szolgálattevőket állíthatunk Isten igéje harcosainak a sorába” – 

kezdte igei szolgálatát az egyetemes lelkészi közjegyző. A beiktatással kapcsolatban kifejtette: 

„az egyházi tisztviselők egyszerre zászlók, melyek irányt mutatnak egy közösségnek, bércek, 

melyek védelmezik e közösséget, és fegyverek, mellyel felveszik a harcot, ha kell a gonoszság 

minden támadásával szemben.” Szólt a tisztviselők dicső feladatairól. Mint megjegyezte, 

tevékenységüket az iránymutatás, a védelmezés és a küzdés háromsága hatja át. 

 

Jubilált a Czinka Panna Fesztivál Sajógömörön 
2021.szeptember 13. – felvidek.ma  

Fergeteges hangulatot teremtett ifj. Botos Béla és zenekara a két nótaénekessel, Szeredy 

Krisztinával és Bokor Jánossal Sajógömörön a XV. Czinka Panna Fesztiválon. A Csemadok 

Rimaszombati Területi Választmánya kétévente rendezi meg a találkozót, amely harminc 

évvel ezelőtt prímásversenyként indult. „Az eredeti küldetés az volt, hogy a régió prímásai 

hozzáértő szakemberek és a nótát kedvelő közönség előtt mérjék össze tudásukat, 

felkészültségüket, tehetségüket” – mondta Polgári László, a rendezvény egykori 

megálmodója. Az utolsó prímásverseny itt 2008-ban valósult meg. 2010-től a szervezők úgy 

döntöttek, hogy a rendezvényt fesztivál formájában viszik tovább.„Az évek múlásával a 

megváltozott körülmények úgy hozták, hogy a prímások részéről már nem volt igény 

ilyenfajta megmérettetésre. Viszont úgy gondoltuk, hogy Sajógömör híres szülötte, Czinka 

Panna mindenképpen érdemes arra, hogy egy nótaesttel – fesztivállal, mely az ő nevét viseli – 

emlékezzünk rá” – tette hozzá Povinszky Elvira, a területi választmány titkára, aki Pápai 

Molnár Kálmán A magyar nóta című versével köszöntötte a megjelent vendégeket. 

 

"Ha tudunk együtt gondolkodni, akkor cselekedni is" – Dunaszerdahely és Győr 

aláírta a testvérvárosi egyezményt 

2021.szeptember 13. – ma7.sk  

Dunaszerdahely Város és Győr Város szeptember 12-től fogva hivatalosan is testvérvárosi 

kapcsolatba lépett. Az ünnepélyes aláírás Dunaszerdahelyen történt Hájos Zoltán, 

Dunaszerdahely polgármestere és Dézsi Csaba András, Győr polgármestere jelenlétében. 

Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere tartott beszédet, amelyben kifejtette, hogy a 

testvérvárosi szerződés aláírásával még szélesebbé válik Dunaszerdahely és Győr látóköre. 

Hozzátette, hogy a két város együttműködése alatt már kiforrott egy Európai Uniós 

beruházás, amely jelentős mérföldkő volt a települések életében.Hájos elmondta: "A 

dunaszerdahelyiek szinte otthon érzik magukat Győrött, hiszen előszeretettel látogatnak el 

akár kulturális, akár sportesemények céljából. Bízom abban, hogy ez a megállapodás tovább 
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https://felvidek.ma/2021/09/beiktattak-a-barsi-reformatus-egyhazmegye-oralloit/
https://felvidek.ma/2021/09/jubilalt-a-czinka-panna-fesztival-sajogomoron/
https://ma7.sk/tajaink/ha-tudunk-egyutt-gondolkodni-akkor-cselekedni-dunaszerdahely-es-gyor-alairta-a
https://ma7.sk/tajaink/ha-tudunk-egyutt-gondolkodni-akkor-cselekedni-dunaszerdahely-es-gyor-alairta-a
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fogja mélyíteni a kapcsolatunkat és több lehetőséget tudunk majd biztosítani a 

dunaszerdahelyi és a győri lakosoknak egyaránt." – tette hozzá Hájos. 

 

Hangácsi István elemző: Vízió és misszió is kell egy eredményes Szövetséghez 
2021.szeptember 13. – ma7.sk  

A pártegyesülés margójára készített interjúsorozatunkban ezúttal a rimaszombati illetőségű 

Hangácsi Istvánt, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzőjét kérdeztük a Szövetség 

megalakulásával kapcsolatban. "A szlovákiai magyar politikai jövő szempontjából a hatékony, 

hosszútávú parlamenti képviselet elengedhetetlen, ez nem lehet vita tárgya. Ehhez 

mindenképp szükség volt arra, hogy a különböző hátterű és ideológiájú pártok összefogjanak 

egy fontosabb cél érdekében. Ne felejtsük el, a felvidéki magyar politizálás történetében ez 

nem példa nélküli jelenség, az első csehszlovák köztársaság idején is más utakon jártak a 

magyar pártok, külön-külön nem voltak elég hatékonyak, erősek. Trianon után 16 év kellett 

az egyesüléshez. Most is errefelé mutatott minden, az MKP sorozatos parlamenti kudarca, a 

Most-Híd tavalyi bukása, az Összefogás megalakulása. Ha nincs a mečiari választási törvény, 

1998-ban talán nem alakul meg a közös párt, most 23 évvel később végre ott tartunk, a 

politikusaink talán már nem csak kényszer hatására húznak egy irányba." – emelte ki az 

elemző.  

 
Brnabić: Új partnert keresünk a nagybecskereki vízgyárhoz 
2021. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

Az állam új partnert keres a nagybecskereki vízgyárba való beruházáshoz, ami lehetővé tenné, 

hogy a nagybecskereki polgárok tiszta ivóvízhez jussanak, jelentette ki Ana Brnabić 

miniszterelnök. "Jelenleg egy technikai elemzésen dolgozunk, hogy feltérképezzük, mit kell 

még beruházni a nagybecskereki vízgyárba - akár a város, akár egy magánpartner részéről" - 

nyilatkozta Brnabić. Brnabić elmondta, a műszaki elemzést ezen a héten, vagy a jövő héten 

végzik el. 

 

Emléktábla és mellszobor Szeli Istvánnak 
2021. szeptember 13. – Magyar Szó 

A zentai csata 324. évfordulójára emlékezve Zenta község képviselő-testülete szombaton 

díszülést tartott, amelyen átadták a város legrangosabb kitüntetéseit. Szintén szombaton 

felavatták a 100 éve született Szeli István akadémikus, irodalomtörténész emléktábláját 

szülőházán és mellszobrát a Zentai Gimnázium épületében. Ünnepi beszédet Czegledi Rudolf, 

Zenta község polgármestere mondott, aki elégedetten állapította meg, hogy az önkormányzat, 

minden nehézség ellenére, sikeresen tevékenykedett az elmúlt évben. Rámutatott, hogy a 

célként kitűzött fejlesztéseket önerőből vagy támogatásokból tudták megvalósítani. Ilyen volt 

pl. a városháza felújításának harmadik fázisa, az új villanyrendőr a gróf Batthyányi Lajos és a 
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https://ma7.sk/aktualis/hangacsi-istvan-elemzo-vizio-es-misszio-kell-egy-eredmenyes-szovetseghez
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26955/Brnabic-Uj-partnert-keresunk-a-nagybecskereki-vizgyarhoz.html
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Dózsa György utcák kereszteződésénél, valamint a most folyamatban lévő munkálatok a 

vasúti átjárónál. 

 

Hagyományőrző szüreti felvonulás Szürtében és Tégláson 
2021. szeptember 13. – Kiszo.net 

Immár tizenötödik alkalommal rendeztek hagyományőrző szüreti felvonulást Szürtében és 

Tégláson. A téglási kultúrház tánc- és énekcsoportjai, Ignácz Mária és Szikora Csilla 

vezetésével, népviseletben táncolva és dalolva vonultak végig a két falu utcáján. A jelenlévők 

könnyes szemmel, meghatódva nézték a fiatalok szereplését, örülve annak, hogy van és 

lesznek még, akik tovább viszik és ápolják hagyományainkat, kultúránkat. A zenei kíséretet a 

Csipkés együttes biztosította. A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri 

Sándor Programja támogatásával valósult meg. 

 

A gyülekezeti élet is újraindult a Rákóczi-főiskolán 
2021. szeptember 13. – Karpat.in.ua 

Szeptembertől a diákok is beköltözhettek a kollégiumokba, így a Főiskolai Református 

Ifjúsági Gyülekezet (FRIGY) is megtartotta tanévkezdő istentiszteletét. Az alkalomra múlt 

szerdán került sor, ahol az igehirdetés mellett dicsőítés, szeretetvendégség és a szolgálói 

csoportok bemutatására is sor került a beregszászi református templomban. 

 

Sportpályát avatott a KMKSZ Szolyván 
2021. szeptember 13. – Karpat.in.ua 

A KMKSZ Szolyvai alapszervezete második alkalommal szervezte meg családi délutánját a 

helyi református óvoda udvarán. Ennek apropóján ünnepélyes keretek között átadták az 

óvoda több funkciós sportpályáját is, amely a KMKSZ közreműködésével, a Bethlen Gábor 

Alapítvány támogatásával épült meg. 

 

Bizodalmad legyen az Úrban – Lelkészszentelő közgyűlés Beregszászban 
2021. szeptember 13. – Kárpátalja 

Lelkésszentelő közgyűlést tartott a Kárpátaljai Református Egyházkerület Beregszászban. A 

szeptember 12-ei esemény alkalmával hét szolgálattevő lelkészt szenteltek fel. A közgyűlés a 

Tebenned bíztunk eleitől fogva kezdetű, 90. zsoltárral indult. Ezután Zán Fábián Sándor, a 

Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke igehirdetése következett, melynek alapjául 

Máté evangéliumát választotta: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek 

cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a 

próféták.” (Máté 7:12) Kihangsúlyozta: nagy nap ez a mai, hiszen az egyházunk hét 

lelkipásztort állíthat szolgálatba. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 13. – Kossuth Rádió 

 

Romániában ma kezdődött az új tanév, amelyet 120 ezernél több magyar diák kezdett el a 

közoktatásban, és amely június 10-én ér majd véget. De hol van az még! 

Marosvásárhelyen több mint 10 ezer diák tanul magyar tagozaton, óvodától a középiskoláig. 

A II. Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai líceum - a 2015-ös megalapítása óta az eddigi 

legnagyobb diáklétszámmal és nyugodt körülmények között kezdi az iskolai évet- nyilatkozta 

Tamási Zsolt, a tanintézmény igazgatója, a városi tanács oktatási bizottságának elnöke. 

 

Elhúzódnak az általános felújítási munkálatok az aradi magyar iskolaközpontban, ezért a 

Csiky Gergely Főgimnázium alsó tagozatos diákjai különböző helyszíneken kezdték meg 

hétfőn az új tanévet.  

Az előkészítő osztályosok a magyar kormány támogatásával épített bölcsődében kaptak helyet 

a 1–3. osztályosokat pedig a minorita rendház fogadta be ideiglenesen – a többiek maradnak 

az iskolában. Az iskola vezetősége minden helyszínen, különböző időpontokban szervezett 

tanévnyitó ünnepséget hétfő délelőtt; munkatársunk mindegyiken ott volt. 

 

Székely László korábbi temesvári főépítész 90 éve készítette a mai Bartók Béla líceum 

épületének terveit. Ebben az épületben ötven éve indult önálló magyar iskola, bár erre 

korábban is volt már próbálkozás. Halász Ferenc történész, megyei főtanfelügyelő-helyettes – 

az iskola egykori diákja – a mai tanévnyitón a kezdeteket is felelevenítette.  

 

Folytatódik a magyar kormány elnöksége idején megkezdett konferencia sorozat az Európa 

Tanácsban. A nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló konferenciák legutóbb megtartott 

üléséről Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és külügyminisztérium szomszédság politika 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos adott tájékoztatást.  

 

Fontos, hogy a kárpátaljai magyar vállalkozók szülőföldjükön maradjanak, hogy otthon 

tudjanak boldogulni és fejlődni - hangsúlyozta a Turul Expón mondott beszédében Jakab 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-13_18-02-00&enddate=2021-09-13_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-13_18-02-00&enddate=2021-09-13_18-40-00&ch=mr1
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István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke. A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége hétvégén ismét megszervezte Tiszapéterfalván a nagy hagyományokkal rendelkező 

Turul Expót. A kárpátaljai magyar gazdasági élet egyik legnagyobb éves rendezvényének 

számító expóra közel 80 hazai és külföldi vállalkozó jelent meg különböző szférákból. A 

szakmai programok között gazda fórum, üzletember találkozó és termékbemutatók is 

szerepeltek.  

 

360 éves a Váradi Biblia. Ebből az alkalomból előadásokat tartottak és egy különleges 

misztérium játékot is bemutattak Nagyváradon. A Váradi Biblia a Károli Gáspár által 

lefordított biblia első jelentős javított kiadása.  

A Váradi Biblia jelentőségéről kérdeztük Pálfi József református lelkészt, a Partiumi 

Keresztény Egyetem rektorát.  

 

Kurjongatásoktól és hegedűszótól volt hangos Székelyudvarhely az elmúlt hétvégén. Ahogyan 

a szervező Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány kurátora, Orendi István mondja: több 

mint száz zenész, több mint ezer táncos érkezett az Erdélyi Táncháztalálkozóra. A 

kézművesvásár, filmvetítések és számos koncerten kívül esténként akár hajnalba nyúló 

táncházban várták a fiatal és örök fiatal népzene kedvelőket. Az Erdélyi Táncháztalálkozó 

leglátványosabb programja a péntek délutáni zeneörvény a székelyudvarhelyi Patkó 

elnevezésű téren, ahol összegyűltek és egybeolvadtak a muzsika révén a zenészek és a 

résztvevők. 


