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Potápi: újra lehet egységes Kárpát-medencéről beszélni 
2021. szeptember 14. – MTI, kormany.hu, Körkép, ma7.sk, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Sok szempontból újra egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

Harmincból tíz című könyvének bemutatóján kedden Budapesten. Potápi Árpád János 

kiemelte: egységes a Kárpát-medence, ha oktatásról, kultúráról van szó, és szociális, valamint 

egészségügyi területen is erre törekednek. Hozzátette: a politikai intézményrendszert is 

erősítik, mert ha az nem erős, a többi sem lesz az.Nem mindegy, hogy a magyarok, a magyar 

pártok ott vannak-e helyben vagy a tartományokban felelős vezetőként, illetve az utódállamok 

parlamentjeiben képviselőként- mondta. Szili Katalinról azt mondta: egész életében a 

nemzetért dolgozott különböző pozíciókban, ő 1998-ben kezdett vele dolgozni képviselőként. 

A nemzetpolitikában 2011-től dolgoztak együtt az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságában. Szili Katalin 2014 óta miniszterelnöki megbízottként segíti a nemzetpolitikai 

államtitkárság munkáját - jelezte.Hangsúlyozta: a mindenkori kormánynak 101 éve kell a 

nemzetpolitikával foglalkoznia, mert azóta az ország és a nemzet határai nem esnek egybe. 

 

Szili Katalin: Magyarország következetes és világos nemzetpolitikát képvisel 
2021. szeptember 14. – Magyar Nemzet  

Az Európai Unió ma nem foglalkozik a nemzeti kisebbségek ügyével, ezzel szemben 

Magyarország következetes és világos nemzetpolitikát képvisel – hangzott el Szili Katalin 

Harmincból tíz című könyvének bemutatóján, amelyen Kalmár Ferenc miniszteri biztos és 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is ismertette az utóbbi tíz év 

eredményeit. – A külhoni magyarság gyarapodásának és megmaradásának biztosítéka az 

önkormányzatiság és önigazgatás megteremtése. Ez pedig fontos záloga annak, hogy Kelet-

Közép-Európa a kontinensen egy erős, és a sokszínűséget megvalósító régiója legyen 

Európának – mondta Szili Katalin Harmincból tíz című könyvének bemutatóján Budapesten a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet épületében. 

 

Brenzovics László a FUEN trieszti kongresszusán számolt be a kárpátaljai 

magyarságot érintő problémákról 
2021. szeptember 14. – Kárpátalja 

A világjárvány miatti rendkívüli helyzettel dacolva sikeresen szervezte meg az elmúlt hét 

második felében 65. kongresszusát az európai őshonos nemzeti kisebbségek és nyelvcsoportok 

védelmét és érdekképviseletét ellátó FUEN (Federal Union of European Nationalities, 

magyarul: Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója) az olaszországi Triesztben. Az eseményen 

részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is. A 
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https://ma7.sk/hethatar/potapi-ujra-lehet-egyseges-karpat-medencerol-beszelni
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FUEN Európa legnagyobb kisebbségi ernyőszervezete, amely 107 tagszervezetet tömörít 35 

államból, s amelynek 1993 óta tagja a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is.  
 

Németh Szilárd: feladatunk a méltó emlékezés az elesett katonáinkra 
2021. szeptember 14. – MTI, Magyar Hírlap, kormany.hu, Krónika, maszol.ro  

Bárhol is helyezzék a világban örök nyugalomra a magyar honvédség elesett katonáit, az utókor 

feladata a méltó emlékezés, a múlt tisztelete, a hősök emlékének megőrzése - jelentette ki 

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Nagyszalontán, a helyi 

temető felújított hősi parcellájának átadásán mondott beszédében. Széchenyi Istvánt idézve 

jelentette ki: "Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a 

temetőit!". Az államtitkár felidézte: Nagyszalontát a második bécsi döntés következtében, 

1940-ben visszacsatolták Magyarországhoz. A második világháborúban számos nagyszalontai 

katona harcolt a magyar hadseregben, és közülük sokan soha nem tértek haza. A várost 1944 

őszén foglalták el a szovjet és a szovjetekhez csatlakozó román csapatok, és a település jelentős 

károkat szenvedett az összecsapásokban.   

 
Erdélystat: a magyar nemzetiségű diákok csaknem 90 százaléka anyanyelvén 

tanul 
2021. szeptember 14. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A magyar nemzetiségű diákok döntő többsége magyarul tanul az Erdélystat friss elemzése 

szerint, amely az erdélyi statisztikai szolgálat által 2019-ben készített Tanügyi barométer című 

felmérésen, valamint az Országos Statisztikai Szolgálat (INS) által közölt adatsorokon alapul. 

A romániai közoktatásban magyar nemzetiségűként nyilvántartott diákok mintegy 88 

százaléka tanul magyar nyelven, a fennmaradó 12 százalék, vagyis mintegy 15 ezer gyerek más 

nyelvű, alapvetően román osztályba jár – derül ki az Erdélystat által kedden nyilvánosságra 

hozott adatsorokból. Az erdélyi statisztikai szolgálat honlapján közzétett elemzés ugyanakkor 

arra is rávilágít, hogy a magyar tannyelvű osztályokban tanuló diákok 4,2 százaléka, azaz 

mintegy 5 ezer tanuló származik vegyes etnikai identitású családból. 

 

Csíkszeredában tanácskozott a Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek Fóruma 
2021. szeptember 14. – maszol.ro 

Negyedik ülését tartotta az elmúlt csütörtökön a Székelyföldi Vállalkozói Szervezetek Fóruma, 

amelynek házigazdája a Csíki Vállalkozók Egyesülete (CSVE) volt. Az ülés napirendjén kiemelt 

elemként egy közös, helyi gazdasági körkép kialakítása szerepelt, valamint a helyi- és regionális 

reprezentáció lehetőségei, kérdésköre. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210914-nemeth-szilard-feladatunk-a-melto-emlekezes-az-elesett-katonainkra
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelystat-a-magyar-nemzetisegu-diakok-csaknem-90-szazaleka-magyarul-tanul
https://maszol.ro/gazdasag/Csikszeredaban-tanacskozott-a-Szekelyfoldi-Vallalkozoi-Szervezetek-Foruma
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Újabb tanúmeghallgatás Borbolyék perében 
2021. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Folytatódott a Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper 

tárgyalása a Maros Megyei Törvényszéken. Újabb tanút hallgatott meg hétfőn a bíróság, aki 

rendben találta a vád által kifogásol út minőségét.  

 

A magyar egység megmaradása a tét 
2021. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi származású Zsigmond Barna Pál főkonzulként hat évig vezette 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát, majd 2018-tól országgyűlési képviselőként, de 

egyúttal a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehangolásáért felelős 

miniszteri biztosként is tevékenykedik. Feladatairól, az egyszerűsített honosításról, a jövő évi 

magyarországi országgyűlési választásokról beszélgettek. 

 

Jubilál a komáromi Marianum Egyházi Óvoda 
2021. szeptember 14. – ma7.sk  

Miután 1994 szeptemberében a komáromi Marianum Egyházi Alapiskolában, 2000-ben pedig 

a Marianum Egyházi Gimnáziumban is beindult az oktatás, a folytonosságot a 2001-ben a 

Nádor utcán létrejött Marianum Egyházi Óvoda biztosította. Mindezek egyesülésével 2005-

ben megszületett a Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont. A 20 éves óvoda 

jubileuma kapcsán Madarász Róberttel, az intézmény igazgatójával beszélgettünk. „A 

marianumi jubileumok kapcsán megemlítendő a felvidéki magyarság egyik nagy eseménye: 

miután gyűjtésekből, nagylelkű felajánlásokból 1929-ben felépült a Marianum, az év 

szeptember 12-én, a Boldogságos Szűz Mária neve napján felszentelték azt. Létrejötte a túlélést, 

a megmaradás esélyét hivatott erősíteni. A kényszerű bezárásáig sok olyan pap, tanító és más 

keresztény értelmiségi nevelődött a falai között, akik a világháború, a kitelepítések, a 

deportálások, az újkori keresztényüldözések idején is hűek maradtak Istenhez, nemzetükhöz 

és ahhoz a közösséghez, amelyből kiemelkedtek“ – idézte a múltat Madarász Róbert. 

 

Enyickén a 190 évvel ezelőtti parasztfelkelésre emlékeztek 
2021. szeptember 14. – felvidek.ma  

Ebben az esztendőben volt a kelet-magyarországi parasztfelkelés 190. évfordulója (1831. július 

19.). A Sároseperjes melletti megyeszékhelytől délre 3 kilométerre fekvő Enyicke településen a 

hétvégén megemlékezést rendeztek ennek apropóján. Elsőként az Enyicke feletti Furcsa 

dombján, a Sárosi-hegység keleti lejtőjén lévő monumentális emlékműnél koszorúztak. Ezután 

a község szabadtéri színpadán kulturális programra került sor, melynek része volt a korhű 

öltözékben előadott drámai előadás, „Kurucok, fegyverbe!“ címmel; továbbá elhangzottak 

szavalatok, énekek, versek is. A kelet-magyarországi parasztfelkelés azon korabeli forradalmi, 

feudalizmusellenes megmozdulások közé tartozott, melyek szociális-politikai okokra 
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vezethetők vissza, s melyekhez hasonlóak lejátszódtak Francia-, Lengyel-, Ír-, Olasz-, Német- 

és Görögországban, valamint Belgiumban is. Előhangjai voltak az 1848-49-es 

jobbágyfelszabadításnak és a feudalizmus megszűnésének. A Furcsa csúcsára, az emlékműhöz 

Sárosenyicke településről lehet feljutni – ide közvetlen buszjárat van Eperjesről, majd a 42-es, 

Borkút felé vezető aszfaltútról a kék jelzésen az erdő felé véve az irányt lépcsőkön közelíthető 

meg. Az emlékművet 1938-ban emelték. 

 

Idősebb Korintus Lászlót is kitüntették a Magyar Arany Érdemkereszttel 
2021. szeptember 14. – felvidek.ma  

2021. augusztus 31-én átadták Magyarország Kassai Főkonzulátusán az Áder János 

köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet. Olyan jeles 

személyiségek részesültek ebben az elismerésben, akik több évtizeden keresztül értékes 

munkát végeztek a felvidéki magyarság megmaradása és kultúrájának megőrzése érdekében. 

Idén a díjazottak között volt id. Korintus László is. Hárskúton a Szoroskő lábánál fekvő gömöri 

kis községben született. A tanítóképzőt Rozsnyón végezte, Dernőn kezdett el tanítani, ahol 

nyugdíjba vonulásáig nevelte a sport és a zene szeretetére, valamint a közös éneklés szépségére 

a gyerekeket. Pedagógusi tevékenysége mellett aktív Csemadok-tagként is bekapcsolódott a 

falu kulturális életébe. Ahhoz az elvhez tartotta magát, hogy a tanítónak nemcsak az iskolában, 

hanem a kultúra és népművelés területén is van tennivalója. Korintus László életét a zene 

határozta meg. 

 

Elkezdődött az Új Szó és a Trend magazin regionális konferenciája 
2021. szeptember 14. – Új Szó   

A két médium által szervezett esemény második évadában az előadók ismét Délnyugat-

Szlovákia jelenét és jövőjét veszik szemügyre. A komáromi Tiszti Pavilon dísztermében zajló 

egynapos konferencia öt tematikus blokkban foglalkozik a dél-szlovákiai régió kérdéseivel – 

különös tekintettel a gazdaság, az agrárium és az infrastruktúra aktuális helyzetére és 

fejlesztési lehetőségeire. Az Új Szó és a Trend gazdasági magazin, a News and Media Holding 

kiadó két piacvezető médiumának együttműködésével létrejött eseményen a közszféra, az 

üzleti elit, a KKV-k képviselői, politikusok és a szakemberek beszélnek egy-egy témáról. 

Az egyes előadásokról és a diszkussziókról külön tematikus összefoglalókat olvashatnak majd 

a következő napokban lapunk hasábjain. 

  
Zenta: Utcakiállítás és képregény I. Ferenc Józsefről 
2021. szeptember 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete két látnivalóval is hozzájárult a szeptember 11-ei, 

városnapi ünnepségekhez. Az egyik a már öt éve folyamatosan megújuló utcakiállítás, amellyel 

most a település három kiemelkedő szülöttjének állítanak emléket: dr. Szeli István 

irodalomtörténésznek, Tőke István pedagógusnak, illetve Nestor Slavnić képzőművésznek. A 
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fényképes ismertetőket a városháza főbejáratánál tekinthetik meg a járókelők. A másik 

érdekesség pedig egy képregény, amely I. Ferenc József egynapos látogatását idézi fel Zentán. 

A Királylátogatás című rövid képes kiadványt Benes László grafikus készítette el. Benes László 

alkotásait sok kutatómunka előzi meg. Elmondása szerint a korabeli Zentának egészen más 

volt környezete, az épületei. A városháza melletti hotelben szállt meg akkor Ferenc József. 

 

Székely Tibor-emléktábla 
2021. szeptember 14. –Magyar Szó 

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait és csobogóit bemutató sorozatunk után egy új 

sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri emléktábláit és emlékjegyeit mutatjuk 

be. Ezek a felirattal vagy domborműves ábrázolással ellátott táblák egy hellyel kapcsolatos 

fontos eseményt vagy személyt örökítenek meg, így Szabadka történetének egy-egy fontos 

mozzanatáról tanúskodnak. Korzó 15. házszám alatt, a Prokes-palota falán található a Székely 

Tibor-emléktábla, amely a világhírű világutazónak, földrajztudósnak, eszperantistának, 

írónak, újságírónak állít emléket. Székely Tibor ugyanis haláláig ebben a házban élt és alkotott. 

 

Smihal: szükség van Ukrajnában a kettős állampolgárságra 
2021. szeptember 14. – MTI, index.hu, karpatalja.ma, webradio.hu 

Szükség van a kettős álampolgárság engedélyezésére Ukrajnában, mert ez erősíti az országot - 

jelentette ki Denisz Smihal miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő kizárta 

ugyanakkor ennek lehetőségét az Ukrajna által agresszornak minősített Oroszországgal. 

Kifejtette, hogy személyes véleménye szerint a kettős állampolgárság a civilizáltság jele. "Sok 

civilizált országban ez elfogadott norma. Természetesen ennek nyitottnak és átláthatónak kell 

lennie. A kettős állampolgárság viszont agresszor országgal nem megengedett (...) Az én 

álláspontom az, hogy legyen kettős állampolgárság. Ez erősíteni fog minket" - idézte Smihalt 

az Ukrajinszka Pravda című hírportál. 

 

Ismét van repülőjárat Kijev és Budapest között 
2021. szeptember 14. – Kiszo.net 

A Covid-19 okozta kényszerszünet után ettől a héttől ismét közlekedik Kijev és Budapest között 

légijármű, amit a korábbiakhoz hasonlóan a WizzAir fapados légitársaság üzemeltet. A KISZó 

ukrán nyelvű internetes oldalán megjelent információ szerint – ami az Infopostra hivatkozik – 

hamarosan újabb járat is indul Ukrajna és Magyarország között. Amennyiben a világjárvány 

őszi-téli alakulása nem írja át az eredeti terveket, akkor december közepétől Kijevből 

Debrecenbe – értelemszerűen vissza is – indulnak majd gépek. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 14. – Kossuth Rádió 

 

Tegnap hírül adtuk, hogy Erdély szerte 120 ezernél több diák kezdte el az új tanévet a 

közoktatásban. Ma a Sapientia Egyetem tanévnyitójáról tudósítunk. 

 

Egy nyelvet először meg kell szeretni, csak azután lehet megtanulni - mondja Mondics-Kurmai 

Lívia, a beregszászi Start Nyelvközpont vezetője. A nyelvközpont szakemberei hat éve saját 

módszertant dolgoztak ki, amelynek köszönhetően a magyar gyerekek sokkal 

eredményesebben sajátítják el az ukrán nyelvet.  

 

Do you speak Magyar- ez annak a programnak az elnevezése, amit a Magyar Írószövetség 

Szociográfiai Szakosztálya indított. A külhoni magyar közösségek anyanyelvhasználatát 

vizsgálják, beleértve például azt is, hogy hány magyar író tevékenykedik az anyaországon túli 

területeken. A kutatásokról Horváth Júlia Borbála a napokban a magyarkanizsai írótáborban 

számolt be. A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának elnökével beszélgettünk.  

 

A marosvásárhelyi Vármúzeumban látható a "Megőrzött múlt" című kiállítás gróf Bethlen 

Anikó néprajzi gyűjteményéből. 

A tárlat több mint 200 textíliát és viseletdarabot mutat be Erdély különböző tájegységeiből. 

A tavaly elhunyt gróf Bethlen Anikó nagy tisztelője volt a népi kultúrának és szenvedélyes 

gyűjtője a népművészet tárgyi emlékeinek is.  Ezt bizonyítja a több mint nyolcezer darabból 

álló értékes néprajzi gyűjteménye - hangsúlyozta a kiállításmegnyitón Soós Zoltán, 

Marosvásárhely polgármestere, aki történészként, a múzeum volt igazgatójaként is méltatta 

Bethlen Anikó sokrétű tevékenységét. 

A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt, idén pedig a hagyományos június végi időpont 

helyett szeptemberben tartották meg a Pécskai Magyar Napokat. A háromnapos rendezvény 

helyi amatőr és hivatásos képzőművészekkel való találkozást és kiállítást kínált az 

érdeklődőknek.  

Akit a hagyományőrzés vonzott, íjászattal ismerkedhetett, a könnyűzene kedvelői pedig 

koncerteken vehettek részt, emellett természetesen gyerekműsorok és -foglalkozások is voltak. 

Tudósítónk is ott járt az Arad megyei kisvárosban. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-14_18-02-00&enddate=2021-09-14_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-14_18-02-00&enddate=2021-09-14_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 15. 

 

Muzslyán a hétvégén tartották meg a falunapot és templombúcsút, erre a nagy ünnepségre 

sokan ellátogattak, de még a külföldön boldogulást keresők közül is sokan hazamentek. A 

szervezők gazdag programmal várták a vendégeket, és a szokásos nagyszabású kiállítással 

indítottak.  

 

Az Újszentesi Napok keretében hangulatos rendezvénnyel várta az érdeklődőket az Újszentesi 

Magyarok Egyesülete és a helyi RMDSZ-szervezet, a polgármesteri hivatal támogatásával: 

megnyitották Orbók-Vass Ildikó és Kozma Attila fotókiállítását; Szekernyés János ismertette a 

telepes község történetét, a jó hangulatot a Pink zenekar és Szabó Ferenc biztosította a 

bográcsos vacsorához. 


