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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: a diaszpóra magyarsága akarva-akaratlanul Magyarországot képviseli a 

világban 
2021. szeptember 16. – MTI, Magyar hírlap, Demokrata, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

- A diaszpóra magyarsága akarva-akaratlanul Magyarországot képviseli a világban, hiszen 

azokban az országokban, ahol élnek, a többségi nemzet rajtuk keresztül ismeri meg a 

magyarokat - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtök 

este Bécsben, a Kormorán együttes Összetartozás Koncertjét felvezető köszöntőjében. A 

koncertet eredetileg 2020-ban, a Nemzeti összetartozás évében szerették volna megtartani, de 

a koronavírus-járvány miatt, mint megannyi esemény, ez is elmaradt. Annál nagyobb örömmel 

és lelkesedéssel várták a szervezők - a bécsi Kaláka Klub tagsága és elnökük, Wurst Erzsébet - 

a csütörtöki koncertet, amelynek fő támogatója a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága volt, és amelynek a bécsi Akzent Színház adott otthont. Potápi köszöntőjében 

hangsúlyozta, hogy ez az ünnepi koncert késett ugyan egy évet, de a magyarság 

összetartozásának élményét megélni, közösségben együtt lenni, és így vagy úgy, most épp a 

zene által összekapcsolódni, nincs évszámokhoz kötve. 

 

Florin Cîțu, Ludovic Orban és Semjén Zsolt is felszólal az RMDSZ 15. 

kongresszusán 
2021. szeptember 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Szívügyünk a család mottóval tartja pénteken a 15. kongresszusát az RMDSZ. A 

Marosvásárhellyel összeépült Marosszentgyörgyön tartandó kongresszus programjában nem 

szerepel tisztújítás. A szövetség legfőbb döntéshozó testülete meghallgatja és megvitatja 

Kelemen Hunor elnök beszámolóját, valamint módosítja az alapszabályát. A szövetség 

bejelentése szerint a meghívottak közül csütörtökig többek között Florin Cîțu, Románia 

miniszterelnöke, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, a KDNP elnöke, 

Ludovic Orban, a román kormánykoalíciót vezető Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, a 

román parlament alsóházának elnöke, Marcel Ciolacu, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt 

(PSD) elnöke, Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, Magyarország családokért felelős tárca nélküli 

minisztere, Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, valamint a vajdasági, 

kárpátaljai, felvidéki, horvátországi magyar pártok és érdekvédelmi szervezetek vezetői 

jelezték részvételüket. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210916-a-diaszpora-magyarsaga-akarva-akaratlanul-magyarorszagot-kepviseli-a-vilagban
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210916-a-diaszpora-magyarsaga-akarva-akaratlanul-magyarorszagot-kepviseli-a-vilagban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-citu-ludovic-orban-es-semjen-zsolt-is-felszolal-az-rmdsz-15-kongresszusan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-citu-ludovic-orban-es-semjen-zsolt-is-felszolal-az-rmdsz-15-kongresszusan


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 17. 

 

Aurescu: meg kell erősíteni a magyar-román kapcsolatokat  
2021. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro 

A kétoldalú kapcsolatok konstruktív, pragmatikus és európai szellemiségű konszolidálását 

szorgalmazta a magyar-román alapszerződés aláírásának 25. évfordulója alkalmából Bogdan 

Aurescu román külügyminiszter. A román külügyminisztérium csütörtökön kiadott 

közleményében felidézte, hogy 1996. szeptember 16-án írták alá Temesváron a magyar-román 

alapszerződést, amely az elmúlt két és fél évtizedben a két ország politikai és jogi 

kapcsolatainak az egyik alappillére lett. Aurescu kifejtette, hogy Románia és Magyarország EU- 

és NATO-tagsága hozzájárul ahhoz, hogy a két ország összehangolva érvényesítse közös 

érdekeit a két szervezeten belül. A dokumentum emlékeztet, hogy az alapszerződéssel 

összhangban hozták létre a román-magyar kisebbségi vegyes bizottságot, amely továbbra is 

referenciafóruma kell, hogy maradjon a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban felmerült 

problémák kezelésének. A román külügy reményét fejezte ki, hogy „a kihívások által terhelt 

jövőben is” ezen együttműködési keret révén a magyarországi román kisebbség megőrizheti 

etnikai, nyelvi, kulturális és szellemi önazonosságát, áthagyományozva azt a jövő 

nemzedékekre. 

 

A jövő jogászainak is üzen Szladits Károly szobra Dunaszerdahelyen 
2021. szeptember 16. – Új Szó, ma7.sk  

Szoboravatással és szakmai konferenciával emlékeztek Dunaszerdahelyen a város szülötte, 

Szladits Károly jogász, egyetemi tanár, az MTA tagja születésének 150. évfordulójáról. A városi 

művelődési központ előtti parkban Varga Judit Magyarország igazságügyi minisztere és Hájos 

Zoltán Dunaszerdahely polgármestere Lévay Anikó jogász, Orbán Viktor felesége, hazai és 

magyarországi jogászok, ügyvédek, elismert szakemberek és a város vezetésének társaságában 

leplezte le Lebó Ferenc szobrász alkotását csütörtökön délelőtt. A Szladits Károly 

Emlékbizottság által kezdeményezett gesztust a város is felkarolta, így lett 2021. Szladits-

emlékév Dunaszerdahelyen, és így kerülhetett sor a jogászt ábrázoló alkotás leleplezésére is. 

Hájos Zoltán polgármester elismerte, hogy a lakosok többsége eddig nem hallott a város híres 

szülöttéről. A város szellemiségének megőrzése, a lokálpatriotizmus és a magyar közösség 

fenntartása és gyarapítása szempontjából is kiemelte a szoborállítás szimbolikus jelentőségét. 

Felsorolta a kezdeményezést támogatók nevét, a magyar igazságügyi minisztérium is 

hozzájárult az emlékhely kialakításához. A polgármesterhez hasonlóan nyilatkozott Varga 

Judit is, aki elmondta, abban bízik, hogy a lokálpatriotizmus erősítése mellett a jogász 

generációk zarándokhelye is lehet majd a Szladits Károly emlékműve és ezzel életműve is 

örökzöld marad. 

 

 

 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://kronikaonline.ro/belfold/aurescu-meg-kell-erositeni-a-magyar-roman-kapcsolatokat
https://ujszo.com/regio/galeria-a-jovo-jogaszainak-is-uzen-szladits-karoly-szobra-dunaszerdahelyen
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RMDSZ-kongresszus: középpontban a család és a jövő évi népszámlálás 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

Szeptember 17-én, pénteken Marosszentgyörgyön tartja 15. kongresszusát az RMDSZ. A 

szövetség legmagasabb szintű döntéshozó testületének fő témája ezúttal a családvédelmi 

közpolitikák meghatározása, de hangsúlyosan foglalkoznak majd a jövőre esedékes 

népszámlálással is. A kongresszuson várható politikai döntésekről Hegedüs Csilla államtitkárt, 

az RMDSZ szóvivőjét kérdezték. 

 

Román példa a magyar ellenzéknek 
2021. szeptember 16. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Romániában van egy nemzeti minimum, amelynek megszegése 

ötletként sem merül fel a politikában. A Moldovai Köztársaságban élő románok ellen 

kampányolni, ővelük riogatni, heccelni nem egyszerűen nemzetietlen tettnek számítana, 

hanem oroszbérenc akciónak, esetleg sima politikai perverziónak. A Romániát oly sokszor 

követendő példaként emlegető magyar ellenzékiek ebben a kérdésben valóban tanulhatnak 

román politikustársaitól”. 

 

Cseke Attila: az USR–PLUS nem érti, hogy mi a helyi közösség igénye 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

Az utak aszfaltozása, a víz- és szennyvízhálózat bevezetése közösségi jog – véli Cseke Attila 

fejlesztési, közigazgatási és közberuházásokért felelős miniszter. Az RMDSZ politikusa az 

Erdélyi Magyar Televízió 24plusz című műsorában szerda este elmondta, szerinte az USR–

PLUS azért nem érti a helyi közösségek igényeit, mert az RMDSZ-nél is kevesebb 

polgármestere van. Az Anghel Saligny-terv kapcsán kifejtette, Románia érdeke a helyi 

fejlesztések mielőbbi végrehajtása, mivel ezek hiánya miatt már hat éve kötelezettségszegési 

eljárás van érvényben az ország ellen. 

 

Újabb BBTE karok kezdenek online rendszerben, a Sapientia kitart a jelenléti 

oktatás mellett 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

Szerdán még a hibrid oktatás mellett tette le a voksot a Babeș-Bolyai Tudományegyetem három 

kara, csütörtökön azonban meggondolták magukat. Soós Anna rektorhelyettes tájékoztatása 

szerint a Szociológia és Szociálismunkás – képző -, a Politika -, Közigazgatás- és 

Kommunikációtudományi -, valamint az Üzletkötő Kar úgy döntött, inkább teljes online 

oktatással kezdik az előttük álló egyetemi évet. Ezzel ötre nőtt az online rendszerben oktató 

karok száma a legnagyobb erdélyi felsőoktatási intézményben, mivel korábban a Közgazdaság 

és Gazdálkodástudományi -, illetve az Európai Tanulmányok kar hozott hasonló döntést. A 
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https://maszol.ro/belfold/RMDSZ-kongresszus-kozeppontban-a-csalad-es-a-jovo-evi-nepszamlalas
https://kronikaonline.ro/velemeny/roman-pelda-a-magyar-ellenzeknek
https://maszol.ro/belfold/Cseke-Attila-az-USRPLUS-nem-erti-hogy-mi-a-helyi-kozosseg-igenye
https://maszol.ro/belfold/Ujabb-BBTE-karok-kezdenek-online-rendszerben-a-Sapientia-kitart-a-jelenleti-oktatas-mellett
https://maszol.ro/belfold/Ujabb-BBTE-karok-kezdenek-online-rendszerben-a-Sapientia-kitart-a-jelenleti-oktatas-mellett
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Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szeptember 13-án megkezdődött a tanév, teljes 

körű jelenléti oktatással. Tonk Márton rektor elmondása szerint a tanórákhoz való hozzáférést 

nem korlátozza az intézmény, azonban a kiegészítő szolgáltatásokat – kollégium, könyvtár, 

menza - igen. Az ezekhez való hozzáférés szabályrendszere nem egységes, mivel az egyetem 

négy városban működik, ezekben pedig eltérő a járványhelyzet. 

 

Vállalkozói hét Marosvásárhelyen 
2021. szeptember 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Vállalkozói hetet szervez szeptember 18. és 24. között Marosvásárhelyen a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Nonprofit kft., a Pro Economica Alapítvány és a St. Georgius Manager 

Klub. A rendezvény kezdő eseménye az I. Erdélyi Gazdasági Fórum, ahol 15 megyéből érkező 

vállalkozók találkozhatnak egymással. A fórum célja a közösségépítés elősegítése, a 

rendezvényre a Kultúrpalota kistermében kerül sor. A tematikus hét minden napján különböző 

gazdasági szektorok szereplői kapnak bemutatkozási lehetőséget, egy-egy ágazat kihívásiról 

esik szó majd. A rendezvénysorozat hétfőn indul, koktélpartival, amire a Marosvásárhelyi 

Várban kerül sor. Szeptember 21-én, kedden lesz a Green Day, a helyszíne a Köpeczi – Teleki 

Ház. Szerdán az innováció lesz a téma, az érdeklődők a Multinvest Business Center 2-ben 

fognak összegyűlni. Csütörtökön az egészségipar kerül fókuszba, ennek a rendezvénynek 

szintén a Köpeczi – Teleki Ház ad otthont.   

 

 

Többrétű ünnepség lesz vasárnap a Tatárdombnál 
2021. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány újra megszervezi a hagyományos tatárdombi tanévnyitó 

ünnepséget. Ehhez kapcsolódva itt zajlik majd a Székelyföldi Búzaösszeöntés Ünnepe, de 

ökölvívó versenyt is tartanak vasárnap.  

 

Úgy tűnik, mégsem gyűlt össze a megfelelő számú aláírás Lettországban 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

„Kiesett” Lettország azon 11 állam közül, ahol a nemzeti régiókért folytatott polgári 

kezdeményezés aláírásgyűjtése sikeres volt. A balti ország Központi Választási Bizottsága 

ugyanis az ellenőrzés elvégzése után, az összegyűlt támogató nyilatkozatból az elvárt hatezernél 

kevesebbet hagyott jóvá – adta hírül Facebook-oldalán a Székely Nemzeti Tanács. 

 

Mi nyom többet a latban egy iskolaigazgatónál: a menedzseri képességek vagy 

az RMDSZ-szel való együttműködés?  
2021. szeptember 16. – transindex.ro 

Abrassói Áprily Lajos Főgimnázium iskolaigazgatójának leváltása körüli vita megmutatta a 

kisebbségi oktatást védő jogszabály lehetséges hátulütőit: a magyar iskolák igazgatóinak 

kinevezésére az RMDSZ is rá kell hogy bólintson, viszont egy éles vitákhoz vezethet, ha nincs 
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https://maszol.ro/gazdasag/Vallalkozoi-het-Marosvasarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobbretu-unnepseg-lesz-vasarnap-a-tatardombnal
https://szekelyhon.ro/vilag/ugy-tunik-megsem-gyult-ossze-a-megfelelo-szamu-alairas-lettorszagban
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29197&mi_nyom_tobbet_a_latban_egy_iskolaigazgatonal_a_menedzseri_kepessegek_vagy_az_rmdszszel_valo_egyuttmukodes?
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29197&mi_nyom_tobbet_a_latban_egy_iskolaigazgatonal_a_menedzseri_kepessegek_vagy_az_rmdszszel_valo_egyuttmukodes?
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egyetértés arról, hogy mi alapján dőlhet el, hogy valójában ki élvezi a helyi közösség bizalmát. 

Ennek kapcsán felmerülő megkeresték Váradi Izabellát, az Oktatási Minisztérium keretében 

működő Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központ tanácsosát, aki korábban 

iskolaigazgatóként és tanfelügyelőként is dolgozott.  

 

A kultúra helyszínévé változott a csíkszeredai aréna 
2021. szeptember 16. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában nyitották meg csütörtök délután a 6. Csíkszeredai 

Könyvvásárt – a vasárnapig tartó programsorozat megnyitóját a kétszeres Kossuth-díjas 

Kaláka együttes gyerekkoncertje tette ünnepélyessé. Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere 

a megnyitón elmondta, ünnepként tekint a városvezetés a vásárra. „Együtt lehetünk szeretett 

könyveinkkel, szerzőinkkel és a kiadóikkal. Így a könyvek, az olvasmányok még közvetlenebbé 

tudnak válni” – fogalmazott, hozzátéve, az irodalom a legszemélyesebb közlés és találkozás két 

ember között. Kiemelte, minden olvasott vagy megírt oldallal többé válik az ember, ezáltal 

pedig jobban belelát a valóságba.  

 

Bíznak a koalíció helyreállításában: az RMDSZ frakcióvezetői szerint a szövetség 

senkinek nem szurkol a PNL-es belharcban 
2021. szeptember 16. – Krónika 

Vélhetően csak a PNL és az USR–PLUS tisztújító kongresszusai után nyílik esély a Romániában 

kirobbant belpolitikai válság megoldására – vélekedtek a Krónikának nyilatkozva az RMDSZ 

parlamenti frakcióvezetői. A szövetség mindazonáltal bízik abban, hogy sikerül újraalakítani a 

liberálisok, az USR–PLUS és az RMDSZ alkotta kormánykoalíciót. 

 

RMDSZ-kongresszus: újragondolnák a családtámogatási rendszert 
2021. szeptember 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Nőszervezet a kongresszust megelőző napon Szövetség a jövőért – együtt 

gyermekeinkért címmel tartott konferenciát az RMDSZ családpolitikai terveiről, ugyanakkor 

az oktatás és nevelés aktuális kérdéseit is érintették a rendezvényen. Biró Rozália, az RMDSZ 

Nőszervezet elnöke nyitóbeszédében rámutatott: „Nem lehet másképp közösséget építeni, csak 

Szövetségben. Csak együttes erővel tudjuk a családokat támogatni, erősíteni, a közösséget 

fejleszteni.” Kelemen Hunor szövetségi elnök, miniszterelnök-helyettes előadásában kifejtette, 

a családtámogatások kérdésével már a 2017-es, majd a legutóbbi kongresszuson is 

hangsúlyosan foglalkozott az RMDSZ. „Most viszont, hogy kormányzati pozícióban vagyunk, 

és nagyobb ráhatásunk van a közpolitikák alakulására, lehetőség nyílik arra, hogy 

javaslatainkat kormányzati szintre emeljük” – tette hozzá. 

 

A népi hagyományok bemutatása a fesztivál célja 
2021. szeptember 16. – szekelyhon.ro 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kultura-helyszineve-valtozott-a-csikszeredai-arena
https://kronikaonline.ro/belfold/biznak-a-koalicio-helyreallitasaban-n-az-rmdsz-frakciovezetoi-szerint-a-szovetseg-senkinek-nem-szurkol-a-pnl-es-belharcban
https://kronikaonline.ro/belfold/biznak-a-koalicio-helyreallitasaban-n-az-rmdsz-frakciovezetoi-szerint-a-szovetseg-senkinek-nem-szurkol-a-pnl-es-belharcban
https://maszol.ro/belfold/RMDSZ-kongresszus-ujragondolnak-a-csaladtamogatasi-rendszert
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-nepi-hagyomanyok-bemutatasa-a-fesztival-celja
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Második alkalommal szervezi meg szeptember 24. és 26. között Marosvásárhelyen a Folkfórum 

Fesztivált a Maros Művészegyüttes, a Pro Folk Dance Egyesület és az Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítvány a Spektrum Színház és a Világló Egyesület társszervezésével. A háromnapos 

eseményen magyar, román, szász és cigány népi hagyományokkal, néptánccal és népzenével 

ismerkedhet a közönség. 

 

Jeles személyiségeket tüntettek ki magyar érdemrendekkel Csíkszeredában 
2021. szeptember 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar államalapítás ünnepe alkalmából Áder János köztársasági elnök magyar 

érdemrendekkel tüntetett ki többek között jeles erdélyi személyiségeket is. Akik augusztus 20-

án nem vehették át a kitüntetéseket Budapesten, azok Csíkszereda Magyarországi 

Főkonzulátusán csütörtökön vettek részt az ünnepélyes átadáson. A kitüntetett személyiségek 

között lelkészek, néprajzkutatók, előadóművészek, pedagógusok, tudományos munkát végzők 

vannak. Őket köszöntötte Tóth László csíkszeredai főkonzul, majd a laudációk elhangzása után 

átadta nekik a kitüntetéseket. A kilenc személyiség az érdemrendek átvétele után szintén szólt 

az ünneplő közösséghez. 

 

A családtámogatásról és az önkormányzatok szerepéről szólt az RMDSZ-

kongresszus előtti nap  
2021. szeptember 16. – transindex.ro 

Csaknem 200 önkormányzati vezető részvételével zajlott az RMDSZ Országos Önkormányzati 

Konferenciája Marosvásárhelyen. A Szövetség Kongresszusát megelőző tanácskozás központi 

témája a családtámogatás volt. Megnyitó beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök 

fölvázolta a kormányzás elmúlt nyolc hónapjában elért eredményeket, amelyekkel az 

önkormányzatokat tudják segíteni. „Kezdeményeztük, hogy a személyi jövedelemadó teljes 

egészében az önkormányzatoknál maradjon. Az Anghel Saligny fejlesztési keretprogramból 50 

milliárd lej áll rendelkezésre víz-gázhálózatot kiépítésére, utak javítására a következő hat 

évben. Ugyanakkor elfogadtattuk, hogy a kormány idén ősztől átvállalja a bölcsődei ellátás 

költségeinek a terhét, így a kisközösségekben is működhetnek majd bölcsődék. Ezek a 

kezdeményezések mind-mind azt szolgálják, hogy megerősödjenek családjaink. Márpedig erős 

családok nélkül nincs erős és sikeres közösség!”  

 

RMDSZ-kongresszus: az oktatás középpontjában a gyereknek kell állnia 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

Szülői közösség és pedagógusok közötti együttműködésről, a tanulók családi hátterének 

szerepéről vitáztak azon a kerekasztal beszélgetésen, amit az RMDSZ kongresszusát megelőző 

rendezvénysorozat részeként szerveztek. A beszélgetést Novák Csaba Zoltán szenátor 

moderálta. A vitában részt vettek: Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke, Csíky Csengele, a 

Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár, Kovács Irén 
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szenátor, volt oktatásügyi államtitkár, Szabó Ödön parlamenti képviselő, Szőcs Ildikó, a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatónője. 

 

Az erdélyi magyarság szülőföldön való boldogulására keresett megoldásokat az 

RMDSZ Önkormányzati Konferenciája 
2021. szeptember 16. – MTI, Krónika 

Fejlesztésekkel tartaná szülőföldjükön a romániai magyarokat a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) Önkormányzati Konferenciája. A csaknem kétszáz önkormányzati vezetőt 

tömörítő testület csütörtökön, egy nappal az RMDSZ kongresszusa előtt ülésezett 

Marosvásárhelyen. Az ülés zárónyilatkozatát az RMDSZ közölte honlapján. A testület 

megállapította, hogy az elmúlt évek kivándorlási hullámai, a születésszám csökkenése és a 

világjárvány okozta egzisztenciális bizonytalanság drasztikus romániai népességfogyás 

perspektíváját vetíti előre. Mindezek erősen veszélyeztetik az ország gazdasági helyzetét, a 

társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát, illetve a magyar közösség megmaradását 

szülőföldjén. 

 

Modernkori kihívásokkal küzd az egyház – Csűry István püspök a KRE elmúlt száz 

évéről, befogadókészségéről, megfélemlítésről 
2021. szeptember 17. – Krónika 

Az ige szolgálata nem lehet csak templomi igehirdetés, prédikáció, ennek meg kell jelennie a 

gyakorlatban is – állapította meg Csűry István püspök a Krónikának abból az alkalomból adott 

interjúban, hogy alapításának századik évfordulóját ünnepli idén a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület (KRE). Az egyházi elöljáró arról is beszélt lapunknak, miért 

emlékezteti az 1950-es évek hatósági túlkapásaira a zilahi Wesselényi-kollégium restitúciója 

kapcsán indított ügyészségi kivizsgálás, továbbá hogy a világjárvány jelentette kihívásokon túl 

miért kellene az egyháznak önálló egészségügyi rendszert kiépítenie. 

 

Családbarát önkormányzatok: sikertörténetek és a való világ 
2021. szeptember 16. – maszol.ro 

A pénteki marosszentgyörgyi RMDSZ-kongresszust megelőzően csütörtökön a 

marosvásárhelyi Kultúrpalotában szervezték meg az Országos Önkormányzati Konferenciát, 

melyen az előadók mintegy kétszáz önkormányzati képviselő jelenlétében vitatták meg a 

legfontosabb családtámogatási kérdéseket. A tanácskozás végén a testület elfogadta a 

családpolitikai irányelveket meghatározó Zárónyilatkozatot. Egyebek mellett elhangzott: míg 

Hargita és Kovászna megye a sikertörténetek földje, Maros és Szatmár megye a való világ, ahol 

jóval nehezebb körülmények között, sokkal kisebb önkormányzati jelenléttel, sok esetben 

pedig kisebbségben kénytelenek politizálni.  
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A párkányi Ady Endre Alapiskolába is megérkezett a Rákóczi Szövetség beíratási 

ösztöndíja 
2021. szeptember 16. – ma7.sk  

Nagyszerűen sikerült a párkányi „Adysuliban” a beíratás, tíz százalékkal több az elsősök száma, 

mint a tavalyi évben. Ma 62 elsős szülei vehették át a Rákóczi Szövetség tízezer megkapták. 

Bacsó Péter igazgató örömét fejezte ki afelett, hogy a beíratási kampánnyal meg tudták növelni 

a magyar iskolába íratottak számát. Nem kevéssel, kerek 10 százalékkal. „Bemutattuk azokat a 

sikeres embereket, aki iskolánkban tanultak. Van közöttük tudós, televíziós riporter, énekes, 

programozó, orvos, tanár és folytathatnám. Ők elmondták, mennyi hozzáadott értéket ad az 

anyanyelven kapott oktatás, megállták a helyüket a világ sok híres egyetemén is” – emelte ki az 

igazgató. Hozzáfűzte, a Rákóczi Szövetség ösztöndíja is ösztönző hatású, úgy a szülőnek, mind 

a kisdiákoknak. 

 

Bárdos Gyula: A csemadokosok elhivatottak, ha törik, ha szakad 
2021. szeptember 16. – ma7.sk  

 Tegnap tartotta XXV. Országos Közgyűlését a Csemadok Érsekújvárban. A tisztújítás mellett 

az alapszabály módosítására, a munkaterv jóváhagyására is sor került. Bárdos Gyulát immár 

harmadszor választották meg a szervezet elnökének. A szervezet általános alelnöke Köteles 

László maradt. Felvetődött, hogy ne csak az elnökválasztásról szólóan módosítsák az 

alapszabályt, de a vezető pozíciók összeférhetetlenségéről végül nem tárgyaltak. Bárdos Gyula 

portálunknak kifejtette, a működés szempontjából fontos az alapszabály, fontosan a 

tisztviselők, a területi és csoportvezetők, de a legfontosabb a Csemadok-tag. A szövetség azért 

tudott megmaradni évtizedeken keresztül, mert a csoportok tagjai és vezetői fontosnak 

tartották azt, hogy összejöjjenek, megszervezzék magukat, a kultúrát műveljék, a 

hagyományokat megéljék.A felvidéki magyar közösségnek nem a pártoknak, nem a hivatalos 

elvárásoknak, csak saját magának kell megfelelnie.  

 

Tigra Ösztöndíj a Selye gimi diákjainak 
2021. szeptember 16. – Bumm.sk  

A komáromi Selye János Gimnázium diákjainak az új tanévben lehetőségük van ösztöndíjat 

szerezni a a budapesti székhelyű Tigra Kft-től. Az ösztöndíj odaítélése a beküldött pályázatok 

alapján történik majd. Az ösztöndíjat minden tanévben 10 diák nyerheti el. Az ösztöndíjra 

minden olyan tanuló pályázhat, aki a 2021/2022-es tanévben állandó tanulója a Selye János 

Gimnáziumnak, és a nyolcévfolyamos képzésben a V.N – VIII.N osztályok valamelyikébe jár, 

vagy a négyévfolyamos képzésben a 2 – 4. évfolyam tetszés szerinti osztályának tanulója. Az 

ösztöndíj odaítélése a beküldött pályázatok alapján történik majd, a kifizetések októbertől 

kezdődnek. A támogatás mértéke diákonként 1000 euró, amit tíz havi részletben kapnak 

kézhez, 2021. októberétől 2022. júliusáig. 
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Hamran István váltja Peter Kovaříkot a rendőrség élén 
2021. szeptember 16. – ma7.sk, Új Szó  

Štefan Hamran megbízott országos rendőrfőkapitány hétfőn foglalja el a posztját. Peter 

Kovaříkot váltja, aki szeptember 15-i hatállyal maga kérte a felmentését. Ezt Andrea Dobiášová, 

az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs és megelőzési osztályának vezetője 

erősítette meg a TASR-nek. A rendes versenyvizsgát a funkció megszűnése utáni 30 napon 

belül kell meghirdetni. Az érvényben lévő törvény szerint az országos rendőrfőkapitányt a 

belügyminiszter nevezi ki, amennyiben teljesíti a versenyvizsga követelményeit a szakbizottság 

előtt, és a parlament Védelmi Bizottsága a nyilvános meghallgatás után javasolja őt erre a 

pozícióra.A megbízatási ideje 4 évig tart. Roman Mikulec (OĽANO) belügyminiszter Hamran 

megbízatásának a bejelentése során arról tájékoztatott, hogy igyekezni fognak minél előbb 

elindítani az országos rendőrkapitány választásának új szabályaival kapcsolatos 

törvényalkotási folyamatot. 

 

Rigó Konrád: a kormány semmilyen érdeklődést nem mutat a kisebbségi kultúra 

iránt 
2021. szeptember 16. – bumm.sk  

„A Harry Potterből ismert Mágiaügyi Minisztériumban sem született annyi mesébe illő 

történet, mint a mi kulturális minisztériumunkban. Most azt találták ki, hogy a kulturális tárca 

azért nem dolgoz ki stratégiát a helyi és regionális kultúra és a nemzeti kisebbségek 

kultúrájának fejlesztésére, mert állítólag egy ilyen koncepció majd úgyis része lesz a „Szlovákia 

kulturális stratégiája 2030-ig” dokumentumnak, és a nemzeti kisebbségekről szóló törvény 

miatt sincs szükség ilyen stratégiára.  Aki a témában jártas vagy legalább egy nyúlfarknyit is 

konyít hozzá, pontosan tudja, hogy a stratégiákat éppen az jellemzi, hogy a szakpolitikák 

számára is kijelöli az utat, meghatározza a hosszú távú célokat" - írta Facebook-bejegyzésében 

Rigó Konrád, a Híd elnökségi tagja. „Ha a kulturális tárca valóban fejleszteni szeretné az itt élő 

nemzeti közösségek kultúráját és a regionális kultúrát, tulajdonképpen jól felháborodna, ha 

valaki fékezné vagy leállítaná egy ilyen stratégia kidolgozását. Hiszen pontosan erre, egy ilyen 

átfogó stratégiára hivatkozva tudná érvényesíteni szakmai elvárásait és stratégiai céljait az új 

törvényben" - jegyezte meg Rigó.  

 

Megújult a nemesócsai alapiskola szaktanterme 
2021. szeptember 16. – Új Szó 

Csütörtöktől már a modernizált természettudományi szaktanteremben tanulhatnak a 

nemesócsai Móra Ferenc Alapiskola diákjai. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2020 végén 

folyósított támogatásának köszönhetően több mint 19 ezer euróból történt meg az a teljes körű 

felújítás, amelyre igencsak rászolgált a korszerűtlenné vált helység. A munkálatokat végül 

januárban kezdték meg, s menet közben építészetileg és gépészetileg is új köntöst nyert el a 

terem: új padlózat, nyílászárók, radiátorok és azok vízvezetékei, valamint mosdó áll a diákok 

rendelkezésére – ezen túlmenően pedig faljavításokra és -festésre is sor került. Ami a 
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pedagógiai munkához kapcsolódó felszereléseket és taneszközöket illeti, interaktív táblát és 

egy azzal összeköthető tanári mikroszkópot, új padokat és székeket, három laborszekrényt, 

kerámiatáblát, nyolc diákmikroszkópot, a víz és a talaj PH-értékének mérésére szolgáló 

„ekolabort”, erőmérőket, sűrűség mérésére szolgáló eszközöket, valamint egy teljes valós 

méretű emberi csontvázat szereztek be. Újdonságnak számít az is, hogy a mikroszkópok 

napelemes technológiával működnek. 

 

Európai Mobilitási Hét 2021 Szabadka 
2021. szeptember 16. – Pannon RTV 

Szabadka város is megszervezi az Európai Mobilitási Hét programot, amely ma, 2021. 

szeptember 16-án kezdődött és keddig, 2021. szeptember 22-ig tart. Az Európai Bizottság által 

alapított rendezvény célja a nem motorizált közlekedési módok ösztönzése a városokban és az 

egészséges mozgásformák népszerűsítése, ezért a kampány idei mottója: „Fenntartható 

közlekedés a biztonság és egészség jegyében!” Az Európai Mobilitási Hét keretében a szabadkai 

önkormányzat 2021. szeptember 20-án, hétfőn, 13.00 órai kezdettel oktató poligont szervez a 

kerékpárosok számára a Kizur István Általános Iskola udvarán. 12 éves diákok vesznek majd 

részt egy rövid felkészítésen és kerékpárral versenyeznek egymással az oktatópályán. Az 

elméleti és gyakorlati képzést a Szerb Köztársaság Belügyminisztériumának tagjai végzik. A 

képzésben legjobban teljesítőknek a város biztosítja a díjakat. 

 

Pénteken falunapot tart Adorján 
2021. szeptember 16. – Vajdaság Ma 

A szokástól eltérően idén nem szombati napon, hanem most pénteken szervezik meg az 

adorjáni falunapot, hogy ne ütközzenek más hasonló rendezvényekkel. Adorján Bácska 

legrégibb települései közé tartozik, amelyet a legújabb kutatások eredményei szerint már 1198-

ban megemlítenek az okiratok. Adorján tehát 1998-ban ünnepelte első írásos említésének 800. 

évfordulóját, s azóta rendszeresen megszervezik a falunapot is, leginkább szeptember 

harmadik hétvégéjén. Az idei programot Bicskei Ibolya, a Szőke Tisza Művelődési Egyesület 

elnökségi tagja ismertette kérésünkre. 

 

Elindult az online kérdőív Magyarkanizsa stratégiai fejlesztési tervéről 
2021. szeptember 16. – Vajdaság Ma 

Megjelent az a kérdőív, amely segítségével Magyarkanizsa önkormányzata be kívánja vonni a 

polgárokat a község stratégiai fejlesztési tervének kidolgozásába. A terv a község legfőbb 

fejlesztési irányvonalait és elképzeléseit fekteti le a 2022 és 2030 közötti időszakra. Fejsztámer 

Róbert polgármester korábban arról beszélt, hogy a stratégiai fejlesztési terv kidolgozásakor 

figyelembe veszik a polgárok és az önkormányzat együttes elvárásait. A kérdőív a 

www.kanjiza.rs honlapon található. A község mind a 13 településén élő lakosok anonim módon 

kitölthetik azt. Két hét áll rendelkezésükre, hogy kinyilvánítsák véleményüket. 
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Az asztélyi határátkelő felújítását tárgyalta a parlamenti bizottság 
2021. szeptember 16. – Kiszo.net 

Kihelyezett ülést tartott Asztélyban az európai integráció kérdéseivel foglalkozó parlamenti 

bizottság, amelynek résztvevői között volt Ivanna Klimpus-Cincadze bizottsági elnök, illetve 

több parlamenti képviselő és szakértő is – tájékoztat közösségi oldalán Babják Zoltán, a 

Beregszászi kistérség polgármestere. „Országos szinten már többször szorgalmaztuk Ukrajna 

nyugati kapuja, az asztélyi határátkelő rendbehozásának kérdését. Az ellenőrző pont ugyanis 

sűrűn használt, a navigációs eszközök is leggyakrabban az Asztély–Beregsurány határátkelőt 

ajánlják az Európai Unióból Ukrajnába tartóknak, s az oda vissztérőknek. 

 

Kárpátaljai aranyérem az odesszai boksz ob-n 
2021. szeptember 16. – KISZó/Mukachevo.net 

A munkácsi születésű, jelenleg Harkivban bokszoló Márton Róbert aranyérmes lett az 92 

kilósok között az országos bajnokságon, írja a Mukachevo.net. A szeptember 7. és 11. között 

Odesszában rendezett megmérettetésen a válogatott sportoló súlycsoportjában egyhangú 

pontozással (5:0) nyerte meg mind a három összecsapását. Márton Róbert korábban már 

többször állt dobogón, ám most először nyert bajnoki címet a felnőttek között. “Hosszú út 

vezetett idáig. A jövő héten megkezdjük a felkészülést a világbajnokságra” – nyilatkozta Márton 

Róbert. 

 

KMKSZ alapszervezeti közgyűlés Guton 
2021. szeptember 16. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Guti alapszervezete is megtartotta éves közgyűlését. 

Az összejövetelen elsőként a helyi alapszervezeti elnök számolt be az elmúlt időszak 

eseményeiről, rendezvényeiről. Pocsai Eleonóra elmondta, a járványhelyzet ellenére főbb 

rendezvényeiket meg tudták tartani. Külön öröm, hogy a település lakosai aktívan részt vesznek 

a közösségi eseményeken, emelte ki az elnök. 

 

Vörösmart, szeptember 24-25.: minden eddiginél nagyobb szabású lesz az idei 

bormaraton  
2021. szeptember 16. – Képes Újság 

Idén szeptember 24-25-én kerül sor a vörösmarti Bormaratonra, mely minden eddiginél 

nagyobb szabású lesz. A maratonra jelentkezők száma már most, két héttel a rendezvény előtt 

meghaladta az ezret, de folyamatosan érkeznek az újabb foglalások a világ minden tájáról. 

A vörösmarti Bormaraton kétségkívül a Drávaszög legnagyobb és legmeghatározóbb borral 

kapcsolatos rendezvénye. A kétnapos borünnepre rendszerint tömegek érkeznek a földgolyó 
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minden pontjáról. Ez idén különösen igaz lesz, hiszen az előző években tapasztaltnál is nagyobb 

az érdeklődés a vörösmarti szurdokokban rendezett „borzarándoklat” iránt. Az online 

regisztráció már most bőven megelőzte az előző évekéit. Erről az esemény főszervezője, Horvát 

Krisztián beszélt lapunknak. 

 

Kisebbségiek szemléje Daruváron 
2021. szeptember 16. – Képes Újság 

A hétvégén rendezték meg Belovár-Bilogora megye kisebbségeinek a szemléjét Daruváron. Az 

eseményen többek között a helyi magyarok is bemutatkoztak. Belovár-Bilogora megye 

Kisebbségi Koordinációja minden évben megszervezi a megyében élő nemzetiségek napját. Az 

eseménynek évente más-más nemzeti kisebbség a házigazdája, idén ez a megtisztelő szerep a 

helyi szerbeknek jutott. A házigazdák mellett a szemlén felléptek a megyében élő más 

kisebbségek is, az osztrákok, a csehek, a németek, a romák és természetesen a magyarok is. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 16. – Kossuth Rádió 

 

Ungváron ülésezett az Ukrán - Magyar Kormányközi Vegyes Bizottság Oktatási 

munkacsoportja. Mint ismeretes 2017 szeptemberében a kijevi parlament új oktatási törvényt 

fogadott el, melynek értelmében a nemzetiségi oktatási intézményeknek, így a magyar 

iskoláknak is fokozatosan növelni kell az államnyelven, vagyis az ukránul oktatott tantárgyak 

számát. A jogszabály elfogadása után megromlott a kapcsolat Kijev és Budapest között. Az 

ukrán-magyar oktatási munkacsoport azon dolgozik, hogy mindkét fél számára 

megnyugtatóan rendezzék a kérdést. Elsőként Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkárt, az 

ukrán-magyar oktatási munkacsoport magyar delegációjának vezetőjét hallják.  

 

Közadakozásból és magyarországi támogatásokból állított szobrot Dunaszerdahely 

önkormányzata a város szülöttjének, Szladits Károly jogtudósnak. A város 2021-et Szladits 

emlékévnek nyilvánította a magánjog kiemelkedő egyénisége születésének 150. évfordulója 

alkalmából. 

 

Én úgy élek, mintha nem is lenne koronavírus – mondják többen Székelyföldön. Ám aki járt 

nemrég a székelyudvarhelyi kórház területén – igaz, a beteglátogatást hétfőtől betiltották – az 

tudja, hogy a telt ház miatt újabb osztályokat kénytelenek úgynevezett Covid kórtermekké 
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alakítani az új betegeknek. Szomorú, hogy egyre fiatalabbak szorulnak orvosi ellátásra. Közben 

zajlanak a tömegrendezvények, és ijesztően emelkednek a betegszámok Székelyföldön is, az 

oltás pedig továbbra sem népszerű.  

 

Új tanév, újra Délutáni oktatási program. Az Iskola Alapítvány által megszervezett Délutáni 

oktatási program az elmúlt évek során bebizonyította létjogosultságát. Egyre több helyszínen 

egyre nagyobb az érdeklődés iránta.  

 

Mentés Mácsként - Mács József, a Felvidék krónikása címmel tartott előadást Miskolcon 

Mihályi Molnár László felvidéki publicista. Mács József, a Felvidék  krónikása  idén lenne  90 

éves, de már 4 éve elhunyt. A bátkai születésű,  Madách Imre  díjas író, költő, publicista, a 

Magyar Müvészeti Akadémia  tagja 11 évvel Trianon után született, így  már gyermekkora is 

hányatott volt, s nehéz éveket élt meg 1945 után is. Most a rimaszombati Mihályi Molnár László 

ír monográfiát Mács Józsefről a Magyar Művészeti Akadémia megbízásából. 

 

A temesvári Csiky Gergely Színház 2020 márciusában mutatta be Madách: Az ember 

tragédiáját, Silviu Purcărete (purkörete) rendezésében. A darab és a munka szellemisége 

rajzolásra ihlette az előadás egyik főszereplőjét, Mátyás Zsolt Imrét, aki a próbák szünetében a 

szövegkönyvébe rajzolta vázlatait. Aztán a második előadás után beköszöntött a karantén, így 

két hónap alatt bőven jutott ideje a vázlatok kidolgozására. A Tragédia legutóbbi, keddi 

előadása előtt a színház előcsarnokában megnyílt kiállításon a szélesebb közönség is 

megismerkedhetett a rajzokkal. Lehőcz László az előadás díszletei között beszélgetve kérdezte 

Mátyás Zsolt Imrét a grafikák és a kiállítás történetéről. 


