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Cselekvési tervet fogadott el az RMDSZ a 2021-2024-es időszakra, középpontban 

a családpolitika 
2021. szeptember 17. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Vajdaság Ma 

Cselekvési tervet fogadott el a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

Marosszentgyörgyön ülésező kongresszusa a 2021-2024-es időszakra. Amint Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök elmondta: a dokumentum a legfontosabb kormányzati feladatokat próbálja 

számba venni, és a következő évek irányát próbálja megszabni. A politikus a kongresszus idején 

tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a család került dokumentum középpontjába. Az MTI 

kérdésére részletezte: az RMDSZ tavasszal vállalta a koalíciós partnerei előtt, hogy az év végéig 

olyan törvénycsomagot dolgoz ki, amely új alapokra helyezi a romániai családpolitikát. A nyár 

eleje óta munkacsoport dolgozik az új családpolitikai rendszeren, és az ősz folyamán bemutatja 

a javaslatait a koalíciós partnereknek. Hozzátette: a szövetség a fejlesztési politikát is úgy 

alakítaná, hogy általa minden egyes család életminőségét lehessen javítani. Hozzátette: a 

céloknak erős nemzetpolitikai alapjuk van. A magyar közösség érdekében, de a teljes 

társadalom számára” fogalmazzák meg javaslataikat. 

 

Semjén: elfogadhatatlan minden, ami az RMDSZ-t gyengíti 
2021. szeptember 17. – szekelyhon.ro, Vajdaság Ma 

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese szerint elfogadhatatlan az RMDSZ 

gyengítése – hangzott el a szövetség 15. kongresszusán, Marosszentgyörgyön. Semjén Zsolt, 

Magyarország miniszterelnök-helyettese, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a 

pénteki kongresszuson tartott beszédében elmondta: a KDNP és az RMDSZ viszonya már a 

kezdetektől fogva nemcsak partneri, hanem baráti viszony is. „A KDNP a kezdetektől fogva 

RMDSZ-párti azért, mert magyar pártiak vagyunk. Ha neadjisten egyszer az RMDSZ 

megroppanna, Bukarestbe nem más párt fog kerülni, hanem senki. Ezért tehát minden 

elfogadhatatlan, ami az RMDSZ-t gyengíti! – hangsúlyozta Semjén Zsolt. A kongresszus 

megnyitóján Novák Katalin, a Fidesz alelnöke, Magyarország családokért felelős tárca nélküli 

olvasta fel Orbán Viktor üdvözletét. Meggyőződésem, hogy az a példaértékű összefogás, ami az 

elmúlt évben a romániai helyhatósági, majd parlamenti választásokon kivívott nagyszerű 

eredmények alapját biztosította, döntő mértékben múlott az RMDSZ három évtized alatt 

szerzett tekintélyén, politikai súlyán, szervezeti erején és tagjainak elkötelezettségén Az Önök 

által vezetett szövetségnek köszönhetően az erdélyi magyarság képviselői ma újra ott vannak a 

román kormányban, lehetőséget szerezve arra a munkára, amely a magyar közösség 

felemelésének és szülőföldjén való megtartásának záloga” – állt egyebek mellett a magyar 

miniszterelnök üzenetében. 
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Potápi: a közép-európai régióban rég nem látott gazdasági fejlődés előtt állunk 
2021. szeptember 17. – MTI, Magyar Hírlap, szekelyhon.ro, Vajdaság Ma, M1, Ksosuth Rádió, 

Marosvásárhelyi Rádió 

A magyar kormány a határon túli magyar családok boldogulását segíti, a szülőföldön maradást 

ösztönzi a Kárpát-medencei magyar vállalkozások támogatásával – hangoztatta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár pénteken Marosvásárhelyen az első alkalommal 

megrendezett Erdélyi Gazdasági Fórum megnyitóján. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága az erdélyi gazdaságfejlesztési programot lebonyolító Pro Economica 

Alapítvánnyal közösen, a Design Terminal szakmai partnerségével szervezett kétnapos 

találkozót Marosvásárhelyen az erdélyi magyar vállalkozók együttműködésének erősítése 

érdekében. A fórumon részt vesznek Erdély valamennyi megyéjének vállalkozói és szervezetei. 

A kétnapos rendezvény célja, hogy keretet teremtsen a széleskörű párbeszédre az erdélyi 

magyar vállalkozások helyzetéről. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a rendezvény megnyitóján elmondta: fontos az, hogy az összefogást mindig 

megerősítsék. Az elmúlt években törekedtek a teljeskörű összefogásra, ez Erdélyben többé-

kevésbé megvalósult, és erről tesz tanúbizonyságot ez a kongresszus is. Számunkra a politikai 

intézményrendszer megerősítése az egyik legfontosabb feladat, mert ha a politikai 

intézményrendszerünk erős, akkor abból következőleg tud erős lenni az oktatási és a kulturális 

intézményrendszerünk, illetve a történelmi egyházakkal való együttműködésünk, és ekkor 

beszélhetünk erős közösségekről – mutatott rá Potápi. 

 

Jóváhagyta az egységes felvidéki magyar pártba való beolvadást az MKP 

kongresszusa 
2021. szeptember 19. – MTI, Demokrata, Maszol, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Jóváhagyták a Magyar Közösség Pártja (MKP) beolvadását az egységes felvidéki magyar 

pártba, a Szövetségbe a párt felvidéki  kongresszusi küldöttjei Rimaszombatban vasárnap - 

közölte Forró Krisztián, az MKP elnöke újságírókkal a kongresszus szünetében. "Ha ezen az 

úton továbbmegyünk, és tanulunk a múlt hibáiból, akkor sokkal erősebbé válhat a felvidéki 

magyarság" - jelentette ki Forró Krisztián. Hangsúlyozta: annak ellenére, hogy nagyon sok 

kísérlet volt az elmúlt időszakban a párt gáncsolására, a párt mégis a legerősebb formáció 

maradt, ennek köszönhetően a Szövetségben az MKP által vallott elvek tovább fognak élni.     Az 

új párt belső erőviszonyait tekintve az MKP a Szövetség kongresszusában és más döntéshozó 

szerveiben 50 százalékos képviselettel rendelkezik majd. A Szövetség létrehozóinak 

megegyezése alapján az új párt elnökét az MKP adja, erre a tisztre az MKP kongresszusa Forró 

Krisztiánt az MKP elnökét jelölte. A párt Országos Tanácsának elnökét a Most-Híd delegálja, 

az Összefogás pedig egy alelnököt ad majd. Az egységes felvidéki magyar pártnak három 

platformja lesz, az MKP részéről erre a tisztre Berényi Józsefet, a korábbi pártelnököt 

választották.     A leendő platformelnök rámutatott: a három párt eltérő értékrend alapján 

működött az elmúlt időszakban, ugyanakkor - mint mondta - bízik a sikerben. 
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Florin Cîţu a Krónikának: jó irányba tart a magyar-román államközi viszony 
2021. szeptember 17. – Krónika 

Megbízható, szavatartó partnerként jellemezte és a közös munka folytatására biztatta az 

RMDSZ-t Florin Cîţu kormányfő pénteken, a Marosszentgyörgyön rendezett 

pártkongresszuson. Egyebek mellett elmondta: az RMDSZ az a komoly, felelősségteljes 

koalíciós partner, amely nem folyamodik zsaroláshoz, de a nehézségek láttán sem futamodik 

meg. Florin Cîţu a kongresszusról való távozáskor nagyon röviden válaszolt a Krónika 

kérdésére, miszerint hogyan látja a magyar–román államközi viszony alakulását. „Jó irányba 

tartanak a magyar–román kapcsolatok, s ezt erősíti itteni jelenlétem, s a kormányzási 

szövetség az RMDSZ-szel” – mondta a miniszterelnök.   

 

Kapcsolatokat újrateremtő diáknapok Nagybányán: interaktív feladatokkal várja 

a fiatalokat a vasárnapig tartó Főtér Fesztivál 
2021. szeptember 17. – Krónika 

Hagyományos és új programokkal várja vasárnapig a nagybányai magyar diákokat a Főtér 

Fesztivál keretében megtartott diáknapok. A negyedik alkalommal megszervezett 

programsorozat azokat a fiatalokat is megszólítja, akik nem tartoznak a Máramaros megyei 

település magyar közösségéhez – mondta el a Krónikának Mészáros Orsolya szervező. 

 

Magyarságügyi tanácsadót vesz fel Ilie Bolojan 
2021. szeptember 17. – Bihari Napló 

Újabb módosítások történtek a Bihar Megyei Tanács szerkezeti felépítésében, melynek nyomán 

két állással bővülni fog az apparátus: az egyik új alkalmazott egy magyarságügyi tanácsadó lesz.  

 

A vállalkozók kérésének tettek eleget 
2021. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

A közös gondolkozás és tervezés érdekében szervezték meg Marosvásárhelyen pénteken és 

szombaton az első Erdélyi Gazdasági Fórumot. Pénteken a találkozásra, szombaton a széles 

körű párbeszédre és tervezésre adott lehetőséget a rendezvény. Az első Erdélyi Gazdasági 

Fórumot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Pro Economica Alapítvány 

szervezte, a Design Terminallal való szakmai partnerségben. Mint Kozma Mónika, a Pro 

Ecomomica Alapítvány elnöke a Székelyhonnak elmondta, az elmúlt időszakban több közös 

programjuk volt a fent említett két szervezővel, többek között a mentorprogram, amelynek 

keretében a tapasztalt erdélyi magyar vállalkozók kezdő cégvezetőket segítettek, támogattak. A 

mentorprogram során több találkozó is volt, amelyen felmerült az igény, hogy rendszeresítsék 

a magyar vállalkozók közötti találkozókat, hiszen bár egymás mellett, közelében dolgoznak, 

nem ismerik egymást, így együttműködésre sincs lehetőségük. A szombati megnyitón a 
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szervezők részéről Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

főosztályvezetője és Kozma Mónika köszöntötte az egybegyűlteket, ugyanakkor megosztotta 

gondolatait a Kultúrpalota kistermében lévőkkel Jónás László, a Design Terminal szakmai 

vezetője. 

 

A megoldás sokszor a szomszédban van 
2021. szeptember 19. – szekelyhon.ro 

Nem hiába adták az I. Erdélyi Gazdasági Fórum nevet a hétvégi marosvásárhelyi gazdasági 

eseménynek, hiszen mindenképp jelezni akartak egyfajta folyamatosságot, vagyis azt, hogy az 

első alkalom mindig egy munkának a kezdete, amit folytatni kell – nyilatkozta a szekelyhon.ro-

nak Hajnal Virág, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője a 

fórum végén. „Gazdaságfejlesztés témakörében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága évek óta több programot is szervez: főleg szakmai támogatással és 

kapcsolatépítéssel foglalkozunk ezen a területen, így próbáljuk erősíteni a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium által koordinált Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programot, amely 

esetében a fő hangsúly a gazdasági támogatáson van” – tekintett vissza az elmúlt évek ilyen 

irányú munkájára a főosztályvezető. 

 

MÚRE 30+1: életműdíjat kapott az erdélyi magyar újságírás két kiemelkedő 

képviselője 
2021. szeptember 19. – Krónika 

Gyergyószárhegyen adta át idei szakmai kitüntetéseit szombaton este a fennállásának 30+1 

évét ünneplő Magyar Újságírók Romániai Egyesülete. Életműdíjban részesült a hazai és 

anyaországi sajtó két ismert személyisége, Csáky Zoltán és Szekernyés János. 

 

Megkezdődtek a 12. Hunyad Megyei Magyar Napok, átadták a Barcsay Ákos-

díjakat  
2021. szeptember 19. – transindex.ro 

Szombaton hivatalosan is elrajtolt a 12. Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozata. A 

dévai vár alatt szervezett eseményindító ünnepségen átadták a Barcsay Ákos-díjakat, amellyel 

a dél-erdélyi szórványközösségekben dolgozó, a közösségépítő munkában kiemelkedő 

teljesítményt elérő személyek tevékenységét ismerik el.   

 

100 éves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
2021. szeptember 19. – maszol.ro 

Létrejöttének centenáriumán az elmúlt száz év megpróbáltatásaira emlékezett, gyümölcseit 

vette számba a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE). A koronavírus-járvány 

kitörése után először ülésezett a Magyar Református Egyház Generális Konventje (GK), amely 

a társult egyháztestek megyéinek espereseiből és gondnokaiból áll. 
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Felszentelték a reformátusok és unitáriusok közös templomát Fiatfalván 
2021. szeptember 19. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A református és unitárius egyházfők, közéleti személyiségek jelenlétében, ünnepi 

istentiszteletet, kétorgonás koncertet és közös csemeteültetést is magában foglaló rendezvény 

részként szentelték fel a fiatfalvi templomot vasárnap. A templom igazi ritkaság, hiszen azt 

több évszázada használják a mindkét felekezethez tartozó hívek, a két egyház közösen gondozza 

azt. Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője 

ünnepi felszólalásában Orbán Balázs tizenkilencedik század derekán tett feljegyzését említette, 

amelyben a legnagyobb székely méltatta a két felekezethez tartozók testvéri kapcsolatát. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke ezt a gondolatot tovább folytatva kijelentette: 

ma is az a cél, hogy erős, összetartó, hagyományait, hitét és nyelvét tisztelő közösséget őrizzünk 

meg mind Székelyföldön, mind az egész Kárpát-medencében. A fiatfalvi kettős felekezetű 

templom felújítása azt példázza, hogy ez működik is: az a közösség, amely felújítja templomát, 

bizonyítja, hogy van múltja, és jövőjét is itt képzeli el. 

 

Fél éve álltak össze, hogy Udvarhelyszéket fejlesszék – hol tartanak? 
2021. szeptember 19. – szekelyhon.ro 

Térségi társulásról írtak alá szándéknyilatkozatot márciusban Székelyudvarhely és az annak 

harminc kilométeres körzetében lévő települések vezetői. Akkor azt mondták, a tényleges 

együttműködés elindítása a következő lépés. Azóta eltelt fél év, de az összefogás ügyében 

számottevő előrelépés még nem történt. 

 

Tőkés László: „Az igazságharcot folytatni kell” 
2021. szeptember 19. – Nyugati Jelen 

Harminckét esztendővel ezelőtt, 1989 szeptemberében veszítette életét tragikus körülmények 

között a temesvári népfelkelés első mártírjának tekintett Újvárossy Ernő építészmérnök, Tőkés 

László akkori temesvári lelkipásztor gyülekezetének oszlopos tagja. 2021. szeptember 17-én az 

Erzsébetvárosi temetőben, Újvárossy Ernő sírjánál szervezett évfordulós megemlékezést az 

1989-es Temesvári Emlékbizottság és a temesvári református egyházközségek, Tőkés László 

volt temesvári lelkipásztor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke részvételével. 

 

Új akadémiai év, új kihívások a Selye János Egyetem előtt 
2021. szeptember 17. – ma7.sk, felvidek.ma  

Ünnep volt a mai nap a komáromi Selye János Egyetem számára. Nemcsak az új akadémiai 

évet nyitották meg, de beiktatták hivatalába Juhász György rektort, és a Gazdaságtudományi 

és Informatikai Kar, valamint a Református Teológiai Kar dékánjait is. Szokás szerint sor került 

az elsős hallgatók eskütételére, és a Rektori Díjak is gazdára találtak. Az egyetem vezetőségének 

ünnepélyes, taláros bevonulását és a vendégek köszöntését követően beiktatták hivatalába 

Juhász Györgyöt, az egyetem régi-új rektorát, akit az akadémiai szenátus jelölése után 2021. 
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február 1-i hatállyal nevezett ki  Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársaság köztársasági elnöke, 

és aki a következő négy évben is irányítani fogja ezt a fontos oktatási intézményt. Tanévnyitó 

beszédében Juhász György beszélt arról, hogy bár a koronavírus-járvány igencsak rányomta 

bélyegét az elmúlt akadémiai évre, sikerekben nem volt hiány.  

 

Gyimesi: Miért nincs kint egyetlen kétnyelvű közlekedési tábla sem? 
2021. szeptember 17. – ma7.sk  

Augusztus vége óta élénk vita kíséri azt a törvényjavaslatot, amelyet Gyimesi György OĽaNO-s 

képviselő nyújtott be a pozsonyi parlamentnek. A javaslat kritikusai attól tartanak, ha az 

indítvány a mostani értelmében kerül elfogadásra, az nemhogy javítaná, hanem éppen, hogy 

szűkítené a szlovákiai magyar közösség jogait. Portálunk helyet adott Gyimesi Györgynek, 

illetve a javaslattal kapcsolatban szakmai kritikát megfogalmazó MKP elnökének, Forró 

Krisztiánnak. „Ezt egyszerűen muszáj volt megtenni, mivela kétnyelvű táblák kihelyezését a 

kisebbségek nyelvhasználati törvényébe kell beépíteni és ennek a törvénynek a gesztora a 

Kulturális Minisztérium, nem pedig a Közlekedésügyi Minisztérium, akikkel egyébként nagyon 

szorosan együttműködtem, de ők sem jogosultak arra, hogy a törvény gesztoraként lépjenek 

fel. Azt is el kell mondanom, hogy már tavaly augusztus óta kapcsolatban vagyok a belügyi és a 

közlekedésügyi tárcákkal a kétnyelvű táblák kihelyezésének ügyében. Eredetileg én is abban a 

hitben voltam, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás elégséges erre. Ez viszont egyszerűen nincs 

így, mivel ha táblákat akarunk kihelyezni, annak konkrét törvényi forrásának kell lennie, s erre 

csak a módosító javaslatom elfogadása után lesz alap." – emelte ki Gyimesi.  

 

Forró: Ha elfogadják Gyimesi javaslatát, az ellen minden lehetséges eszközzel fel 

fogunk lépni 
2021. szeptember 17. – ma7.sk  

Augusztus vége óta élénk vita kíséri azt a törvényjavaslatot, amelyet Gyimesi György OĽaNO-s 

képviselő nyújtott be a pozsonyi parlamentnek. A javaslat kritikusai attól tartanak, ha az 

indítvány a mostani értelmében kerül elfogadásra, az nemhogy javítaná, hanem éppen, hogy 

szűkítené a szlovákiai magyar közösség jogait. Portálunk helyet adott Gyimesi Györgynek, 

illetve a javaslattal kapcsolatban szakmai kritikát megfogalmazó MKP elnökének, Forró 

Krisztiánnak. „Levelünkben a törvénymódosító javaslat több hiányosságára is rámutattunk. 

Ezek közül a legnagyobb, hogy a javaslat teljesen feleslegesen leszűkíti a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény nyilvánosságnak szóló információkról szóló rendelkezését. A törvény 

vonatkozó bekezdése, amely az életet, egészséget, biztonságot vagy vagyont fenyegető veszélyre 

figyelmeztető információk és feliratok esetében kötelezően előírja a szlovák mellett azok 

magyar nyelven történő feltüntetését és megengedi bármely más felirat magyar nyelvű 

kihelyezését, többek között az utak mellett és felett. A képviselő úr javaslata ezt a bekezdést 

megtoldaná egy olyan mondattal, amely a rendelkezés hatálya alól kivenné a közlekedési 

táblákat.A módosító javaslat indoklása szerint a nyilvánosságnak szóló információk közé nem 

tartoznak a közlekedési táblák, és ez a mondat csak ezt rögzítené a törvényben egyértelműen. 

Szerintünk azonban ez egy téves értelmezése a szóban forgó bekezdésnek, hisz mind nyelvi, 
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mind logikai értelmezés alapján a közlekedési táblák a nyilvánosságnak szólnak." – 

hangsúlyozta Forró.  

 

A Mátyusföldön és a Zoboralján is átadták a Rákóczi Szövetség iskolaválasztási 

ösztöndíját 
2021. szeptember 17. – ma7.sk  

A Galántai-, a Vágsellyei járásban és Zoboralján is átadták a Rákóczi Szövetség beíratási 

ösztöndíját. Az egy kiselsősre eső tízezer forintnyi összeg a magyarországi társadalom 

szimbolikus köszönete a külhoni magyar iskolakezdők családjainak. A Rákóczi Szövetség 

küldöttei több ezer felvidéki magyar iskolakezdővel találkoztak az elmúlt hetekben. Vargha 

Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára kiemelte, a Rákóczi Szövetség 2004-ben indította 

útjára iskolaválasztási programját, és azóta minden esztendőben segíti a határon túli magyar 

gyermekek iskolaválasztást. A Rákóczi Szövetség ezen misszióját a magyar kormány nagyra 

értékeli, 2010 óta támogatja ezt a munkát. A magyar kormány hisz egy erős Kárpát-

medencében, abban, hogy a magyar nyelv, a kultúra minden magyart összekötnek. 

Az ösztöndíj mellé a külhoni magyar iskolakezdők családjai idén egy különleges 

könyvkiadvánnyal, Béres József Szép magyar ének című énekeskönyvvel is gazdagabbak lettek. 

A kiadványokat a Béres Gyógyszergyár ajándékozta a külhoni kisiskolásoknak. 

 

A Most-Híd csatlakozik a Szövetséghez. Heves viták előzték meg a döntést 
2021. szeptember 18. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk  

Mindez azonban csak akkor történhet meg, ha az MKP holnap változtatások nélkül szintén 

elfogadja a korábban megtárgyalt feltételeket. Az Összefogás múlt héten Komáromban tartotta 

a közgyűlését, ahol megszavazták az MKP-val és Híddal létrehozandó közös párt alapszabályát, 

ami fontos jogi lépésnek számít a közös jövő szempontjából. Ma a Híd Tardoskedden ülésezett, 

ahol nagy többséggel szintén a Szövetséghez való csatlakozás mellett tették le voksukat a 

jelenlévők. Sólymos László, a Híd elnöke koronavírus-fertőzés miatt személyesen nem vett 

részt a párt feltehetően utolsó kongresszusán. A Híd elnöke korábban elmondta, a pártok 

közötti megállapodáson változtatni már nem lehet, a három érintett szereplő vagy az egyesülés 

mellett dönt, jóváhagyva a kompromisszumot, ami több száz órányi tárgyalás után született, 

vagy elutasítja azt. A szombati értekezést követően a párt alelnökei tájékoztattak a szavazás 

eredményéről. 

 

Egyenrangúvá tenné a szlovákot és a magyart a Pro Civis 
2021. szeptember 18. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk  

Ambiciózus törvénytervezetet készített a nyelvhasználatról a Pro Civis, egyenrangúvá tennék a 

jelenlegi állam-, és kisebbségi nyelvet. A pénteken bemutatott javaslatról társadalmi vitát 

indítanának, a cél, Őry Péter, a polgári társulás elnöke szerint az, hogy merjünk nagyok lenni, 

és emeljük magasabbra a nyelvi jogaink érvényesítésére is vonatkozó szintet. A tervezet teljesen 

új alapokra helyezi a nyelvhasználati jogokat, egyik legalapvetőbb megállapítása, hogy 

alárendelt helyett partneri viszonyban értelmezi a többség és a kisebbség által használt nyelvet. 
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Vagyis esetünkben a magyar nyelv nem lenne a szlovák alárendeltje, hanem a polgárok 

dönthetnék el, hogy melyik nyelvet részesítik előnyben a kommunikáció során. Az államnyelv 

helyett a hivatali nyelv fogalmával operálnak a tervben, amely szerint a közintézményeknek is 

lehetőségük lenne arra, hogy a választott nyelven kommunikáljanak egymással. Őry Péter 

lapunk kérdésére elmondta, ugyan jelenleg még nyelvi akadályok is korlátozhatják a tervezetbe 

foglalt elképzelés megvalósítását, de leszögezte, hogy az ambiciózus anyag kiindulópontként 

szolgálhat a jövőbeni tervek megvalósításához. Az elnök, és Csallóközcsütörtök polgármestere 

szerint merni kell nagynak lenni, és komplex javaslatot kidolgozni, akkor ugyanis kedvező 

politikai légkör esetén meg lehet valósítani a Nyugat-Európában alapvetőnek számító 

kisebbségi jogokat. 

 

Rábólintott az MKP a Szövetségbe való beolvadásra 
2021. szeptember 18. – Új Szó, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Rimaszombatban ülésezett vasárnap az MKP kongresszusa, ahol arról döntöttek, hogy a párt 

belép-e a Szövetségbe. A küldöttek a Szövetségbe való beolvadás mellett döntöttek. Forró 

Krisztián a Szövetség elnökjelöltje, Berényi József lesz az MKP platformjának elnöke. Miután 

az Összefogás szeptember 11-én Komáromban elfogadta a Szövetség alapszabályzatát, a Híd 

pedig szeptember 18-án Tardoskedden jóváhagyta a párt megszűnését és beolvadását a 

Szövetségbe, már csak az MKP kongresszusának hozzájárulására volt szükség ahhoz, hogy 

minden adott legyen az új párt megalakulásához. Vasárnap az MKP kongresszusának küldöttei 

is elfogadták a Szövetség alapszabályzatát, ezzel minden akadály elárult a közös magyar párt, 

a Szövetség megalakulása elő. Az MKP Szövetségen belüli platformjának elnökét csak a 

második körben sikerült megválasztani. A győztes Berényi József lett, aki Gubík Lászlót előzte 

meg. „Útkereszteződéshez értük, ha ezen az úton tovább megyünk és tanulunk az elmúlt kor 

hibáiból, akkor sokkal erősebbé válhat a felvidéki magyarság, a közösségünk és az általunk 

lakott régiók is” – mondta Forró Krisztián. Az MKP elnöke és a Szövetség elnökjelöltje 

elmondta, hogy a jövő hét folyamán kerülhet sor a szerződés aláírására a MKP, a Híd és az 

Összefogás részéről. Ezt követheti az alapító kongresszus, amire valószínűleg október 

másodikán kerül sor. 

 

Visszatérnek a Füleki Várjátékok 
2021. szeptember 19. – ma7.sk, felvidek.ma  

Egyéves kihagyás után visszatértek Fülekre a várjátékok, sorrendben a 21. alkalommal. Az ez 

évi várjátékok lehetőséget nyújtanak a látogatóknak, hogy betekintést nyerjenek Fülek és 

környéke történetébe. A várdomb és környéke régészeti feltárásai során kiderült, hogy ez a 

terület már az őskor óta lakott volt. A célunk a régmúlt időszakok bemutatása, hogy a látogatók 

áttekintést kaphassanak a város régebbi történetéről is – magyarázták a szervezők.A téma 

terjedelme miatt a kastélymúzeum vezetése úgy döntött, hogy Fülek történetének 

szemléltetését két részre osztja. Ebben az évben a látogatók megismerkedhetnek az eneolit és 

a középkor közötti időszakkal, jövőre pedig a késő középkortól a második világháborúig tartó 

időszakba nyerhetnek majd betekintést.A Füleki Várjátékok részét képezi egy színházi előadás 

is Magyarország történetéről, de lesznek gólyalábas komédiások és solymász bemutató is. A 
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látogatók  a különböző történelmi időszakokban használt kézműves technikákról is láthatnak 

bemutatókat.  
 

Szili Katalin köszönetet mondott minden MKP-tagnak az egymás iránti 

felelősségvállalásért 
2021. szeptember 19. – felvidek.ma  

A Magyar Közösség Pártja országos kongresszusát megtisztelte jelenlétével Szili Katalin 

magyar miniszterelnöki megbízott, aki beszédében kifejtette, hogy a mai ülés arról is döntött, 

milyen jövőképre van szüksége a felvidéki magyarságnak. „Tudjuk, hogy voltak pillanatok az 

elmúlt harminc esztendőben, amikor a felvidéki magyarság tudott együtt gondolkodni, képes 

volt a párbeszédre, s tudott tenni azért, hogy például a népszámlálás során érezzék, minden 

magyar számít. Köszönettel tartozom azért, hogy megtartották hitüket, még akkor is, amikor 

nehéz volt ez az út, s tartották magukat a magyar alkotmányban is megfogalmazott egymásért 

viselt felelősségvállaláshoz” – mondta Szili Katalin. Emlékeztetett, hogy az előző alkotmányban 

az szerepel, hogy felelősséget érzünk egymásért. Érezni belső dolog, felelősséget viselni viszont 

a hétköznapi felelősségvállalást jelenti, azt, amit a magyar kormány és az anyaország tesz 

minden pillanatban, akkor, amikor magyar bölcsődét, óvodát épít, segíti az oktatás vagy éppen 

a nyelvhasználat ügyét, s ide tartozik a gazdasági támogatás is. 

 

Inám: Esterházy-emléktáblát avattak 
2021. szeptember 19. –ma7.sk, felvidek.ma   

Inám község önkormányzatának és egyházközségének jóvoltából 2021. szeptember 19-én 

immár hatodik alkalommal valósult meg a felvidéki meghurcolt katolikus papok, hívek és 

Lénár Károly pápai káplán emlékének a tiszteletére megszervezett kegyeleti megemlékezés. Az 

inámi Szent György-templom kertjében zajló kegyeleti megemlékezés szentmisével vette 

kezdetét, amelyet a Prágai Magyar Katolikus Plébánia lelkipásztora, Balga Zoltán celebrált. A 

helyi óvodások Pósa Lajos Magyar fvagyok című versét adták elő, majd a község polgármestere, 

Régi Zsolt köszöntötte a megjelenteket: Ez a nap számunkra az emlékezés és a tiszteletadás 

napja. Emlékezünk azokra a felvidéki lelki atyákra és hívekre, akiket nemzetükhöz, hitükhöz és 

elveikhez való kitartásuk miatt meghurcoltak, bebörtönöztek. Közös erkölcsi felelősségünk 

évente emlékezni és emlékeztetni ezekre a felvidéki bátrakra, ezekre a nagybetűs emberekre, 

akikre büszkék lehetünk.  

 

Felavatták Balázs G. Árpád emléktábláját Horgoson  
2021. szeptember 19. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Balázs G. Árpád (Felsőtőkés, 1887 – Szeged, 1981) festő- és grafikusművész meghatározó, 

úgymond ikonikus alakja nemcsak a vajdasági, de az összmagyar képzőművészeti világnak. 

1947-1957 között Szegeden rajztanárként, újságillusztrátorként dolgozott, majd 1957-ben 

hazatért Jugoszláviába, Horgoson és Szabadkán élt. 1957-től húsz éven keresztül a horgosi 
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Szent János utcai műtermében alkotott. Egykori házának falán vasárnap emléktáblát avattak, 

hogy a 250 éves falu így tisztelegjen egykori neves lakója emléke előtt. Az emléktábla a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának jóvoltából valósult meg. Felállításának 

kezdeményezője a Juvenior Polgárok Egyesülete volt. Az emléktáblát Gutási Ákos atya 

szentelte fel és áldotta meg, az első koszorúkat pedig a VMSZ és a Juvenior egyesület nevében 

helyezték el a táblánál. 

 

Családi nap Magyarkanizsán 
2021. szeptember 20. – Pannon RTV 

Gyermekprogramok, lovaglás, szamaragolás és kézműves palacsintasütés - ez várt azokra, akik 

vasárnap délután ellátogattak a magyarkanizsai vásártérre. A családi napot első ízben szervezte 

meg a Kuckó Nagycsaládosok Egyesülete. Kellemesen telt a vasárnapdélután az első 

magyarkanizsai Családi napon. Kicsik és nagyok együtt, játszva élvezték a napsütéses időt, 

ugyanis mindenki számára akadt szórakozási lehetőség. Habonyi Hanna a sok 

gyermekprogram közül először a rajzversenyre jelentkezett. 

 

Fejlesztések Hajdújáráson és Palicson 
2021. szeptember 17. – Vajdaság Ma 
Befejeződött a nyílászárók cseréje a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolában, Palicson 

pedig új szivattyúállomás épült. A beruházásokat tegnap megtekintette dr. Pásztor Bálint, a 

szabadkai városi képviselő-testület elnöke és Szakállas Zsolt tartományi kormányalelnök, 

tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi 

titkár, áll a hivatalos közleményben. A hajdújárási iskolában a fejlesztés a tartományi titkárság 

pályázatán nyert eszközökből történt. A projekt értéke 1,27 millió dinár, és ebből a tartományi 

költségvetési támogatásból, amit Szakállas Zsoltnak köszönhetünk, megtörténhetett az 

iskolaépület több mint 30 éves nyílászáróinak cseréje. Három évvel ezelőtt egyébként szintén 

ennek a titkárságnak a pályázatán nyert eszközökből felújításra került az iskolaépület 

tetőburkolata is. 

 

Ülésezett az ukrán–magyar vegyes oktatási munkacsoport 
2021. szeptember 17. – Kiszo.net 

Az ukrán–magyar vegyes oktatási munkacsoport szeptember 15–16-án Kárpátalján, Ungváron 

tartotta meg soros, harmadik ülését. A kétnapos rendezvényen folytatták a kétoldalú 

együttműködésre irányuló javaslatok megvitatását. Magyar részről Pacsay-Tomassich Orsolya, 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium 

Hungaricum Programért felelős államtitkára, Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai 

rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Bacskai József Magyarország ungvári főkonzulja 

vett részt, valamint több magas beosztású anyaországi szakember. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/csaladi-nap-magyarkanizsan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26966/Fejlesztesek-Hajdujarason-es-Palicson.html
http://life.karpat.in.ua/?p=71944&lang=hu
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Befejeződött a Csap–Záhony határátkelő hídján az ukrán szakasz javítása 
2021. szeptember 17. – Karpat.in.ua 

Befejeződtek az útjavítási munkálatok a Csap–Záhony határátkelőn, a Tisza híd ukrán részén 

– jelentette be Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke. 

 

Két fesztivált is rendeznek a Beregszászi kistérségben 
2021. szeptember 17. – Karpat.in.ua 

Szeptember 18-án, szombaton kerül sor az I. Jánosi Vadgasztronómiai Fesztiválra. Reggeltől 

késő estig színes program várja az ide ellátogatókat: a legfinomabb vadételek versenye és 

kóstolója, trófeák kiállítása, íjászat, állatsimogató, borkóstoló, emellett előadók és táncosok 

lépnek fel. 

 

Erdélyi Béla-kiállítás Munkácson 
2021. szeptember 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Erdélyi Béla grafikáiból, karikatúráiból és eredeti kézirataiból, leveleiből nyílt kiállítás a 

Munkácsy Mihály Magyar Ház galériájában (Munkács, Bölcs Jaroszlav u. 10). A magyar ház és 

a Kárpátok Művészetéért és Kultúrájáért Egyesület által összeállított kiállítás még három héten 

át megtekinthető. A 130 éve született és 66 évvel ezelőtt elhunyt Erdélyi Béla talán máig 

legjelentősebb és legelismertebb festőművésze vidékünknek, aki 1911–16 között a Magyar 

Képzőművészeti Főiskolán Ferenczy Károly, Iványi Grünwald Béla, Révész Imre, Olgyay 

Ferenc és Zemplényi Tivadar tanítványa volt.  

 

KMKSZ-közgyűlés Nagybakosban 
2021. szeptember 19. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szeptember 18-án Nagybakosban is 

megtartotta éves közgyűlését. Szanyi János, a KMKSZ Nagybakosi Alapszervezetének elnöke 

rövid beszámolójában ismertette a kicsiny, de mégis aktív kistérségi szervezet elmúlt egyéves 

munkáját, programjait és elért sikereit. „Kis községünkben igyekszünk a nehéz helyzetekből is 

mindig kihozni a sikert és a pozitívumot, valamint a kevésből is mindig adni másoknak” – 

emelte ki beszédében. A közel egy éve átadott Perényiné Frangepán Katalin nevét viselő 

oktatási intézmény hatalmas szolgálatot tett az elmúlt évben a község lakosai számára, ahol 

ezúttal a közgyűlés is zajlott. 
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http://economic.karpat.in.ua/?p=15234&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=72008&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/09/19/erdelyi-bela-kiallitas-munkacson
https://karpataljalap.net/2021/09/19/kmksz-kozgyules-nagybakosban
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 17. – Kossuth Rádió 

 

"Szívügyünk a család!"- Ezzel a mottóval tartotta meg ma Marosszentgyörgyön 15. 

kongresszusát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 

Az eseményen - amelyen több mint 900 küldött és meghívott vett részt - jelen volt Florin Citu 

román kormányfő, Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök-helyettes, Novák Katalin, a Fidesz 

alelnöke, családokért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a romániai és a határon túli 

magyar szervezetek képviselői is. Az egész napos tanácskozáson a kongresszusi küldöttek a 

következő időszak legfontosabb terveit, feladatait, cselekvési programját vitatták meg és 

fogadták el. A programba foglalt célok, feladatok megvalósításáról és a jelenlegi romániai 

kormányválságról is beszélt Kelemen Hunor munkatársunknak, Erdei Edit-Zsuzsánnának. 

 

Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója és végső nyugalomra 

helyezésének 4. évfordulója alkalmából zarándoknapra hívják a két világháború közötti 

felvidéki magyar politikus tisztelőit Alsóbodokra, az Esterházy János Zarándokközpontba. 

Pénteken este kiállítással, beszélgetésekkel emlékeznek a mártír politikusra, majd szombaton 

a tanúságtételeket és a keresztutat követően ünnepi szentmisét tartanak Esterházy János 

boldoggá avatásáért. Mészáros Imre történésszel, Esterházy-kutatóval Haják Szabó Mária 

beszélgetett. 

 

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án számos külhoni magyar személyiség részesült 

magyar állami elismerésben. Olyan emberek, akik a legkülönfélébb szakterületeken élnek, 

dolgoznak, ám egyvalami közös bennük: elkötelezettek a nemzettudat és magyar identitás 

megőrzésében és a magyar tudomány és kultúra előbbre vitelében. Oláh-Gál Elvira a 

székelyföldi kitüntetések átadásán készített összeállítást. 

 

A múltbeli értékeink átadásának felelősségéről, a mulasztások jóvátételének módszereiről, a 

székely népszokásoknak a magyar nemzeti kultúrában betöltött szerepéről értekeztek neves 

erdélyi és anyaországi néprajzkutatók, régészek, írók Énlakán. A kis székelyföldi falucska ad 

otthont évek óta a konferenciának, amelyet az Énlaka Alapítvány, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem szervez. A 8. alkalommal megrendezett 

találkozóról Geréb Krisztina készített összeállítást, amelyben elsőként Szávai Márton tanítót 

halljuk.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-17_18-02-00&enddate=2021-09-17_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-17_18-02-00&enddate=2021-09-17_18-40-00&ch=mr1
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Sok adomány érkezett, de szükség lenne még támogatásra, hogy összegyűljön a teljes összeg a 

Báthory Istvánt és a Báthory címert ábrázoló domborműre. Ezek a szilágysomlyói 2021-es 

évfordulós eseménysorozat részeként, a Báthory Napokon egy emlékfalon kapnak helyet,. A 

részletekről Széman Pétert, az EMKE országos elnökét, a Báthory István Alapítvány leköszönő 

elnökét kérdezte Szilágyi Szabolcs. 

 

Magyarország egykori legkisebb megyeszékhelyén, a felvidéki Tornán református templomot 

szenteltek. A tornai protestánsokat az ellenreformáció idején űzték el a településről és 

évszázadokon keresztül nem is volt református hitélet a valamikori városban, ma 

nagyközségben. Csaknem harminc éve kezdte újra szervezni magát a szórványgyülekezet. 

Később jelképes összegért, egy koronáért, vették bérbe a községtől az egykori cipőüzlet 

épületét, majd pedig ugyanilyen szimbolikus összegért meg is vásárolták azt. A magyar 

kormány támogatásának köszönhetően a cipőboltból templomot építettek. 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 18. – Kossuth Rádió 

 

Fedák Sári színművésznő, primadonna az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar 

előadóművész volt a XX. század elején. Karrierjét azonban az első világháború megtorpantotta, 

majd a második derékba törte. Életéről a szintén kárpátaljai születésű Szűcs Nelli, a Nemzeti 

Színház művésznője készített monodrámát, amelyet nagy sikerrel játszott a minap 

Magyarkanizsán is.  

 

Világrekord kísérletre készül Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész, aki szeretné 

megdönteni a leghosszabb egyéni zongorajátszás világrekordját. Ezért 130 órát kellene 

játszania. Nem titkolt célj, ha sikerül a vállalása, akkor a különböző fellépések tiszteletdíjából 

szeretne egy zenei magánmúzeumot létrehozni, ahol bemutatná a nagyapja, Thurzó Sándor 

által összegyűjtött zenei adattárat.  A vállalás ideje alatt Thurzó Zoltán 450 darabot játszana el 

és a rekordkísérletet Mozart halálának 230 évfordulóján, december 5-én fejezné be.  

 

A budapesti Hagyományok Háza II. Szabadegyetemén - amelyet az erdélyi Mikházán tartottak 

augusztusban - bemutatták az Országos Népművészeti Virtuális Kiállítást és azt a nemzetközi 

együttműködéssel megvalósuló, Erasmus - programot is, melynek célja akadálymentes, 

multiszenzoros tárlatok kialakítása az érzékszervi fogyatékkal élők számára.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-18_18-01-00&enddate=2021-09-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-18_18-01-00&enddate=2021-09-18_18-40-00&ch=mr1
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Az Aradi Városnapokon idén is kitüntetéseket, díszpolgári címeket és úgynevezett Kiválóság-

díjakat adtak át az arra érdemes személyiségeknek. Minden évben magyar díjazottak is vannak 

a díjazottak között. Idén Puskel Tünde Emese újságírót a médiakategóriában jutalmazták 

Kiválóság-oklevéllel az aradi magyar televíziózás megteremtéséért az 1989-es rendszerváltás 

utáni években, illetve a Duna Televízió tudósítójaként az aradi értékek határon túli 

megismertetéséért. 

 

Napjaink helytörténeti sorozataiban igen fontos helyet foglalnak el az első világháborús 

veszteségek feldolgozásai. Az egyre bővülő adatbázisok újabb és újabb adatokat szolgáltatnak 

a kutatóknak, az ő munkájuk eredménye pedig akár bizonyosságot is az egyes családoknak. A 

délvidéki sorozat már a negyedik kötetnél tart, de a munka vége még nem látszik. Veres Emese-

Gyöngyvér Molnár Tibor zentai levéltárost kérdezte, aki a héten mutatta be legutóbbi, In 

nomine Domini című kötetét Budapesten. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. szeptember 19. – M1 

 

Novák Károly Eduárd – az olimpikon miniszter 

A tokiói paralimpián gyorsasági kerékpározásban ezüstérmet nyert Novák Károly Eduárd 

megállapítását minden sportoló vallja, hiszen enélkül aligha lehet sikereket elérni. De olyan 

teljesítménnyel már bizonyára senki sem büszkélkedhet, mint a csíkszeredai sportoló, aki 

mindezt aktív sportminiszterként érte el. Ráadásul az ötödik olimpiáján, miután Londonban 

az aranyérmet akasztották a nyakába. Novák Károly Eduárd sportkarrierje korántsem 

szokványos utat járt be, hiszen a rendkívül ígéretesnek induló gyorskorcsolyázó egy baleset 

következtében elveszítette egyik lábfejét. 

 

Rákóczi Szövetség iskolakezdés 

Ez a program azért került bevezetésre, illetve fejlesztésre folyamatosan a Szövetség életében, 

hogy a határon túli magyar közösségek minél tovább megmaradjanak, hiszen azt gondoljuk, 

hogy a közösségek megmaradásának a záloga a magyar iskola választása, és ezek az iskolák, 

intézmények azok, amik megtanítják a gyerekeket magyar nyelvre, a magyar kultúrára, a 

magyar történelemre, és kialakítják bennük azt a biztos identitást, ami után később magyar 

felnőttek válhatnak belőlük. 

 

Kárpátaljai cserkészek kitüntetése   

„Mindenki részese ennek a díjnak, aki az elmúlt harminc évben akár cserkészként, akár 

vezetőként vett részt csapatának vagy szövetségünknek a munkájában. Köszönet a 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-09-19-i-adas-3/
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felterjesztőknek, az adományozóknak, a támogatóinknak, de mindenek előtt Urunknak, 

Istenünknek!” – így köszönte meg közösségi oldalán a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség a 

Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat, amellyel a szervezet elmúlt 30 évben végzett 

munkáját ismerte el Magyarország miniszterelnöke. A kitüntetést Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár adta át a 

szövetség elnökének, Popovics Pálnak államalapításunk ünnepén. 

 

Farkas Iván polgármester, Muzsla, Nyitra megyei önkormányzati képviselő 

Csodálatosan rendezett kis település a Párkánytól alig pár kilométerre fekvő Muzsla. A 18. 

században épült Kisboldogasszony templom immár felújítva hirdeti a felvidéki magyar faluban 

Isten dicsőségét. Muzsla polgármestere Farkas Iván 2013 óta tölti be ezt a tisztséget, hivatali 

évei során megszépült, megújult a település. A település lakói büszkék a magyar királyi címerrel 

díszített alapiskolára, ahová ma 160 gyermek jár. A polgármester igyekszik világos jövőképet 

felvázolni a fiatalok számára, például a borászatban, mivel Muzsla a Felvidék egyik legjobb 

szőlőtermő területével büszkélkedhet. 

 


