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Potápi: magyarnak lenni nemcsak származás, hanem minőség kérdése is 
2021. szeptember 22. – MTI, Híradó, Demokrata, origo, Ma7, Vajdaság Ma, Magyar Szó, 

hirek.sk  

Magyarnak lenni "nemcsak származás és vállalás kérdése, hanem minőség kérdése is" - 

jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szerdán Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes 

évnyitóján. Az államtitkár az ünnepségen - amelyen a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

támogatásával felújított helyiségeket is átadták - a szakkollégiumok kiemelten fontos 

szerepéről, az erős magyar intézményrendszer megteremtésének szükségességéről beszélt. 

Rámutatott: a szakkollégiumoknak az a feladatuk, hogy befogadják a magyar intézményekben 

nevelkedett fiatalokat, s az elitképzés olyan bástyái legyenek, ahonnét olyan fiatalok kerülnek 

ki, akik a szülőföldjükön boldogulva segítik majd közösségüket, és példát mutatnak majd a 

leendő diákoknak."Magyarnak lenni nemcsak származás és vállalás kérdése, hanem minőség 

kérdése is. Reméljük, hogy ezt a magyar minőséget ez a szakkollégium és az itt tanuló diákok 

és hallgatók is képviselik majd" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzátette: ha 

szakkollégiumok létrehozásáról van szó, el kell mondani, hogy további helyszíneken, például 

Nyitrán és Kassán is ilyeneket kellene létrehozni. 

 

Koszorúzással emlékeztek a pozsonyligetfalui tömegmészárlás áldozataira 
2021. szeptember 22. – MTI, ma7.sk   

Szlovákiában mind a mai napig tabutémának számít, hogy a második világháború befejezése 

után a csehszlovák hadsereg katonái magyar és német civil lakosokat mészároltak le Pozsony 

mellett és Morvaország közepén. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára és Dunajszky Géza közíró, Petržalka-Engerau-Ligetfalu Polgári Társaság 

elnöke látogatott el az 1945-ös mészárlás áldozatainak emlékművéhez, hogy leróják a 

tiszteletüket. A több szakaszban zajló vérengzésnek az eddig fellelt dokumentumok bizonysága 

szerint valószínűleg több ezren estek áldozatául, nők és férfiak vegyesen, de idősek és még 

csecsemőkorú gyermekek is. A vérengzéseket súlyosbítja az a tény, hogy mindez másfél 

hónappal az európai békekötés után, vagyis békeidőben történt. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára stábunknak elmondta, hogy az itt és 

a környéken élő magyarok és németek számára a háború vége nem a békét jelentette, hanem a 

kitelepítést, a halált és a pusztulást. „Több száz magyart, németet, szlovákot, ruszint végeztek 

ki, közöttük csecsemőket, nőket, férfiakat. Annyi bűnük volt csupán, hogy magyarnak születtek 

vagy éppen német nemzetiségűnek" - mondta. 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/felujitott-helyisegeket-adtak-at-a-pozsonyi-magyar-szakkollegiumban-429139/
https://ma7.sk/aktualis/koszoruzassal-emlekeztek-a-pozsonyligetfalui-tomegmeszarlas-aldozataira-videoval
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Kitiltották Ukrajnából a kereszténydemokrata Nacsa Lőrincet 
2021. szeptember 22. – MTI, HVG.hu, 24.hu, Index, Telex, 444, 168, HVG, Magyar Narancs, 

Népszava, Kárpátalja, Vajdaság Ma 

A kisebbik kormánypárt frakciószóvivője szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy Kárpátalja 

több településére szeretett volna ellátogatni adományokat átadni, de a határon az ukrán 

hatóság közölte vele, egy korábbi döntés alapján három évre kitiltották a szomszédos országból, 

majd egy határozatot is kézhez kapott erről. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: szomorúnak tartja, 

hogy az együttműködés keresése helyett ilyen eszközökhöz folyamodik Ukrajna, hiszen ez nem 

járul hozzá a vitás kérdések rendezéséhez.  A magyar közösség érdekében továbbra is a 

megegyezésben és a jószomszédi viszonyban vagyunk érdekeltek, de ehhez mindkét félre 

szükség van - jelentette ki. A jó hír, hogy a tanszereket és a többi adományt sikerült eljuttatni 

Kárpátaljára - jelezte Nacsa Lőrinc. 

 

Egymásra találtak a magyar vállalkozók 
2021. szeptember 23. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Összefogva és egymást segítve fejlődhetnek tovább az erdélyi magyar vállalkozók, akik a 

hétvégén Marosvásárhelyen találkoztak az első regionális gazdasági fórumon. A találkozón 

mintegy 140 vállalkozó volt jelen, egymással partneri kapcsolatokat építettek ki, és közös 

javaslatokat tettek további fejlődéshez. Mindent megtesz a magyar kormány, így a 

Nemzetpolitikai államtitkárság is a határon túli vállalkozók megerősítéséért, az Összefogás 

elősegítéséért, ezért szerveztük meg az első erdőgazdasági fórumot is – emelte ki a Magyar 

Nemzetnek a hétvégi rendezvényről Potápi Árpád János. Hajnal Virág, a nemzetpolitikai 

államtitkárság főosztályvezetője a rendezvény kapcsán a Magyar Nemzetnek kiemelte: hat éve 

foglalkoznak intenzíven a külhoni magyar vállalkozókkal, és fokozatosan építették ki velük a 

kapcsolatot. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Magyar Nemzet 2021. szeptember 23-i számában.) 

 

Rétvári: az emberi élet teljessége a nemzeti identitással valósulhat meg 
2021. szeptember 22. – MTI, 168, Webrádió, Ma7, Hírek.sk 

Az emberi élet teljessége csak a nemzeti identitással valósulhat meg - hangsúlyozta az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerdán Budapesten. Rétvári 

Bence az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Lépj át a határaidon! című projektjének 

rendezvényén közölte: határon túli magyarok nélkül nincs nemzet és nemzet nélkül nincs haza. 

A mintegy két és fél éves projekt keretében - folytatta - határon túli magyar diákok találkoztak 

határon inneni társaikkal, 450 közösségből, tízezres nagyságrendben. Az államtitkár a program 

megvalósítóinak, köztük a Magyar Cserkészszövetségnek is köszönetet mondva úgy 

fogalmazott: "számunkra ez rendkívül fontos, mert hiszünk abban, hogy az emberi élet 

teljessége csak (.) a nemzeti identitással tud megvalósulni". A cserkészet az elmúlt száz évben 

Magyarországon nemzetmegtartó erő is volt - mondta. Kiemelte, hogy minden magyar cserkész 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nem-engedtek-be-ukrajnaba-nacsa-lorinc-magyar-orszaggyulesi-kepviselot/
https://168.hu/itthon/retvari-az-emberi-elet-teljessege-a-nemzeti-identitassal-valosulhat-meg-214141
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számára fontos a magyar identitás, a nemzeti közösségek és hagyományok, a nemzet 

törtélelme, nyelve, mindezt önkéntes alapon. 

 

 
„Kártierkupa” „tragumúráknak”: Marosvásárhely önkormányzata ismét 

megcsúfolta a magyar nyelvet 
2021. szeptember 22. – Krónika 

Ismét „megerőszakolta” a magyar nyelvet Marosvásárhely polgármesteri hivatala, amelynek 

kommunikációs munkatársai Kártierek Kupája néven lakónegyedi futballtornát hirdettek. 

Nem számít premiernek, hogy a városháza csúfot űz a magyar nyelvből, ám ez az első alkalom, 

amikor a szarvashibát magyar nemzetiségű alkalmazott követi el. 

 

Gazdanapra várják az érdeklődőket Csíkszentsimonba 
2021. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

A csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központ udvarán szervezi meg idén is a 

Csíkszéki Gazdanapokat a helyi önkormányzat, a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete és 

Hargita Megye Tanácsa, szeptember 26-án. A vasárnapi esemény jótékony jellege mellett 

vásár, rönkhúzás és tombola is várja az érdeklődőket. Az eseményt felvezető sajtótájékoztatón 

Kozma István Csíkszentsimon polgármestere elmondta: idén is két pillérre építettek fel a 

gazdanapokat. A kulturális és sport programok, illetve az adománygyűjtés az esemény fő céljai. 

Csatlakozva a Magyarok Kenyere programhoz, idén is felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a 

pénzbeli adomány mellett akár gabonával vagy krumplival is beszállhatnak az 

adománygyűjtésbe a gyermekvédelmi központ számára – tudatta, hozzátéve, hogy jelenleg 14 

gyerek tölti mindennapjait az intézményben. 

 

Medveügyben kezdeményez tájékoztatást Tánczos Barna környezetvédelmi 

miniszter 
2021. szeptember 22. – maszol.ro 

A veszélyes medvék azonnali eltávolítására vonatkozó sürgősségi kormányrendelet gyakorlatba 

ültetéséről szervez tanácskozásokat a környezetvédelmi minisztérium csíkszéki, 

udvarhelyszéki és Maros megyei önkormányzati vezetőknek – közölte Tánczos Barna 

tárcavezető a közösségi oldalán. Tánczos Barna szerint kevés önkormányzat kötötte meg a 

szükséges szerződéseket a vadásztársaságokkal és az állatorvosokkal, ezért is van szükség a 

tájékoztatásra, hogy hatékonyabb legyen a kormányrendelet gyakorlatba ültetése. 

 

 

 

Potápi Árpád Jánossal egyeztettek a Néppárt vezetői 
2021. szeptember 22. – erdon.ro 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkartierkupar-btragumuraknakr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bkartierkupar-btragumuraknakr
https://szekelyhon.ro/aktualis/gazdanapra-varjak-az-erdeklodoket-csikszentsimonba
https://maszol.ro/belfold/Medveugyben-kezdemenyez-tajekoztatast-Tanczos-Barna-kornyezetvedelmi-miniszter
https://maszol.ro/belfold/Medveugyben-kezdemenyez-tajekoztatast-Tanczos-Barna-kornyezetvedelmi-miniszter
https://www.erdon.ro/romania/potapi-arpad-janos-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarral-egyeztettek-a-neppart-vezetoi-3914549/
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Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár hivatalában fogadta Csomortányi 

Istvánt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnökét és Zatykó 

Gyulát, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnökét. A felek megbeszélést folytattak a partiumi 

magyar nyelvű közoktatást érintő aktuális kérdésekről. 

 

Sepsiszentgyörgyi városfejlesztés: kisvárosi környezetben nagyvárosi 

szolgáltatások 
2021. szeptember 22. – maszol.ro 

„Sepsiszentgyörgy legyen az közepes méretű város, amely biztosítja a kisvárosok összes előnyét 

és a nagyvárosok összes szolgáltatásait” – fogalmazta meg a háromszéki megyeszékhely 

fejlesztési célkitűzését Antal Árpád polgármester annak kapcsán, hogy szerdán elindították a 

város új fejlesztési tervének kidolgozását. 

 

Pereskednek a nemzeti régiók kezdeményezői a lettországi aláírások 

érvényesítéséért 
2021. szeptember 22. – maszol.ro 

Jogorvoslatért folyamodnak a nemzeti régiók polgári kezdeményezés illetékesei a lett 

bírósághoz a Lettországban összegyűjtött támogató aláírások több mint 21 százalékának az 

érvénytelenítése miatt – közölte szerdán Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke, a kezdeményező bizottság képviselője. Amint a közleményben részletezi: a lett 

hatóságok az országban összegyűjtött 6838 aláírás közül csak 5395-nek az érvényességét 

ismerték el. Az aláírások több mint 21 százalékának az érvénytelenítésével Lettországban a 

hatezres küszöb alá szorult az aláírások száma. A kezdeményezők részletes magyarázatot 

kértek az illetékes lett hatóságtól, és ebből az derült ki, hogy a legtöbb aláírást (775-öt) azért 

érvénytelenítették, mert olyan személyektől származtak, akik ugyan Lettország területén élnek, 

de nem rendelkeznek lett állampolgársággal. Ha ezeket az aláírásokat érvényesnek ismerte 

volna el a lett hatóság, a lettországi aláírások száma meghaladta volna a megkövetelt 

küszöbértéket. 

 

Forró: A megegyezés a fontos, nem a Facebook-fotó 
2021. szeptember 22. – ma7.sk 

Forró Krisztián, a Szövetség leendő elnöke szerdán egyeztetett Gyimesi György parlamenti 

képviselővel. Szerdán Pozsonyban találkozott Forró Krisztián és Gyimesi György, hogy 

személyesen is megbeszéljék azokat a javaslatokat és érveket, amelyeket Forró, még az MKP 

nevében, két hete eljuttatott az OĽaNO magyar képviselőjéhez. A levél arra volt reakció, hogy 

Gyimesi a közelmúltban a pozsonyi parlament elé terjesztett egy módosító javaslatot, amely 

változtatna a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény egyes részein. Míg a 

beterjesztő Gyimesi szerint a módosítás egyértelműsítené, mikor lehet közúti jelzőtáblákat 

kétnyelvű felirattal kihelyezni, a Forró Krisztián által küldött levél viszont arra hívja fel a 

Fe
lv

id
é

k
  

E
rd

é
ly

 

https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyi-varosfejlesztes-kisvarosi-kornyezetben-nagyvarosi-szolgaltatasok
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyi-varosfejlesztes-kisvarosi-kornyezetben-nagyvarosi-szolgaltatasok
https://maszol.ro/kulfold/Pereskednek-a-nemzeti-regiok-kezdemenyezoi-a-lettorszagi-alairasok-ervenyesiteseert
https://maszol.ro/kulfold/Pereskednek-a-nemzeti-regiok-kezdemenyezoi-a-lettorszagi-alairasok-ervenyesiteseert
https://ma7.sk/aktualis/forro-a-megegyezes-a-fontos-nem-a-facebook-foto
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beterjesztő figyelmét, hogy javaslata elfogadása esetén nem bővülnének, hanem szűkülnének 

a nyelvhasználati jogok. Forró az állítását részletes indoklással is ellátta, amelynek lényegi 

részét a ma7.sk portál olvasóival is ismertette.  

 

Megtartotta alakuló ülését a kormány kisebbségi és etnikai bizottsága 
2021. szeptember 22. – bumm.sk, felvidek.ma  

Kedden tartotta alakuló ülését a kormány mellett működő, nemzeti kisebbségek és etnikai 

csoportok bizottsága. A bizottság tagjai elégedetlenségüknek adtak hangot a a Kultminor 

támogatásainak késése miatt, de a nemzeti kisebbségek ügyeibe belekontárkodó Gyimesi 

György parlamenti képviselőt is számos bírálattal illették. A választásokat követően is nagy 

teret kapott az ülésen a Kisebbségi Kulturális Alap kérdése, mivel a kisebbségek képviselői 

elégedetlenségüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy az idei évre  jóváhagyott 

támogatások még mindig nincsenek kifizetve. A tagok felhívták a figyelmet, hogy a jelenlegi 

helyzet a csőd szélére sodorta a kisebbségi szervezeteket és a kisebbségi kultúrát. Ezért a 

bizottság határozatot fogadott el, amelyben elégedetlenségét fejezte ki az alap adminisztratív 

eljárásainak ütemével, valamint a projektek támogatásainak kifizetési eljárásával 

kapcsolatban, és azt javasolta a kulturális minisztériumnak, hogy dolgozzon ki olyan módosító 

javaslatot a Kultminorról szóló törvénnyel kapcsolatban, amely elősegíti a kifogásolt 

folyamatok felgyorsítását. A bizottság az ülésen élesen bírálta Gyimesi György parlamenti 

képviselő legutóbbi törekvéseit. Azt vetették a szemére, hogy tevékenységével tönkreteszi a 

nemzeti kisebbségek választott képviselői munkájának az eredményét.  

 

Ők vezethetik a Szövetséget 
2021. szeptember 22. – Új Szó  

Már szervezik az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülésével létrejövő Szövetség nevű közös 

párt alakuló közgyűlését. A politikai szubjektum egyes tisztségviselőinek neve is ismert már. A 

megalakulást azonban nagyban nehezítheti a világjárvány, nem kizárt, hogy az alakuló 

kongresszus résztvevői csak étlen-szomjan ülésezhetnek majd. Ahogy arról beszámoltunk, a 

közelmúltban az MKP, a Híd és az Összefogás is megtartotta az egyesülésükhöz szükséges 

kongresszusát, ahol a három párt összeolvadásáról döntöttek. Jogi értelemben az első kettő a 

múlt hét végén megszűnt, az Összefogás pedig még szeptember 11-én a Szövetség 

alapdokumentumára cserélte az alapszabályát. Már korábban írtunk róla, hogy a közös párt 

elnökét az MKP adja, az utóbbi formáció az utolsó közgyűlésén erre a tisztségre Forró 

Krisztiánt, a párt eddigi elnökét választotta. A másik két pártnál is érdeklődtünk, kiket jelölnek 

a Szövetég elnökségébe. A Híd szóvivője, Magdeme Klára lapunknak azt mondta, a közgyűlésük 

csak azokat a küldötteket választotta meg, akik a Szövetség október másodikán várható alakuló 

kongresszusán részt vesznek.  
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Az elmúlt egy év önkormányzati eredményeit értékelte Magyarkanizsa VMSZ-es 

vezetése 
2021. szeptember 23. – Vajdaság Ma 

Szerbiában tavaly tartották az önkormányzati választásokat. Az új összetételű községi vezetés 

ezt követően, a nyár folyamán alakult meg Magyarkanizsán is. Azóta eltelt egy év, s Fejsztámer 

Róbert VMSZ-es polgármester a párt által delegált munkatársaival beszámolót tartott arról, 

hogy választási programjukból, az ígéretekből mit sikerült megvalósítani az elmúlt 12 

hónapban. Fejlesztették az oktatási intézményeket, az infrastruktúrát, családbarát 

önkormányzatként nagy hangsúlyt fektettek a családorientált programokra. Magyarkanizsán 

kiemelt ágazatnak számít a turizmus, az ilyen jellegű fejlesztések is külön figyelmet kaptak, 

sorolta Fejsztámer Róbert. 

 

Nagybecskerek: Az I. világháborúban elesett katonák neveit tartalmazó 

emléktáblákat avattak 
2021. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Négy emléktáblát avattak fel tegnap a nagybecskereki római katolikus temetőben, azon a 

helyen, ahol egykoron a katonasírok voltak, két éve pedig a Visegrádi Szent György Lovagrend 

bánáti Priorátusának tagjai felújították, és újraállíttatták a nagy keresztet, amely az I. 

világháborúban elesett katonák emlékét őrizte, és amelyet 1932-ben, halottak napjára 

emeltettek. A néhai katonatemető kapcsán a nagykikindai Csömöre Zoltán történész végzett 

kutatásokat, aki elmondta, hogy összesen 583 elhunyt katona nevét jegyezte fel, akik az első 

világháború éveiben haltak meg Nagybecskerek területén. A római katolikus temetőben 258 

katona nyugszik, nekik állítottak méltó emlékhelyet, neveiket márványkőbe vésték. 

 

Európai Mobilitás Hete Magyarkanizsa Községben is 
2021. szeptember 22. – Pannon RTV 

A fiatalok több előadáson is részt vehettek, emellett kerékpárokat is sorsoltak ki közöttük. 

A Magyarkanizsa községbeli általános és középiskolák, óvodák, a helyi önkormányzattal együtt 

csatlakoztak az Európai Mobilitás Hete rendezvény programjába, vagyis a városok és községek 

autómentes napjához. A fiatalok közlekedésbiztonsági előadáson és a Vöröskereszt elsősegély 

bemutatóján vehettek részt. Ezután 18 darab kerékpárt sorsoltak ki közöttük. A kispiaci Báló 

Simon nagyon megörült az ajándék bicajnak. „Tudok már rég bicajozni, van nagyobb bicajom 

is. De jó, hogy nyertem, mert ez életem legjobb napja.” 

 

„Van még egy út a számunkra: maradunk és küzdünk!” 
2021. szeptember 23. – Magyar Nemzet 

A veszélyek közepette van még egy út a számunkra: maradunk és küzdünk! – nyilatkozta a 

Magyar Nemzetnek Barta József azzal kapcsolatban, hogy a csupán százezer főre becsülhető 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26982/Az-elmult-egy-ev-onkormanyzati-eredmenyeit-ertekelte-Magyarkanizsa-VMSZ-es-vezetese.html
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/europai-mobilitas-hete-magyarkanizsa-kozsegben
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/09/van-meg-egy-ut-a-szamunkra-maradunk-es-kuzdunk
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kárpátaljai magyarság egyre fogy Kijev nacionalista politikája és a nehéz gazdasági helyzet 

miatt. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke hangsúlyozta, hogy a 

kárpátaljai magyarok elvándorlását meg kell állítani, amihez továbbra is a magyar kormány 

segítségére van szükség. 

 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Berlanyuk Nagy Anikó 
2021. Szeptember 22. – Karpat.in.ua 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozott augusztus 20-i nemzeti ünnepünk 

alkalmából a Magyar Melódiák Kamaraegyüttes énekesének, Berlanyuk Nagy Anikónak Áder 

János, Magyarország köztársasági elnöke a magyar operettek és nóták széles körű 

megismertetését szolgáló előadóművészi tevékenysége elismeréseként. 

 

Gróf Széchenyi István-szobrot avattak Csetfalván 
2021. Szeptember 22. – Karpat.in.ua 

Szeptember 21-én avatták fel Csetfalván a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

szervezésében születésének 230. évfordulóján gróf Széchenyi István szobrát.A megjelenteket 

elsőként Tar Attila, a KMKSZ Csetfalvai Alapszervezetének elnöke köszöntötte, majd Gergely 

István fafaragó mester, a szobor készítője idézte fel a már két éve készített alkotás 

háttértörténetét. 

 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Középiskolai Mentorprogramja 

felvételt hirdet 2021–2022 évi képzési programjára 
2021. Szeptember 22. – Kárpátalja 

A képzés célja a 9–11. osztályos, tehetséges és a jövőjükért tenni akaró kárpátaljai fiatalok 

mentorálása egy iskolai tanévet lefedő program keretében, mely által személyes mentorálásra, 

szakmai tanácsadásra és készségfejlesztő workshopokra is sor kerül. A program a résztvevők 

számára ingyenes. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 22. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákia történetében egyedülálló nyelvtörvény-tervezetet készített elő a Pro Civis polgári 

társulás. Egyenrangúvá tenné a szlovák és a magyar nyelvet. A tervezet filozófiája az, hogy az 
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egyén maga választhatná meg, hogy szlovák vagy magyar nyelven szeretné-e ügyeit, 

bejelentéseit, vagy más hivatali kapcsolatát intézni. 

 

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács idén is meghirdette azt az ösztöndíj - pályázatot, amellyel 

kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolás tanulókat támogat. A 

pályázatról és a tehetséges fiatalokról Oláh-Gál Elvira kérdezte a tehetségtanács elnökét. 

 

Több mint százéves megoldandó problémára sikerült megoldást találni, hiszen az 101 éve 

megszűnt Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók Iskolája, valamint Rehabilitációs Központja 

indulhat újra Székelyudvarhelyen.  Kolozsváron az I. vh. előtt működött egy hasonló 

intézmény, ám ma már csupán román tannyelvű speciális iskolák vannak Romániában. Jövő 

szeptembertől el is indítanák az oktatási intézmény – mondja Máté Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Látássérültekért Egyesület alelnöke. Szombaton, Székelyudvarhelyen, egy jótékonysági esten 

fogadnak adományokat. A világhálón is támogathatóak az erdélyi vakok. Az így összegyűlt 

összegből szeretnék átalakítani, majd működtetni a magyar államtól és a református egyháztól 

adományba kapott épületet. 

 

Rákóczi fejedelem szécsényi országgyűlésének évfordulóján 15 éve tartanak megyenapot 

Nógrádban. Az idei ünnepen a résztvevők a szülőföldhöz ragaszkodást, az önazonosságot, s az 

összetartozást hangsúlyozták. 

 

Szobrot állítottak gróf Széchenyi Istvánnak a Bereg-vidéki Csetfalván. 1847-ben Széchenyi a 

Tisza szabályozás munkáinak menetét tekintette meg a vidéken. A szobrot kedden, a gróf 

születésnapján avatták fel. Az összeállításban Tarr Attilát, a KMKSZ csetfalvai 

alapszervezetének elnökét halljuk elsőként. 

 

Hétvégén látogatható volt a kolozsborsai Bánffy-kastély. Nyitott kapuk Napját tartottak.  A 

nemrég még zárt, szanatóriumként működő épületben most, vezetett sétákat tartottak és az 

udvaron megnyitották a Szamos-menti kastélyok és várak című vándorkiállítást. 

 

Balázs G. Árpád - a nagybányai iskola egyik utolsó képviselőjeként jeles alakja volt nemcsak a 

vajdasági képzőművészetnek, sőt a szerb grafika megteremtőjeként emlegetik. 1957-től húsz 

éven keresztül a horgosi Nepomuki Szent János utcai műtermében alkotott. A ház falán 

emléktáblát avattak, a 250 éves falu így tiszteleg a művész emléke előtt. Unokája, a Budapesten 

élő Balázs Gábor is részt vett családtagjaival a táblaavatón. 


