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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

 A helyi magyar intézmények minőségéről beszéltek a Temesvári Magyar Napok 

megnyitójának szónokai 
2021. szeptember 23. – MTI, Krónika, Maszol 

A temesvári magyar intézmények minőségéről beszéltek csütörtök este a Temesvári magyar 

napok nyitógálájának szónokai. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára köszöntőjében elmondta: a magyar bölcsőde, óvoda, építésekor, a magyar iskola, 

vagy templom támogatásakor arra kell törekedni, ne csak külsőre legyenek szépek az 

intézmények, hanem a színvonaluk is minőségi legyen. Az államtitkár felidézte: a Bánság 

fővárosa ezer szállal kötődik a magyar kultúrához, történelemhez. A térség történelmét is 

alakító temesvári események közül Dózsa György felkelésének a temesvári leverését, és a 

romániai kommunista diktatúrát megdöntő 1989-es forradalmat említette. "Ha nem lett 

volna Tőkés László, ha nem lettek volna azok a kitartó, szívós és büszke temesváriak, 

magyarok, románok és németek, akik összefogva kiálltak Tőkés László mellett, a szabadság 

gondolata mellett, talán nem beszélhetnénk ma demokratikus Romániáról, és demokratikus 

Közép-Európáról. Ezt mind-mind Temesvár adta nekünk" - jelentette ki. 

 

Visszakozott a CNSU – Az eredeti program szerint zajlanak a Temesvári Magyar 

Napok! 
2021. szeptember 23. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Magyar Napok nyitórendezvénye előtt, az utolsó pillanatban ismét változott, ha  

nem is a járványhelyzet, hanem a járványügyi korlátozások szabályozása. Az Országos 

Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) visszakozott és csak 6 ezrelékes fertőzöttségi mutató esetében 

vezetik be az éjszakai kijárási tilalmat, így Temesvár és a megye több települése egyelőre 

megszabadul a korlátozásoktól. A VI. Temesvári Magyar Napok szervezői örülnek a legjobban 

az új járványügyi szabályozásoknak, mert az eredeti program szerint megtarthatják a 

rendezvényeket, amelyeken a 6 és 12 év közötti gyerekek is részt vehetnek, tesztelés nélkül. 

„Csütörtökön elkezdődik a nagy sikernek örvendő Temesvári Magyar Napok VI. kiadása, dús 

programkínálattal, értékes és felejthetetlen rendezvényekkel.  Idén négy napon át 

ünnepelhetjük együtt magyarságunkat a belváros szívében: az Opera téren, a Szabadság téren 

és más helyszíneken is szeptember 23. és 26. között. Az esemény az itt élő és innen 

elszármazott magyar családok, civilszervezetek, intézmények, vállalkozók és művészek közös 

rendezvénye.” 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/visszakozott_a_cnsu_az_eredeti_program_szerint_zajlanak_a_temesvari_magyar_napok.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/visszakozott_a_cnsu_az_eredeti_program_szerint_zajlanak_a_temesvari_magyar_napok.php
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Több mint 3700 fiatal tehetség fejlődését segíti az MCC az új tanévben 
2021. szeptember 23. – MTI, Híradó, Origo 

Egyre nagyobb az érdeklődés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzései iránt: a 

tehetséggondozó idén több mint 3700 diákkal kezdi meg az oktatási évet. Az MTI-hez 

csütörtökön eljuttatott közlemény szerint az alapítvány bővülése földrajzi értelemben is 

jelentős, Kárpát-medence-szerte már 23 városban érhetők el az MCC programjai. A fiatal 

tehetségek programja 1125, a középiskolás program 2254, az egyetemi program pedig 331 

tehetséges fiatal fejlődését segíti. Az MCC nemcsak a diákjai, hanem a regionális központjai 

számát illetően is jelentősen bővült idén. Ősztől már 14 magyarországi és 9 külhoni, 

magyarlakta városban érhetők el az alapítvány egyedülálló programjai - írták. A hazai 

központok közül az egyetemi városokban (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc) 

már az MCC teljes képzési palettája elérhető, de a többi magyarországi helyszínen (Szolnok, 

Kecskemét, Békéscsaba, Szombathely, Zalaegerszeg, Veszprém, Székesfehérvár, Szekszárd) is 

megtalálható az alapítvány valamely képzése. 

 
Magyar állami kitüntetések a csángó magyarság megmaradásáért végzett 

munkáért 
2021. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

A moldvai csángó magyarság megmaradásáért végzett munkájáért adományozott állami 

kitüntetést két Moldvában tevékenykedő közéleti személyiségnek Áder János, Magyarország 

köztársasági elnöke, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A kissé megkésett 

átadóünnepséget a bákói Magyar Házban tartották szerdán délután. Perka Mihály szabófalvi 

író, pedagógus, helytörténet-kutató és Kovács Melánia, a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének ügyvezetője vehették át az elismeréseket, amelyeket Zákonyi Botond 

nagykövet és Tóth László csíkszeredai főkonzul közösen adtak át. Az eseményen részt vett 

Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke, valamint több moldvai 

csángó hagyományőrző is. 

 

Székelyföld is kiveheti a részét az ötvenmilliárdos programból 
2021. szeptember 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Utak, ivóvíz- és csatornahálózatok épülhetnek, illetve újulhatnak meg, sőt még a 

gázszolgáltatás is újabb települések számára válhat elérhetővé a kormány Anghel Saligny-

programja révén. Az ezzel kapcsolatos fontosabb gyakorlati tudnivalókról tájékoztatta Cseke 

Attila fejlesztési miniszter Székelyföld RMDSZ-es polgármestereit és alpolgármestereit. Az 

online tájékoztató az RMDSZ keretén belül működő Székelyföldi Önkormányzati Tanács 

(SZÖT) kezdeményezésére jött létre, és 109 Hargita, Kovászna, illetve Maros megyei 

önkormányzati vezető vett részt. Amint a SZÖT elnöke, Barti Tihamér tájékoztatott, ez jó 

alkalom volt arra, hogy a polgármesterek és alpolgármesterek konkrét kérdésekre 

kaphassanak választ. 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/09/23/nemzetkozi-szaktekintelyektol-tanulhatnak-a-mathias-corvinus-collegium-hallgatoi
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kituntetesek-a-csango-magyarsag-megmaradasaert-vegzett-munkaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-allami-kituntetesek-a-csango-magyarsag-megmaradasaert-vegzett-munkaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfold-is-kiveheti-a-reszet-az-otvenmilliardos-programbol
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Október végétől heti ötször lehet Marosvásárhelyről Budapestre repülni 
2021. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Most lehet a legjobb feltételek között repülni, és sok tudatos utas van, aki kihasználja ezt a 

lehetőséget – fogalmazott Peti András, a Marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtér 

igazgatója, amikor az október végétől bővülő járatokról és az újdonságokról érdeklődtünk. 

Novembertől hetente ötször lehet Budapestre utazni, háromszor pedig Rómába és október 15. 

után kiderül, hogy lesznek-e és hova új repülőgépjáratok. 

 

Felvonták az UNESCO lobogóját Kelemantián 
2021. szeptember 23. – Új Szó, bumm.sk, felvidek.ma  

Az Izsa területén található egykori, több mint 1200 éves római katonai tábor közepét mától az 

Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 

lobogója díszti – jelezve, hogy a régészeti lelőhely egyben világörökségi helyszín is. A lobogó 

felvonásán az állami és önkormányzati szféra, valamint a műemlékvédelmi és régészeti 

szakma számos szlovákiai képviselője vett részt. Csütörtöky József, a Duna Menti Múzeum 

igazgatója mellett Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke és Ľubica Pinčíková, a nevezési 

folyamat fő koordinátora, a Műemlékvédelmi Hivatal főosztályvezetője szólt a jelenlevőkhöz. 

Mindannyian kiemelték a világörökségi címben rejlő óriási turisztikai potenciált, amely 

hozzájárulhat a környék fejlődéséhez is. Viera Grigová, az UNESCO szlovákiai bizottságának 

főtitkára levélben köszöntötte a résztvevőket. A lobogót végül Csenger Tibor és Domin István 

izsai polgármester vonták fel. Kelemantia egykor a Római birodalom hídfőerődje volt, 

létrejöttét a markomann háborúknak köszönhette. 

 

Hegyen-völgyön varázslat – ez a Palócföldi Bringatúra 
2021. szeptember 23. – felvidek.ma  

A hagyományok köré szerveződő „Palócföld – Hont – Podpol’anie – Hagyományőrző 

Tematikus Út” mára az északi határtérség meghatározó turisztikai desztinációja lett. Az 

országon átnyúló fejlesztésekben nagy szerepe volt a Palóc Út Egyesületnek, és a fejlődés új 

állomása egy határon átnyúló kerékpáros infrastruktúra kiépítése. Elsők között három 

település 3 vállalkozója indította el a kerékpárkölcsönző szolgáltatását. A Heves megyei 

Mátrafüred, a Nógrád megyei Terény és a szlovákiai Hrušov együttműködésével és 

összefogásával lehetőség nyílt arra, hogy családok, baráti társaságok elektromos kerékpárt 

kölcsönözve ismerhessék meg a térség látnivalóit, vagy a természeti szépségeket. Az 

útvonalak változatos távokban és nehézségi fokozattal választhatók, a 26 kilométerestől a 

közel 80 kilométeres nagyobb túrákig. Ezen alapokkal indulhatott el a Palócföldi Bringatúra 

ötlete, melynek teszttúrája a napokban zajlik. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/oktober-vegetol-heti-otszor-lehet-marosvasarhelyrol-budapestre-repulni
https://ujszo.com/regio/felvontak-az-unesco-lobogojat-kelemantian
https://felvidek.ma/2021/09/hegyen-volgyon-varazslat-ez-a-palocfoldi-bringatura/
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Az összetartozás példája Gömörben 
2021. szeptember 23. – felvidek.ma  

A járvány miatt több évre húzódó A fa és az ember pedagógiai projekt lassan a lezárásához 

közeledik. Ennek első állomása Bátkában volt szeptember 22-én. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai 

Központja, a Pro scholis, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya, a Bátkai 

Alapiskola és Óvoda A fa és az ember pedagógiai projekten belül a bátkai alapiskola belső 

udvarában átadta az Összetartozás kertjét. A meghívott vendégeket Sebők Csilla, a Bátkai 

Alapiskola és Óvoda igazgatója köszöntötte. Az Összetartozás kertje küldetéséről Ádám Zita, 

az SZMPSZ tiszteletbeli alelnöke, a regionális pedagógiai központ vezetője, a projekt 

főszervezője szólt.  

 

Szabadka: A 80 évvel ezelőtti borzalmakra emlékeztek 
2021. szeptember 23. – Vajdaság Ma 

Egy perc néma hallgatással és koszorúval emlékeztek ma Szabadkán, a Sárga ház előtt a 80 

évvel ezelőtti borzalmakra, amikor Bácska Magyarországhoz való visszacsatolása után az 

épületbe zárták azokat, akikről azt vélték, hogy az új rendszer ellenségei. A megemlékezést 

Margareta Bašaragin, az újvidéki Női Tanulmányok és Kutatások szervezet vezetője 

kezdeményezte, aki kutatásai során szembesült azzal, hogy most van pontosan 80 esztendeje 

az akkor történteknek. Elmondta, hogy nagyon sok nőt is megkínoztak az épületben. Sorsuk 

kutatásával foglalkozik, s ezért minden évben megemlékeznek majd a bebörtönözött, 

megkínzott emberekről. 

 

Könyvadományt kaptak a közép-bánáti óvodások 
2021. szeptember 23. – Vajdaság Ma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkársága mintegy 100 mesekönyvet küldött a Vajdaságba, és Szőke Annát, a 

Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesületének elnök asszonyát bízták meg, hogy juttassa 

el oda a könyvcsomagot, ahol a legnagyobb szükség van rá. 

 

Fremond Árpád: Fontos a Topolya-Bajmok közötti útszakasz javítása 
2021. szeptember 23. – Magyar Szó 

Az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériumhoz intézett kérdést Fremond 

Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője a parlament mai ülésen. 

Kérdése a Topolyát Bajmokkal összekötő útszakasz felújításához kapcsolódott, pontosabban 

arra irányult, hogy mikor kezdődnek meg a munkálatok. Fremond az érvelések között 

megemlítette, hogy ezen a szakaszon juthatunk el a Bajmok-Bácsalmás határátkelőhöz. 

Elmondta, hogy a nyár folyamán nagyon sokan használják ezt a határátkelőt. Emellett több 

regionális úthoz is kapcsolódik. 
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https://felvidek.ma/2021/09/az-osszetartozas-peldaja-gomorben/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26987/Szabadka-A-80-evvel-ezelotti-borzalmakra-emlekeztek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26986/Konyvadomanyt-kaptak-a-kozep-banati-ovodasok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4731/kozelet/250888/Fremond-%C3%81rp%C3%A1d-Fontos-a-Topolya-Bajmok-k%C3%B6z%C3%B6tti-%C3%BAtszakasz-jav%C3%ADt%C3%A1sa-Fremond-%C3%81rp%C3%A1d-parlamenti-%C3%BCl%C3%A9s.htm
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Kossuth-táblát avattak a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumban 
2021. szeptember 23. – Kiszo.net 

Kossuth Lajos születésének évfordulóját emléktábla-avatással méltatták a beregszászi, nevét 

viselő líceumban. Az ünnepségen Zseltvay-Vezsdel Emese kifejtette, az esemény színvonalát 

emeli, és gyönyörű keretekbe foglalja a Beregszászért Alapítvány által felajánlott emléktábla. 

Beke Mihály András, a beregszászi konzulátus első beosztott konzulja elmondta, erdélyi 

emberként is régóta foglalkoztatja egy gondolat, hogy egy külföldinek, nem magyar embernek 

hogyan lehetne elmagyarázni azt, hogy mit jelent a szétszakítottság, mit jelent az, hogy egy 

nemzetnek szétszakítottsága ellenére is egy a sorsa, egy a történelme. S most azt is nehéz 

lenne elmagyarázni, hogy Kossuth Lajosnak miért avatunk ma itt is emléktáblát. 

 

Kárpátalján romlik a járványhelyzet 
2021. szeptember 23. – Karpat.in.ua 

Rohamosan romlik a járványhelyzet Kárpátalján. Az elmúlt hét során 265 új fertőzöttet vettek 

nyilvántartásba. A hírt Viktoria Timcsik megyei epidemiológus közölte egy szeptember 22-i 

sajtótájékoztatón. Szeptember 23-tól Ukrajna összes megyéje sárga zónába kerül, mely a 

következő korlátozásokat vonja maga után: kötelező maszkviselés, tömegrendezvények 

lebonyolításának betiltása, a zárt rendezvénytermeknek csupán egyharmada lehet foglalt, a 

közétkeztetési helyeken az asztaloknál csupán négy személy ülhet, az asztalok között meg kell 

legyen a minimum másfél méteres távolság, az edzőtermekben 10 négyzetméteren egy 

személy tartózkodhat. 

 

Élő tradíció: szőlőszüret a sepsei HMDK-egyesületnél 
2021. szeptember 23. – Képes Újság 

A HMDK sepsei alapszervezetében harmadik éve szerveznek közösségi szüretet, melyre 

nemcsak egyesületi tagjaikat várják, hanem a falu apraját-nagyját, sőt még távolabbi 

vendégeket is, így idén a vukovári és a laskói egyesület tagjai is részt vettek a programban. 

Évszázadok óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel a Kárpát-medencében. A szólás szerint 

szolgát, és nem csupán gazdát kívánó munkafolyamatban a szüret jelenti a koronát.  

 

Ne felejtsük el magunkat magyarnak vallani! 
2021. szeptember 23. – Képes Újság 

Már javában zajlik a népszámlálás online szakasza, a jövő héten, szeptember 27-től pedig már 

az összeírók is megjelennek az utcákon, az otthonokban. Fontos, hogy részt vegyünk a 

népszámláláson, és valljuk magunkat magyarnak! A népszámlálás a legjelentősebb, 

legszerteágazóbb statisztikai felmérés, melyre nemcsak Európában, hanem a világ különböző 
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https://kepesujsag.com/ne-felejtsuk-el-magunkat-magyarnak-vallani/
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országaiban általában tízévente kerül sor. Az összeírás eredménye a legátfogóbb adatbázis a 

lakosságról, a háztartásokról és a családokról. Ezek az adatok elengedhetetlenek a gazdasági, 

politikai és szociális fejlődés szempontjából. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 23. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Kormány támogatásával ismét bővült a Pozsonyi Magyar Szakkollégium.  Az immár 

28 férőhelyes intézmény 2016 óta várja azokat a fiatalokat, akik az egyetemi oktatáson túl  is 

nyitottak az új ismeretek iránt. A szerdai ünnepélyes tanévnyitón Potápi Árpád 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözölte a diákokat.   

 

2022-ben népszámlálást tartanak Romániában. RMDSZ nemrégiben tartott kongresszusán 

dokumentumot fogadtak el az erre való felkészülésről is. 

A szövetség nagyon fontosnak tartja, hogy minden romániai magyar ember - nemzeti 

identitását vállalva -  részt vegyen majd a népszámláláson, mert a magyarság számarányától 

is függ a mindenkori román kormány kisebbségpolitikája, a nyelvi jogok biztosítása, a 

közösségnek juttatott támogatások mértéke. Erről beszélt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

 

A több mint száz éve meghúzott határt a természeti jelenségek nem veszik figyelembe,  ezért 

közös projekten dolgoztak a magyar, szlovák, ukrán és román szakemberek, klímakutatók a 

különböző földtani mozgások elemzésére, az ember okozta károk megszüntetésére. De a 

legfontosabb -  mondta a szakember - a lakosság értesítése, védelme. Beszélgetéseink a 

sajtótájékoztató után készültek. 

 

A Rákóczi Szövetség idén szeptemberben közel kétezer kárpátaljai magyar iskolakezdő 

kisdiákot köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával, melyeket  ezekben a napokban a megye közel 

90 településén adják át.  A Rákóczi Szövetség munkájának is köszönhető, hogy Kárpátalján a 

vegyes családok egyre több esetben választják gyermekük számára a magyar oktatást. 

Tudósítónk a munkácsi ösztöndíjátadón járt. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-23_18-02-00&enddate=2021-09-23_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-23_18-02-00&enddate=2021-09-23_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 24. 

 

Hosszú időbe telik, amíg a Kolozs megyei, jegenyei ifjúsági táborhely korszerű, a fiatalok és 

ifjúsági szervezetek igényeihez igazodó, modern szabadidőközpont lesz, de egy fontos lépés 

már megtörtént.  

 

Száz évvel ezelőtt, 1921 őszén alakult meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. 

Ebből az alkalomból centenáriumi ünnepséget tartottak, erről korábbi adásunkban 

beszámoltunk. Konferenciát tartottak, volt hármas könyvbemutató  és  bemutatták az kerület 

kilenc egyházmegyéje és több mint 220 gyülekezete számára készített címereket. Ezek a 

jelképek nagyban hozzájárulnak a gyülekezetek identitásának erősítéséhez. Ez utóbbiakról is 

hallunk összeállításunkban.  

 

Forró László egyházkerületi főjegyző igehirdetésével és Dávid István nagykőrösi 

orgonaművész hangversenyével felavatták a temesvári Új Ezredév templom orgonáját. A 

Sándor Péter csíkszentdomokosi orgonaépítő által készített hangszer egy bánsági szakértő 

szerint a város legjobb orgonája.  A magyar orgonatörténet kimagasló momentumaként 

értékelt ünnepségen készült összeállításunk. 


