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Potápi: Magyarország és Európa jövőjét a keresztény értékrend fennmaradása 

jelenti 
2021. szeptember 26. – MTI, Híradó, Webrádió, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló, Pannon 

RTV, Magyar Nemzet, Demokrata  

Magyarország és Európa jövőjét a keresztény értékrend fennmaradása jelenti - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Bonyhád-Majoson. Potápi 

Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a felújított bonyhád-majosi, 

római katolikus templom újraszentelésén hozzátette: a kormány minden erejével azon lesz a 

jövőben is, hogy segítse a történelmi egyházakat, a helyi közösségeket, és mindazokat, "akiknek 

fontos a közös értékrendünk". Hangsúlyozta, hogy 2010 óta háromezer templom épült vagy 

újult meg a Kárpát-medencében; "ilyen Szent István kora óta nem történt". A mintegy kétszáz 

hívő előtt tartott ünnepen az államtitkár úgy folytatta: a hit mellett legalább ilyen fontos a 

családok és gyermekek védelme. Minden eddiginél erősebb támaszt kapnak a magyar családok, 

akik a nemzet alapkövei - fogalmazott. Az államtitkár szerint az elmúlt tíz év eredményei is 

igazolják, hogy a magyar család- és nemzetpolitika az egyik legsikeresebb Európában. 

"Gyermekeink jövője is múlik azon, hogy a 2010-ben megkezdett, öt pillérre épülő 

családpolitikát tudjuk-e folytatni" - fűzte hozzá. 

 

Kolozsváron felszentelték a felújított evangélikus templomot és püspöki 

székházat 
2021. szeptember 24. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Maszol, Transindex, 

Erdély Ma 

Kolozsváron egyházi vezetők, valamint a román és a magyar kormány képviselői jelenlétében 

felszentelték a felújított evangélikus templomot, és a mellette álló püspöki székház felújított 

épületegyüttesét. Amint a felújítást vezető Fehér Attila esperes elmondta: a munkálatok 

mintegy tízmillió lejbe (7,2 milliárd forint) kerültek. Az összeg több mint felét az Európai Unió, 

közel felét a magyar állam, és kisebb részét a román állam biztosította. A hálaadó 

istentiszteleten Adorjáni Dezső evangélikus püspök felidézte: száz évvel ezelőtt, a trianoni 

döntés után ebben a templomban ülésezett az evangélikus egyház zsinata és mondta ki, hogy a 

Romániába került 33 evangélikus gyülekezet önálló püspökséget hoz létre.     "Egyházunkat egy 

politikai kényszer hozta létre, de okunk van a hálaadásra. Az úr megtartott minket, életet, 

feladatot adott nekünk" - jelentette ki a püspök. Isten csodájának tartotta, hogy a romániai 

magyar evangélikus közösség nem fogyott el, és ma egy szakszerűen felújított templomban 

ünnepelhet. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az 

eseményt köszöntve kijelentette: ma a templomok megújulása a nemzet szellemi és lelki 

megújulásának üzenetét hordozzák mindenhol a Kárpát-medencében. 
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Potápi: A Munkácsi Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a kárpátaljai 

magyarság életét 
2021. szeptember 25. – Magyar Hírlap, Gondola, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, KárpátHír 

A hit és a kultúra, a közösség és a szülőföld együttesen azok az értékek, amelyekkel a Munkácsi 

Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a kárpátaljai magyarság életét – hangsúlyozta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Munkácsi Szent 

István Líceum fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából tartott pénteki ünnepségre 

küldött levelében. Az államtitkár kiemelte: a Munkácsi Szent István Líceum menedéket jelent, 

egy olyan helyet, ahol a türelmesség és az oktatás révén az intézményben tanuló diákok erős 

közösségé formálódnak. Hangsúlyozta: akit a keresztényi türelem jellemez, az lesz majd hű 

tagja közösségének és szülőföldjének, az őrzi majd meg, sőt ápolja a keresztény hitet és 

kultúrát. Az államtitkár úgy fogalmazott: „A türelemben erő van, amelyet a kárpátaljai magyar 

nemzeti közösség az elmúlt évtizedekben megtanult és maga is megtapasztalt. A türelem ereje 

kell ahhoz ma is, hogy nyelvünket, anyanyelvi oktatásunkat, hagyományainkat, 

közösségeinket, családjainkat és kultúránkat megvédjük.” 

 

Potápi: A vajdasági magyarság a többi nemzetrésznek is példát tud mutatni 
2021. szeptember 26. – MTI, Híradó, Demokrata, Origo, Ma7 

A vajdasági magyarok az elmúlt évtizedekben óriási utat tettek meg, hiszen míg a kilencvenes 

évek háborúinak idején még a magyarság jövője is megkérdőjeleződött, mára ez a népcsoport 

megerősödött, és a többi magyar nemzetrésznek is példát tud mutatni - hangsúlyozta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton a szerbiai 

Pancsován a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület fennállásának 75 éves 

évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényén. „Példát mutat a szervezettségben, példát 

mutat a kötődésében a szülőhazájához, példát mutat abban, hogy hogyan kell minden nehézség 

ellenére megmaradni, építkezni és mindezt úgy megtenni, hogy a két nemzet közötti történelmi 

megbékélést szolgálják” - fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár. „A pancsovai Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület a legfőbb intézmény, amely összefogja a helyi magyarságot, és 

megerősíti a helyiek magyar identitását” - méltatta az egyesületet Potápi Árpád János. 

 

Szili Katalin: a határon túli magyar közösségekben konszenzus van az autonómia 

kérdésében 
2021. szeptember 26. – MTI, Demokrata, Mandiner, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Szili Katalin szerint a határon túli magyar közösségek mindegyikében konszenzus van az 

autonómiaigény kérdésében. Az autonómiakoncepciók összehangolásáért felelős 

miniszterelnöki megbízott a Temesvári magyar napok keretében Kalmár Ferenc nagykövettel, 

a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal közösen mutatja be pénteken a 

Harmincból tíz című, a magyar nemzetpolitika elmúlt tíz évét összegző kötetet. Szili Katalin a 

könyvbemutató előtt az MTI-nek telefonon elmondta: a könyv teljes képet kívánt mutatni tíz 

év magyar nemzetpolitikájának az eredményeiről, és rámutat a nemzetközi, európai 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210925-husz-eve-mukodik-karpataljan-a-munkacsi-szent-istvan-liceum
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210925-husz-eve-mukodik-karpataljan-a-munkacsi-szent-istvan-liceum
https://ma7.sk/hethatar/potapi-a-vajdasagi-magyarsag-a-tobbi-nemzetresznek-peldat-tud-mutatni
https://mandiner.hu/cikk/20210924_szili_katalin_a_hataron_tuli_magyar_kozossegek_mindegyikeben_konszenzus_van_az_autonomia_kerdeseben?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20210924_szili_katalin_a_hataron_tuli_magyar_kozossegek_mindegyikeben_konszenzus_van_az_autonomia_kerdeseben?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 27. 

 

szabályozás hiányosságaira is a nemzeti kisebbségek védelme területén. Hozzátette: a könyv 

nem tudományos igénnyel készült, de megteremti a közös tudást az autonómia, nemzetpolitika 

kérdéseiben is. A miniszterelnöki megbízott a magyar törekvések alapvetéseként jegyezte meg, 

hogy nem szeretnének a szomszédos többségi társadalmakban félelmeket kelteni. A magyar 

közösségek számára olyan megoldásokat keresnek, amelyek a saját identitását megélni akaró 

ember számára máshol már biztosítottak. Szili Katalin elmondta: azért szövetkezett a könyv 

megírásában Kalmár Ferenccel és munkatársaival, mert úgy látja, hogy a kisebbségi vegyes 

bizottságokon keresztül lehet a legtöbb eredményt elérni.

 
A bukaresti törvényszék elutasította az EMNP és az MPP fúziójának bejegyzését 
2021. szeptember 24. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti törvényszék megalapozatlannak tartotta, és elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

bejegyzését. A csütörtökön hozott határozat kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték 

pénteken. Az ítélet nem jogerős, a felek öt napon belül fellebbezést nyújthatnak be – közölte az 

MTI. Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt 

küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi 

Magyar Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a pártok politikai szövetséget is 

bejegyeztek a bíróságon, hogy a 2020-as önkormányzati választásokon már együtt 

indulhassanak. A fúzió révén létrejövő új párt bejegyzését csak a választások után indították el, 

hogy a fúzió bejegyzésének az esetlegesen elhúzódó bírósági procedúrája se sodorhassa 

veszélybe a választásokon való részvételüket. 

 

Fellebbez az EMNP és az MPP a fúziójukat elutasító bírósági határozat ellen 
2021. szeptember 26. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Vajdaság Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) folytatja az 

együttműködést, és fellebbez a fúziójukat elutasító bírósági határozat ellen – jelentette be 

pénteken Csomortányi István és Mezei János pártelnök. Kolozsvári közös 

sajtótájékoztatójukon Mezei János MPP-elnök elmondta: bizakodtak a két párt fúziójából 

létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzésében, hiszen a csütörtöki utolsó 

tárgyaláson sem az ügyész, sem a bíró semmilyen kifogást nem fogalmazott meg. A korábbi 

három tárgyaláson az ügyész által kért iratokat pótolták, a felvetett kérdéseket megválaszolták. 

Hozzátette: mihelyt megkapják a megindokolt határozatot, fellebbeznek ellene. 

 

Átadták a felújított dési református templomot: a kazettás mennyezet és az 

egyedülálló padlástér is új fényt kapott  

2021. szeptember 24. – Krónika, maszol.ro 

Európai uniós alapokból újult meg az elmúlt két évben a dési református templom. A kívül-

belül teljesen felújított, 15. századi Kolozs megyei hajlék műszaki átadása pénteken történt 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-bukaresti-torvenyszek-elutasitotta-az-emnp-es-az-mpp-fuziojanak-bejegyzeset
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meg. A nagyméretű beavatkozás összértéke 2,7 millió euró. Nagy szükség volt már a dési 

református templomnak a felújításra – mondta el Szilágyi Róbert helyi lelkipásztor a 

Református.ro portál beszámolója szerint. A tető rossz állapotban volt, az épület több helyen is 

beázott esőzésekkor, a falakon pedig nagy repedéseket találtak a beavatkozások során. A 

templom most teljes pompájában uralja a város központjának látképét. Cseke Attila fejlesztési 

miniszter köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségek gyökereit meg kell 

erősíteni – ezt tette a templom felújítása a dési magyarok, sőt a város teljes közösségével. Cseke 

Attila elmondta, a fejlesztési minisztérium Erdély-szerte több mint 80 műemlék épület 

felújítását támogatja uniós és állami finanszírozásból. Ezek közé tartozik a dési református 

templom is. 

 

Magyarországi zongoraadomány érkezett Szebenbe 
2021. szeptember 24. – Krónika 

Rösler pianínóval és zongorakottákkal gazdagodott a nagyszebeni művészeti gimnázium egy 

határon túli tehetséggondozó program keretében. A 19. században élt osztrák Rösler Gusztáv 

zongorakészítőről elnevezett hangszer a budapesti Fejes Művészeti Akadémia Egyesület 

adománya – tájékoztat a művészeti iskola vezetősége. A Fejes Krisztina budapesti 

zongoraművész működtette egyesület célja felkutatni a Kárpát-medencei fiatal tehetségeket, és 

mesterkurzusok, zenei fesztiválok révén támogatni őket művészi pályájukon. 

 

Az innovációra helyezték a hangsúlyt 
2021. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Több mint hatszáz vállalkozót sikerült megszólítani a vállalkozói héten, amelyet 

Marosvásárhelyen szervezett a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

marosvásárhelyi regionális képviselete, a Pro Economica Alapítvány és a St. Georgius Manager 

Klub. A szervezők elmondták, a tematikus napok a vállalkozóknak a szakmai 

tapasztalatcserére, a technológiai újdonságok megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére, 

ismerkedésre adott lehetőséget. 

 

Az NKA pályázati lehetőségeiről tájékoztattak 
2021. szeptember 25. – Bihari Napló 

A magyar kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) háttérintézményeként 

működő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) által lebonyolított pályázatokról 

szervezett szerda délután fórumot az RMDSZ nagyváradi szervezete a Léda-házban. Az 

érdeklődőket Botházy Nándor, az RMDSZ nagyváradi szervezetének ügyvezető elnöke 

üdvözölte. Megjegyezte: a Szigligeti Színházzal közösen megpróbálják belakni az enyészettől 

szinte az utolsó pillanatban megmentett Léda-házat, és teret biztosítani a civil szervezeteknek, 

melyek sajnos forráshiánnyal küszködnek, hiszen mind a városi, mind a megyei önkormányzat 

„elzárta a csapokat”. Köszönet illeti viszont a magyar kormányt, mely a határon túli pályázók 

ötleteit is meghallgatja, megversenyezteti ezeket, és ha méltónak tartja rá, támogatást ad. 
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Erősítésre készülnek a románnyelv-oktatásban 
2021. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

A legtöbb magyar érettségiző csak román nyelv és irodalomból bukott el idén is, mintegy 

hatvan százalékuk minden évben kizárólag ebből nem szerez átmenőt. A vidéki településeken 

mért eredmények még rosszabbak, mint a városokban, hiszen ott nagyobb a nyelvi 

elszigetelődés. Az európai alapok minisztériuma és az oktatási minisztérium közös projektet 

bocsátott közvitára, amelynek összértéke 10 millió euró, és célja, hogy hatezer oktatót 

képezzenek tovább arra, hogy a románt idegen nyelvként tanítsák a magyar diákoknak. 

 

Újraválasztották a Miért élére a korábban ittas vezetés miatt bajba került Olteán 

Csongort 
2021. szeptember 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló 

Újabb két évre bizalmat szavazott a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) Olteán Csongor 

elnöknek az ernyőszervezet szombaton Marosvásárhelyen rendezett tisztújító küldöttgyűlésén. 

A régi-új elnök az önmagát az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetként meghatározó 

Miért vasárnapi közleménye szerint hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy ismét 

megpályázza az elnöki pozíciót, maga is tisztában volt vele ugyanis, hogy „van támadási felület 

a személyemét illetően”. „Igen, hibáztam, vállaltam és vállalom a következményeit, nem bújok 

ki a felelősség alól. De megerősített a döntésemben a Miért-ben tevékenykedő kollégák kiállása, 

és megbizonyosodtam róla, hogy ennek a csapatnak az élén sok tennivalóm van még a 

következő két évben” – fogalmazott a küldöttgyűlésen Olteán. Bár nem mondott konkrétumot, 

a politikus arra utalt, hogy idén június 4-én hajnalban ittas vezetésen érte tetten a rendőrség 

Sepsiszentgyörgyön. 

 

Hagyományt teremtenének a torockószentgyörgyi gazdanappal 
2021. szeptember 26. – maszol.ro 

Szombaton ünnepelték meg Torockószentgyörgy gazdái a bőséges termést és azt, hogy alkalom 

adódott együtt lenni, beszélgetni, szórakozni. A rendezvény rendkívül időszerűnek bizonyult 

egy olyan településen, ahol a lakosság fő foglalkozása a mezőgazdaság. A Communitas 

Alapítvány által támogatott rendezvény helyszíne Torockószentgyörgy főtere volt, a 

kultúrotthon és udvara, valamint a focipálya, ahol bőven volt hely a termékek kiállítására és a 

Bara József református gondnok, Deák Zsigmond helyi tanácsos és Simándi Levente 

alpolgármester által készített gulyás elfogyasztására. 

 

Márton Áron püspök és II. Rákóczi fejedelem szobrával bővült a gyimesbükki 

történelmi emlékpark 
2021. szeptember 26. – szekelyhon.ro 

A magyar történelem két jeles személyiségére emlékeztek vasárnap délután Gyimesbükkön, a 

Deáky Panzió udvarán felavatták Márton Áron püspök és II. Rákóczi Ferenc mellszobrát. Az 

1989-es fordulat után a magyarság egyik zarándokhelyévé vált Gyimesbükk, a volt 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/vilag/erositesre-keszulnek-a-romannyelv-oktatasban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujravalasztottak-a-miert-elere-a-korabban-ittas-vezetes-miatt-bajba-kerult-oltean-csongort
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujravalasztottak-a-miert-elere-a-korabban-ittas-vezetes-miatt-bajba-kerult-oltean-csongort
https://maszol.ro/belfold/Hagyomanyt-teremtenenek-a-torockoszentgyorgyi-gazdanappal
https://szekelyhon.ro/aktualis/marton-aron-puspok-es-ii-rakoczi-fejedelem-szobraval-bovult-a-gyimesbukki-tortenelmi-emlekpark
https://szekelyhon.ro/aktualis/marton-aron-puspok-es-ii-rakoczi-fejedelem-szobraval-bovult-a-gyimesbukki-tortenelmi-emlekpark


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 27. 

 

országhatárhoz közeli rész. A kontumáci templom és a világháborús emlékhely, a Rákóczi-vár, 

a vasúti őrház és a Dani Gergely plébános ideje alatt épített római katolikus templom mellett 

évente százak keresik fel a Deáky Panziót. Deáky András nyugalmazott magyar-német-román 

szakos tanár saját telkén szoborparkot hozott létre, ahol az elmúlt években több emlékoszlop 

és kopjafa mellett Attila hun király, Szent István I. magyar király, Sebő Ödön főhadnagy és 

Wass Albert író és költő szobrát avattak fel. Most, szeptember végén Márton Áron püspök és 

II. Rákóczi fejedelem mellszobrával bővült a szoborpark. 

 

A legjobb ortopédorvosnak választották Almási Józsefet 
2021. szeptember 24. - ma7.sk  

A kéthetente megjelenő Zdravotnícke noviny című szaklap minden évben ankét – szakemberek 

és a lap olvasóinak véleménye – alapján választja ki a legjobb orvosokat. Az idén az ortopédia 

szakterületén a dunaszerdahelyi kórház ortopéd főorvosa, Almási József nyerte el ezt az 

elismerést. Megszállott sebész, aki az ortopédián belül, mely az egyik legdinamikusabban 

fejlődő orvosi szakterület, főleg a nagy ízületek elsődleges és revíziós pótlására 

szakosodik.2013-tól, vagyis megnyitása óta vezeti a dunaszerdahelyi kórházban az 

Orthocentrumot, ami irányítása alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül, és a műtőasztalon 

sok ismert sportoló is megfordult már. Többen közülük éppen Almási doktorra bízták magukat, 

aki nemcsak remek sebész, de emberi hozzáállása is kiváló.Almási József mindig is orvos 

szeretett volna és végül az ortopédiát választotta szakterületének. Előbb Pozsonyban, majd 

Győrben dolgozott, több külföldi továbbképzésen vett részt, megszerezte a szakvizsgát és a PhD 

fokozatot is. Még csak 32 éves volt, amikor a szövetbank területén végzett munkájára 

világszerte felfigyeltek. 

 

Nemzeti régiók polgári kezdeményezés - sikeres szlovákiai aláírások 
2021. szeptember 24. - ma7.sk, felvidek.ma  

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 2021. szeptember 21-én kelt levelében értesítette 

a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért“ 

címen nyilvántartásba vett polgári kezdeményezés aláírásainak átvizsgálásáról a 

kezdeményezőket. A kezdeményezés köznyelvben a nemzeti régiók néven vált ismertté. A 

belügyminisztériumi felülvizsgálat szerint 27 298 aláírás lett hitelesítve, ami azt jelenti, hogy 

96,5 százalékban voltak hibátlanok a támogató aláírások. A 3,5%-os lemorzsolódási arány a 

legjobb az eddig beérkezett 7 tagállami visszajelzés közül. Eddig a 27 tagállam közül 

visszajelzett Bulgária, Csehország, Luxemburg és Málta. 

 

Bárdos: A Csemadok mindig a magyar egység pártján állt 
2021. szeptember 24. - ma7.sk 

A Csemadok múlt heti tisztújító közgyűlésén a küldöttek harmadszor is Bárdos Gyulát 

választották országos elnökké. A régi-új elnökkel a nagymúltú szervezetet megtartó erőről és a 

felvidéki megosztottság lezárásának esélyeiről beszélgettünk. „A járvány megmutatta, milyen 
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sérülékenyek vagyunk – nem voltunk, nem is lehettünk felkészülve erre a helyzetre. A 

pandémia komoly akadályokat gördített a munkánk elé, hiszen a Csemadok életét éppen a 

rendezvények jelentik, ahol sok ember gyűlik össze. Nagy leleményességre volt szükség a helyi 

szervezeteink részéről, hogy a szigorú járványügyi szabályokat betartva folytathassák a 

munkát. Amíg lehetett, megszerveztük a helyi rendezvényeket, amelyek az igazi erejét adják a 

Csemadoknak. A szervezet működött tovább, de jött az online világ, a Zoom-os konferenciák. 

Nem jöhettek össze a Tompa Mihály Országos Verseny résztvevői, de legalább az online térben 

megmutathatták magukat. 

 

Szövetség: a déli útépítés a prioritás 
2021. szeptember 25. - Új Szó  

Mire van szüksége Dél-Szlovákia gazdaságának a fejlődéshez, és milyen gazdaságpolitikai 

intézkedéseket kínál az alakulóban lévő Szövetség? Az Új Szó és a Trend konferenciáján ezekről 

is beszélgettünk a közös pártban egyesülő MKP, Híd és Összefogás vezető képviselőjével. A 

szeptember 14-én Komáromban tartott konferencián először arról kérdeztük a pártok 

képviselőit, a Szövetség gazdasági programja inkább a fogyasztók, munkavállalók segítésére, 

vagy a vállalkozók és munkaadók támogatására irányul-e majd. Farkas Iván, az MKP szakmai 

alelnöke elmondta, a világjárvány okozta gazdasági válság kezelésére fordított 

mentőcsomagokból ki kellene venni a fogyasztók támogatását. „A vállalkozói szektor és az 

üzemek, valamint a munkavállalók kategóriájában kellene gondolkodni. Ebben pedig a 

harmónia hívei vagyunk” – mondta Farkas.  

 

Párkánynak ez volt az igazi rendszerváltás 
2021. szeptember 26. - Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Tudósításunk címe lapunk egyik, húsz évvel ezelőtti cikkének címe is. Nem véletlenül. A hétvégi 

hídünnepen is elhangzott, történelmi pillanatot éltek át akkor a régió lakosai. Miként azt a 

városi múzeumban nyitott tárlat dokumentumai is tanúsítják, az, ami ma, a 20. évfordulón már 

természetes és magától értetődő, a kilencvenes években, de még a rendszerváltás idején sem 

volt az. Himmler György tanár például a múzeumi megnyitón idézte fel, hogy 1989 végén 

párkányi és esztergomi civilek még a csonka szerkezetről kiáltottak át egymásnak, hogy hidat 

akarunk, és ezért mindent meg is tettek. Civilek és polgári társulások, önkormányzatok is. 

Himmler György a mérnökök, építészek, technikusok munkáját is méltatta, többek közt Agócs 

Zoltán professzorét, aki a tervezési – műszaki, helyreállítási munkákban jeleskedett. 

 

Életerős közösség új kezdetei 
2021. szeptember 26. – Magyar Szó 

A tóthfalusi rendezvény csak látszólagos lezárása a nemzeti összetartozás évének, amelynek 

nincs vége: sokkal inkább egy új kezdet elején vagyunk – mondta Pásztor István, a VMSZ 

elnöke szombaton, a nemzeti összetartozás évének vajdasági zárórendezvényén. A VMSZ 

elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek ebben a folyamatban: az íróknak és 
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újságíróknak, a szerkesztőknek, kiadóknak és „mindazoknak, akik felvállalták, hogy ez egy 

büszke pillanat” – mondta Pásztor a Magyar Szó Parkban megszervezett első panelbeszélgetés 

előtt, amelyen Potápi Árpád Jánossal, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkárával osztották meg gondolataikat az érdeklődőkkel. 

 

Muzslya: Régiós és ifjúsági Háló találkozó 
2021. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Muzslyán, az Emmausz Fiúkollégiumban tartják a régiós és ifjúsági Háló találkozót, ahol egész 

nap különféle programokon vesznek részt a közösség tagjai, akik szép számban érdeklődtek a 

mostani találkozó iránt, mintegy 60-an jelentek meg ezen a rendezvényen. Szombaton délelőtt 

dr. Szöllősi Tibor, temerini plébános tartott előadást, aki egy Máté evangéliumából vett 

gondolat jegyében értekezett, Gyertek hozzám mindnyájan címmel. Az előadás után 

kiscsoportos beszélgetések folytak. 

 

Konferencia Kispiacon: Kultúra és integráció euroszkepticizmus nélkül 
2021. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Több az európai uniós tagság előnye, mint hátránya. Röviden talán ez szűrhető le mindabból, 

ami szombaton Kispiacon elhangzott a Kultúra és integráció euroszkepticizmus nélkül című 

konferencián. Szerbia a 2000-es fordulat után fordult az Unió felé, s tűzte ki maga elé célként 

a csatlakozást, a tárgyalások azonban csak sokára kezdődtek meg, s vontatottan haladtak, most 

pedig elakadćssal fenyegetnek. Az emberek is kiábrándulni látszanak. Erre figyelt fel a 

Mozgalom Kispiacért Egyesület, s ezért szervezte meg konferenciát, miután a Helyi Közösség 

támogatásával sikeresen pályázott az Európai Unió Europe for Citizens programjában. 

 

Ünnepélyes tanévnyitót tartott a beregszászi magyar főiskola 
2021. szeptember 24. – MTI, Kiszo.net, Gondola.hu,  

Több mint 400 első évfolyamos hallgató ünnepélyes diákká avatásával nyitotta meg az új 

tanévet a 25 éves II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pénteken Beregszászon. A 

beregszászi református templomban tartott ünnepségen Csernicskó István, a főiskola rektora 

ismertette a felsőoktatási intézmény legutóbbi évben elért eredményeit, és vázolta az új tanévre 

kitűzött céljait. A főiskola egyre népszerűbb a kárpátaljai fiatalok, fejlődése pedig a magyar 

kormányzati támogatásnak köszönhetően töretlen. Amíg a tavalyi felvételi időszakban 1181 

jelentkezést regisztráltak, addig 2021-ben 1390-et - állapította meg Csernicskó István. 

 

Kovács Sándor Magyar Örökség-díjas lett 
2021. szeptember 26. – Kiszo.net 

Átadták a Magyar Örökség-díjakat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) dísztermében 

Budapesten, az elismeréssel ezúttal is hét kiemelkedő személyiség és intézmény tevékenységét 

tüntették ki. A díjazottak között van az eszenyi születésű Kovács Sándor neves turisztikai 
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szakíró és helytörténeti kutató. A díjat kiérdemlő Kovács Sándor és a tarpai Pápai Ferenc 

kárpát-medencei honismereti munkásságát Vári Fábián László Kossuth-díjas kárpátaljai 

magyar költő, kritikus, etnográfus, műfordító írásban méltatatta. Levelét Pásztor Zoltán, a 

Kossuth Rádió vezető szerkesztője olvasta föl.  
 

Másfél éves kihagyás után folytatódik a Katolikus Karitász orvosmissziója 

Kárpátalján 
2021. szeptember 26. – Karpat.in.ua 

A Katolikus Karitász orvosmissziója 2017 óta tevékenykedik Kárpátalján. A magyar kormány 

2018- óta támogatja az orvosmissziót. A segélyszervezet azért döntött a segítségnyújtás mellett, 

mert főleg a szórványvidéken hiányos az egészségügyi ellátás. A misszió önkéntes magyar 

orvosai eddig 34 alkalommal végeztek szűrést Kárpátalja különböző településein. 56 orvos 

kapcsolódott be a munkába. A pandémia miatt az orvosmisszió tevékenysége több mint egy 

évig szünetelt, de a hétvégén újra szürtek a magyar egészségügyi dolgozók Kárpátalján. 

 

Magas állami kitüntetéssel ismerték el Bacskai József munkásságát 
2021. szeptember 26. – Kárpátalja 

A miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend 

középkeresztje kitüntetést adományozta Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja 

részére a több évtizedes magas színvonalon végzett vezetői és diplomáciai tevékenysége, 

valamint a nemzetpolitikai területen elért kiemelkedő eredményei elismeréseként. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 24. – Kossuth Rádió 

 

A bukaresti törvényszék megalapozatlannak tartotta, és elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt 

és a Magyar Polgári Párt fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzését. A fúzióról  

2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó 

testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség nevet fogja viselni.  
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A Csemadok közelmúltban tartott közgyűlésén nemcsak az országos elnököt, Bárdos Gyulát 

választották újra, hanem általános helyettesét, Köteles Lászlót is. Pedig neki kihívója is volt, de 

a küldöttek a kelet-szlovákiai Szepsiben élő tapasztalt csemadokos mellett döntöttek.  

 

Csütörtök este ökumenikus istentisztelettel, rövid üdvözlő beszédekkel és a veszprémi Petőfi 

Színház gála műsorával az Operában megnyílt a hatodik Temesvári Magyar Napok 

rendezvénysorozata. Az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy megvalósulhat-e a program, mert 

a súlyosbodó járványhelyzet miatt hétvégi kijárási tilalmat helyeztek kilátásba. Ezt egy 

csütörtöki kormányhatározat írta felül, így – az eddigi járványügyi előírásokat betartva 

megtartható a magyar napok minden programja.  

 

Marosvásárhelyen tartják a II. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Konferenciát. A 

Kultúrpalotában zajló szakmai rendezvény kiváló alkalmat nyújt a kezdő és tapasztalt 

vállalkozóknak egyaránt az információ- és tapasztalatcserére, valamint üzleti kapcsolatok 

létesítésére is - nyilatkozta Szatmáry Zsolt főszervező, St. Georgius Manager Klub elnöke. 

 

Az együttműködés és a közös fejlesztés lehetőségeiről egyeztettek a magyarországi Alsó és a 

szlovákiai Felső Bodrogköz település vezetői a felvidéki Királyhelmecen. Céljuk, hogy a 

Határtalanul a Bodrogközben program által,  a jövőben közösen fejlesszék Szlovákia és 

Magyarország legelmaradottabb, határral elválasztott, de kulturálisan és gazdaságilag egy 

egységet alkotó térségét.  

 

Az erdélyi magyar polgármesterek számára a jövőben tankönyvként szolgáló könyvet mutattak 

be  amúlt héten az RMDSZ-es kongresszuson erdélyi polgármestereknek. A hatalommal nem 

jár együtt a tudás – hangoztatja a Ambrus Tibor egyetemi docens-szervezetfejlesztő, a köny 

egyik szerzője aki több mint száz erdélyi vállalkozásnál, számos székelyföldi önkormányzatnál 

és egyháznál dolgozott az elmúlt tizenöt évben. A szakember a kétnyelvűségből adódó 

problémákat, a szakmai fejlődés hiányát tartja a leggyakoribb gondnak a székelyföldi 

önkormányzatok esetében.  

Keresztek, kopjafák, történelmi  nagyjaink fából faragott vagy bronzba öntött szobrai, Trianon 

és '56-os emlékmű - megannyi jel Gyimesbükkön a Deáky - birtokon, ami a magyarság 

történelmére, közös múltunkra emlékeztet. Vasárnap két szoborral bővül az emlékpark, de 

úgyis mondhatnánk  ismét élő történelemóra lesz az ezeréves határnál,  Deáky András 

nyugalmazott tanár kezdeményezésére. 
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Határok nélkül 

2021. szeptember 25. – Kossuth Rádió 

 

125 éve, 1896-ban kezdett kialakulni a modern magyar festészetet elindító nagybányai 

festőiskola, amelynek korai időszakában Ferenczy Károly volt a meghatározó alakja. A többi 

alapító: Hollósy Simon, Réti István, Thorma János és Iványi-Grünwald Béla volt. 

Az évforduló alkalmából konferenciát szerveztek a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban 

egy mikulásig nyitva tartó, különböző gyűjteményekből kölcsönkapott nagybányai művekből 

álló kiállítással együtt. Nem mellékes, hogy a múzeum Thorma művekből álló tárlata is igen 

gazdag, a 70 nagybányai alkotásból álló Bay Miklós Gyűjtemény pedig egyenesen páratlan a 

maga nemében. 

 

Kiskunhalas múzeuma a Nagybányai Művésztelep híres festőjének, Thorma Jánosnak nevét 

viseli. Ennek okát ismerteti Szakál Aurél múzeumigazgató. Bay Miklós és párja még 

nagybányai éveik alatt kezdtek festményeket gyűjteni, ami akkor és ott teljesen természetes 

volt. 80-ban a Ceaucescu-rezsim elől Münchenbe menekültek, majd Budapestre költöztek, 

végül Kiskunhalason találták meg ideális lakóhelyüket. Gyűjteménye jelentős részét, harmadát, 

ami 70 műalkotást jelent, a Thorma János Múzeumnak ajándékozta az orvos házaspár. Az 

alagsorban berendezett hangulatos és igényes kivitelezésű képtárban kértem mikrofon elé Bay 

Miklóst, aki jelenlétével megtisztelte a konferenciát. 

 

Bicskei Zoltán – noha filmrendező – az állókép fontosságára hívta fel az oktatók figyelmét a 

mozgóképpel szemben. Mondván, hogy míg a film kész dolgokat közvetít, egy festmények 

elgondolkodtat, önálló vélemény alkotására ösztönöz. Ennek tükrében, miben látja a 

nagybányai művésztelep jelentőségét? 

 

Láng Kovács Éva művészettörténész Hollósy Simonról és a nagybányai művésztelep 

kialakulásáról tartott előadást a konferencián, ahová elhozta frissen megjelent erről szóló 

regényét, amely egy hangulatos térképpel kezdődik. A rajzon rajta látható minden, ami 

kötődött a művésztelephez. Például a libalegelő. 

 

Székely Sebestyén művészettörténész, a kolozsvári Quadro Galéria vezetője Nagybánya 

emlékezetét méltatta az erdélyi művészetben, továbbélését napjainkban. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-25_18-01-00&enddate=2021-09-25_18-40-00&ch=mr1
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. szeptember 26. – M1 

 

Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke 

Szlovákia déli része hagyományosan mezőgazdasági vidék, az anyaföld több felvidéki családnak 

nyújt megélhetést, ezért annak idején ezeknek a gazdáknak szüksége volt közös 

érdekképviseletre. Így alakult meg 2011-ben a Szlovákiai Agrárkamara, amelynek jelenlegi 

elnöke Patasi Ilona egy kis faluból, Nyárasdról származik. Már gyerekkorától közel áll hozzá a 

mezőgazdaság, a föld szeretete. Ilona szívén viseli a déli területeken élő gazdák sorsát, ezért a 

kamara igyekszik mind a magyar mind a régióban élő és tevékenykedő szlovák gazdák számára 

támogatást nyújtani. 

 

Folyamatosak a fejlesztések Topolyán   

Beköszöntött az ősz a Kárpát-medencében. A délvidéki Topolyán is véget ért a strandszezon, a 

fürdőruhát esernyőre cserélték az emberek. A közelben most még nincs lehetőség melegvizes 

fürdőbe látogatni, de ez rövidesen megváltozik, ugyanis épül már a városi fürdőkomplexum, 

amely a zord időben is kikapcsolódást jelent majd a családoknak. A községben a pacséri 

gyógyfürdőnek van beltéri medencéje is, és mint gyógyfürdő kiváló rekreációs és rehabilitációs 

adottságokkal rendelkezik, de az aktív kikapcsolódást ez nem teszi lehetővé. A Pacsér mellett 

található Bácskossuthfalván idén nyáron bővítették a helyi fürdőt egy kültéri medencével. 

 

Brassói Magyar Napok – Toró Tamás 

Így köszöntötte a tizenegyedik Brassói Magyar Napokra az egész Kárpát-medencéből, sőt 

távolabbról is érkező résztvevőket Toró Tamás főszervező. A szórványmagyarság legdélebbi 

régiójában ugyanis az elmúlt évtizedben, több mint egy hetes, rendkívül színvonalas kulturális 

programsorozatot kínáló fesztivállá nőtte ki magát a rendezvény. Mindezt már a nyitónap első 

koncertje is bizonyította, hiszen a marosvásárhelyi Koszorús Krisztina énekes, zenekarával és 

a Brassói Filharmóniával kiegészülve a zenei műfajok izgalmas egyvelegét hozta el a zsúfolásig 

megtelt Szent János térre, amely új helyszíne a brassói seregszemlének, az a hely, ahol a 

brassóiak számára oly kedves egykori, a kommunizmus alatt lebontott református templom 

állt. 

 

Nagydobrony példát mutat    

Az ungvári járási Nagydobrony Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községe, azonos nevű 

kistérségéhez négy környező falu is tartozik. Számos dolog van, amiért említésre méltó ez a 

település: ilyen a paprika, a palócos nyelvjárás, és a vendégszeretet is. Napjainkban azonban 

nem ezért járnak egész Ukrajnából a csodájára a községnek, hanem az itt élő emberek 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-09-26-i-adas/
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összefogása vált ki hatalmas elismerést. Erre még visszatérünk, előbb azonban beszéljünk 

kicsit a község hétköznapjairól. 

 

Térkép 

2021. szeptember 25. – Duna TV 

 

Nemzeti zarándokhely lesz Szentjobb 

Több mint kilencszáz évvel ezelőtt találta meg Szent László király Szent István király jobb karját 

a Nagyváradhoz közeli Szentjobbon. Ekkor figyelt fel a Berettyó-menti kis magyar falura, mely 

azóta is őrzi a két szent kultuszát. A település vezetése rendszeres zarándoklatok szervezésével, 

egyházi témájú rendezvényeivel most azon munkálkodik, hogy zarándokközpontot alakítson ki 

a térségben, ami a hagyományőrzés mellett az egyházi-kulturális turizmus fellendítését is 

segítené. 

 

Jégkorongozás határok nélkül 

Határtalanul jégkorongozás - így lehetne jellemezni a Zempléni Hiúzok Jégsport Egyesület 

tevékenységét. A sátoraljaújhelyi jégkorong csapatokban játszók ugyanis többen a határ 

túloldalán élnek - a felvidéki gyerekek. A jégcsarnok közelsége, a szívélyes fogadtatás vonzza 

őket ide - bár a járvány miatt egyre többen morzsolódnak a csapatokból, a határon való ingázás 

szigorításai miatt. Idén az egyesület újra toborzásba kezd, és az ovi-kori program is újra 

indulhat. 

 

Márton Áron Zarándokközpont 

Zarándokok fogadására alkalmas, de helyi rendezvényeknek is otthont ad a székelyföldi 

Csíkszentdomokoson a Márton Áron Zarándokközpont. A 125 éve született erdélyi püspök 

szülőfaluja rengeteg érdeklődőt vonz. Az emlékmúzeum bemutatja Márton Áron 

tevékenységét, de szükség volt egy olyan létesítményre is, ahol megpihenhetnek a látogatók. Az 

épületegyüttes anyaországi támogatásból és a helyi közbirtokosság segítségével jött létre. Az 

avatóünnepségen Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke 

megáldotta a zarándokközpontot. 

 

Elfeledett mesterségek – csókai gölöncsér 

Kézművesnek lenni a mai modern, rohanó, felpörgött világban nem éppen kifizetődő időtöltés. 

A rutint, türelmet és főként időt igénylő foglalkozásokat manapság nem értékelik kellőképpen, 

ezért kevés fiatal lát jövőt bennük. A hagyományos kézműves mesterségek alapjait nyári 

táborokban sajátíthatják el az érdeklődők, például Közép Bácskában, a Topolya melletti Bajsa 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-09-25-i-adas/
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falucskában, ahol a Hagyományápoló Kézművesek Köre évről évre szervez ilyen jellegű 

programot. 

 

Székely séfek sikere 

Vajon a húsmentes ételeket vagy a szaftos pörköltöt szerette inkább Tamási Áron, Farkaslaka 

szülötte? Hát a mesemondónak, Benedek Eleknek mi volt a kedvenc étele? Egy farkaslaki 

étterembe betérve megtudhatjuk, hiszen az étlapon irodalomtörténeti csemegék sorát 

találhatjuk. Balázs Hunor és Bándi Domokos a Magyarország étele verseny különdíjas 

szakácsaiként lettek Kárpát-medence-szerte is ismertek, ezúttal viszont odahaza remekelnek, 

ismert magyar írók hagyományos kedvenceit főzik, megújult köntösben. 


