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Potápi: megjelentek a Határtalanul program idei pályázati kiírásai 
2021. szeptember 27. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Ma7.sk, Felvidek.ma, Pannon RTV, 

Magyar Szó, Magyar Nemzet, hirado.hu, Blikk 

A Határtalanul programban hetedikesek és középiskolások Kárpát-medencei tanulmányi 

kirándulását lehetővé tevő pályázat nyílt meg hétfőn - jelentette be a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Potápi Árpád János  sajtótájékoztatón 

közölte: a hetedikeseknek szóló pályázat keretösszege 1,3 milliárd forint, a középiskolásoknak 

szóló pedig 500 millió forint. Mindkét kiírásban 500 ezer és 5 millió forint közötti összegre 

lehet pályázni. Az államtitkár emlékeztetett: a programról 2010-ben döntöttek, az első buszok 

2011. június 4-én indultak el Budapestről. Egy korábbi felmérést ismertetve óriási 

eredménynek nevezte, hogy a magyarországi egyetemisták 78 százaléka járt már határon túli 

magyarlakta területen, 62 százalékuknak pedig van határon túli barátja, ismerőse. Potápi 

Árpád János szólt arról is, hogy a koronavírus-járvány miatt a 2019-es és 2020-as keretből 

támogatott kirándulások jelentős része, több mint kétezer kirándulás nem valósulhatott meg. 

Ezért ezek megvalósítási határidejét 2022. augusztus 31-ig meghosszabbították - mondta.  Az 

államtitkár kitért arra, hogy idén is megszervezik a Határtalanul középiskolai vetélkedőt, 

amelyben tavaly 112 ezer anyaországi és külhoni diák vett részt. A döntőbe azonos arányba 

kerültek határon túli és magyarországi csapatok - jegyezte meg. Megemlítette, hogy új 

lehetőséget kínálnak a Határtalanul programban aktív pedagógusoknak, akiknek 

tanulmányutakat hirdetnek, valamint saját tanulmányutak megvalósítását is támogatják. 

 

Grezsa: nincs alternatívája az anyanyelvi oktatásnak 
2021. szeptember 27. – MTI, Kisalföld, Baon, Promenád, Ma7, Kiszó 

Nincs alternatívája az anyanyelvi oktatásnak – jelentette ki Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Marcelházán, 

ahol átadta a helyi református egyházközségnek a program keretében épített bölcsődéjét 

hétfőn. A miniszteri biztos az ünnepélyes átadón rámutatott: az óvodaprogram utolsó 

szakaszában sok helyütt bölcsődéket építettek, tekintettel arra, hogy nagyon hézagos a 

hozzáférés a bölcsődei rendszerhez, s ez beleillik a program gondolatába, hiszen annak célja, 

hogy szerte a Kárpát-medencében biztosítani lehessen a magyar nyelvű kisiskolások 

utánpótlását. “Egy közösségbe szervezzük a Kárpát-medence magyarjait azért, hogy a jövő 

magyar, közép-európai és európai kihívásainak egyaránt egy megerősödött nemzeti 

közösségben tudjunk megfelelni. Hiszen a legfőbb érték az ember, és meggyőződésünk szerint 

az anyanyelvén tanuló gyermeknek nincs alternatívája” – hangsúlyozta Grezsa István. 
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https://ma7.sk/hethatar/megjelentek-a-hatartalanul-program-idei-palyazati-kiirasai
https://kiszo.net/2021/09/27/grezsa-nincs-alternativaja-az-anyanyelvi-oktatasnak/
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Az új tanévben is elindult az Iskola Alapítvány délutáni oktatási programja 
2021. szeptember 27. –Maszol.ro 

Szeptember 27-től 2317 diák részvételével elkezdődött az Iskola Alapítvány által működtetett 

Délutáni oktatási program 2021/2022-es tanéve. A program keretében a tanórák után 

szakképzett pedagógusok foglalkoznak a szórványban élő elemistákkal, segítenek a 

gyerekeknek a házi feladatok megoldásában, illetve különböző készség- és képességfejlesztő 

tevékenységeket tartanak számukra. Emellett a program hozzájárul a gyermekek mindennapi 

meleg ebédjéhez is. "Évről évre nagyobb az érdeklődés a program iránt, a tavalyi létszámhoz 

képest négyszáznál több diák iratkozott be az idei tanévben. 31 helyszínen több a beiratkozott 

előkészítős diák, mint tavaly, 22 helyszínen pedig az első osztályos diákok száma növekedett, 

összesen 214-gyel több nulladikos és elsős diák vesz részt idén a programban. A beiratkozott 

kisdiákok egyre növekvő létszáma igazolja a program létjogosultságát, a megnövekedett 

diáklétszám sok helyen biztosítja a minőségi magyar nyelvű oktatás jövőjét" – tájékoztatott 

Nagy Zoltán Levente, a projektet működtető Iskola Alapítvány elnöke. 

 

Báthory Emlékév 2021 Szilágysomlyón: hidat építenek múlt és jelen között 
2021. szeptember 27. – maszol.ro 

 Az előző évekhez hasonlóan az idén is megemlékeztek Báthory István erdélyi fejedelem és 

lengyel király születésnapjáról, mintegy ,,hidat építve ezáltal múlt és jelen között” – mondta 

Kovács Zoltán Zsolt, a Báthory István Alapítvány elnöke a 29. alkalommal megszervezett 

szilágysomlyói Báthory Napokon. Tavaly decemberben a budapesti Báthory-Bem 

Hagyományőrző Egyesület és a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány közösen hirdette meg 

a Báthory Emlékév 2021 eseménysorozatot a hagyományos lengyel–magyar barátság és a 

közép-európai együttműködés jegyében. Ez az emlékév kiváló lehetőséget teremt az utókor 

számára arra, hogy Báthory István örökségét ápolja és minél szélesebb körben megismertesse 

a nagyvilággal. 

 

Először tartottak Családi Hétvégét Szilágybagoson – hagyományt teremtenének 

belőle 
2021. szeptember 27. – maszol.ro 

Ünnepelt Szilágybagos község a hétvégén. Szombaton a helyi focipályán fiatalok, idősek, 

gyermekes családok látogattak ki az első alkalommal megrendezett Családi Hétvégére, mert 

,,mi is valljuk: szívügyünk a család” – mondta Bernáth István polgármester. A polgármester 

elmondta, az elmúlt években falunapokat tartottak, de a jelenlegi járványhelyzet ezt nem 

engedi meg, ezért kisebb rendezvényben kellett gondolkodniuk, ami többnyire róluk, a község 

családjairól szól, nem igényel több hónapnyi szervezést, így született meg a kétnapos Családi 

Hétvége gondolata, amelyre sikerült két hét alatt előkészülniük, hozzátette, hogy hagyományt 

is teremtenének belőle. 
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https://maszol.ro/belfold/Az-uj-tanevben-is-elindult-az-Iskola-Alapitvany-delutani-oktatasi-programja
https://maszol.ro/belfold/Bathory-Emlekev-2021-Szilagysomlyon-hidat-epitenek-mult-es-jelen-kozott
https://maszol.ro/belfold/Eloszor-tartottak-Csaladi-Hetveget-Szilagybagoson-hagyomanyt-teremtenenek-belole
https://maszol.ro/belfold/Eloszor-tartottak-Csaladi-Hetveget-Szilagybagoson-hagyomanyt-teremtenenek-belole


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 28. 

 

A kelet-európai régió legnagyobb kapacitású krumplifeldolgozó üzeme létesül 

Székelyföldön 
2021. szeptember 27. – szekelyhon.ro 

90 millió eurós befektetésből egy hasábburgonya- és egy burgonyapehely-előállító üzem létesül 

Gyergyóremetén, és ugyanitt egy nyolcezer négyzetméter alapterületű tároló és friss, 

konyhakész burgonyát előállító üzem épül. Két 10 ezer négyzetméteres tároló épül ugyanakkor 

friss konyhakész burgonya-üzemmel kiegészülve még Gyergyóalfaluban és egy Szováta 

közelében. Kari András, a projekt szakmai vezetője, Barti Tihamér, az RMDSZ Székelyföldi 

Önkormányzati Tanácsának elnöke és Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági 

Igazgatóság vezetője sajtótájékoztatón ismertették a Székelyföldön (és jóval szélesebb 

távlatokban is) egyedülálló beruházás részleteit. Kiderült, hat különböző vállalkozás különálló 

projektjeiről van szó, amelyeket azonban összehangolva valósítanak meg, és így is fognak 

működni. 

 

V. Fehér Megyei Magyar Napok: tematikus napokkal készültek a szervezők 
2021. szeptember 27. – maszol.ro 

Az előző évekhez hasonlóan idén is sokszínű, minden korosztályhoz, érdek- és társadalmi 

csoporthoz szóló programok várják az érdeklődőket az ötödik Fehér Megyei Magyar Napokon. 

A választást megkönnyíti az, hogy idén tematikus napokra csoportosították a kínálatot. Az 

erdélyi magyar szórványközösség egyik legnagyobb rendezvényét – amely minőségi együttlét 

útján összefogni és erősíteni kívánja a Fehér megyei magyarságot– szeptember 30-a és október 

3-a között tartják meg idén. A fő helyszín a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, de amint az 

a részletes programból kiderül, a megye több településén is lesznek figyelemreméltó 

események. 

 

Radványi Gézára emlékeznek Kassán 
2021. szeptember 27. - ma7.sk 

Kezdetét vette a Radványi Géza Emléknapok. A rendezvénysorozattal immár ötödik 

alkalommal tisztelegnek Radványi Géza világszerte ismert filmrendező előtt szülővárosában, 

Kassán. A szeptember 26-28. között zajló rendezvénysorozat hagyományosan Radványi Géza 

emléktáblájának megkoszorúzásával vette kezdetét, amely a Mészáros utca 35. szám alatt, a 

rendező – és bátyja, Márai Sándor – egykori otthonának falán kapott helyet. A koszorúzáson 

az eseményt szervező Kassai Polgári Klub elnöke, Palenčár Csáji Ildikó köszöntötte a 

résztvevőket. 

 

A romák ügyében is szükség van a közös megoldásra 
2021. szeptember 27. - felvidek.ma  

A Magyar Közösség Pártja legutóbbi országos kongresszusa határozatban is kimondta, hogy a 

kisebbségeken belül a roma kisebbséget is képviselni fogják. Hudár Zoltán, a FeMaRo alelnöke, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kelet-europai-regio-legnagyobb-kapacitasu-krumplifeldolgozo-uzeme-letesul-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-kelet-europai-regio-legnagyobb-kapacitasu-krumplifeldolgozo-uzeme-letesul-szekelyfoldon
https://maszol.ro/kultura/V-Feher-Megyei-Magyar-Napok-tematikus-napokkal-keszultek-a-szervezok
https://ma7.sk/tajaink/radvanyi-gezara-emlekeznek-kassan
https://felvidek.ma/2021/09/roma-ugyben-is-szukseg-van-a-kozos-megoldasra/
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az MKP rozsnyói járási küldöttjeként vett részt a kongresszuson. Magyar-történelem szakos 

pedagógusként azt szeretné, ha az új párton belül a romák esetében is működne a pluralizmus 

elve. „Úgy gondolom, hogy a romakérdés nemcsak a mi problémánk, hanem az egész felvidéki 

közösségéé is. Kevésnek tartom a háromnapos megoldásokat, mint ahogyan például a 

Szentatya látogatásakor történt. Ezért megfogalmaztam egy határozati javaslatot, amit 

támogatott a közgyűlés” – nyilatkozta a Felvidék.má-nak Hudár Zoltán.  

 

Saját teljesítménnyel mandátumhoz jutni 
2021. szeptember 28. – Magyar Szó 

Mindenkinek megvan a saját munkamódszere, és azt alkalmazva készül a jövő évi 

választásokra, kezdte a beszélgetést Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 

Szabadkai Magyar Rádió ma reggeli műsorában. Elmondta, hogy a VMSZ egyelőre a napi 

feladataival próbál megbírkózni, a választási ígéreteket próbálja teljesíteni. „Most, hogy 

normalizálódtak a viszonyok, normalizálódott az élet, erre nagyobb mozgástér, nagyobb 

lehetőség van, de lélekben készülünk a jövő évre”, nyilatkozta Pásztor István, aki hozzátette, 

hogy jövőre nemzeti tanácsi választásokat is tartanak, de Magyarországon is parlamenti 

voksolást tartanak, ami szintén fontos a határon túli magyar közösségnek. 

 

Hazajönni, megpihenni! 
2021. szeptember 28. – Magyar Szó 

„Ha elfáradsz a világban, gyere haza megpihenni, az öreg fák árnyékában szép időkre 

emlékezni!” Pósa Lajos Anyám intései című költeményének soraival köszöntötte Újhelyi 

Nándor vasárnap délután a 765 éves múlttal rendelkező Firigyházán a falunapi búcsúra, a 

Firigyháziak X. Találkozójára hazalátogatott egykori és jelenlegei firigyházi polgárokat. A 

Törökkanizsáért Egyesület a jubileumi találkozót idén is a Szent Mihály-napi búcsú jegyében 

szervezte meg az emlékház udvarán. 

 

Újabb megbeszélést tartottak a vajdasági színházi és politikai vezetők 
2021. szeptember 27. – vajma.info 

A színházlátogatás hagyományának megteremtése és megerősítése érdekében újabb tartalmas, 

jó hangulatú és előremutató beszélgetésen vagyunk túl, írta ma közösségi oldalán Pásztor 

István, a VMSZ elnöke a vajdasági magyar színházi vezetőkkel folytatott második körös 

megbeszélése után. A Magyar Nemzeti Tanács elnökével, a színház- és társulatvezetőkkel és a 

Tanyaszínház elnökével több órán át tárgyaltunk azokról az általuk elkészített társulati, illetve 

intézményi jövőképekről, amelyek az egy hónappal ezelőtt megtartott találkozó záradékának 

teljesítéseként általuk kerültek megírásra, készültek el, fogalmaz a VMSZ elnöke, aki szerint jó 

irányban és sokat haladtak. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4735/kozelet/251167/Saj%C3%A1t-teljes%C3%ADtm%C3%A9nnyel-mand%C3%A1tumhoz-jutni-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-n%C3%A9psz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%A1s-v%C3%A1laszt%C3%A1sok-koszov%C3%B3i-k%C3%A9rd%C3%A9s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4734/vajdasag/251157/Hazaj%C3%B6nni-megpihenni!-VMSZ-sz%C3%B3rv%C3%A1nymagyars%C3%A1g-frigyh%C3%A1za.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26998/Ujabb-megbeszelest-tartottak-a-vajdasagi-szinhazi-es-politikai-vezetok.html
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Új gyermekkórust alapítottak Újvidéken 
2021. szeptember 27. – Rtv.rs 

A Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus, valamint az újonnan alapított gyermekkórus 

hálahangversenyét hallgathatták meg vasárnap az érdeklődők az újvidéki Kapisztrán Szent 

János ferences templomban. A kórusban a magyarul éneklés, az összetartozás szépségét, a 

közösség erejét élhetik meg a fiatalok. A három hete alakult gyermekkórus tagjainak pedig 

mindenben segítenek. 

 

Orosz külügy: Kijev irigyli a magyar gázegyezményt 
2021. szeptember 27. –MTI, Karpatalja.ma, Vilaggazdasag.hu, gondola.hu 

Ukrajna a szomszédja iránt érzett irigységből fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, 

hogy értékelje Magyarországnak a Gazprommal megkötött gázszerződését - írta Marija 

Zaharova orosz külügyi szóvivő hétfői Telegram-bejegyzésében. "Amikor partnereink 

legközelebb meg fognak emlékezni a totalitarizmus áldozatainak emléknapjairól, fejükkel a 

posztszovjet térség felé bólintva, jusson eszükbe, hogy (a rendszer) táptalajául a szomszédok 

ellen irigységből tett feljelentések szolgáltak" - fogalmazott Zaharova. 

 

A magyar–orosz gázszerződés új feszültséget okozott Kijev és Budapest között 
2021. szeptember 27. – Kiszo.net 

Az ukrán külügyminisztérium a magyar–orosz gázszerződés miatt kezdeményezte az ukrán–

magyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottság ötödik, a hét második felére 

tervezett ülésének elhalasztását. Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán 

külügyminisztérium hétfőn kiadott nyilatkozatában nemtetszésének adott hangot amiatt, hogy 

szeptember 27-én újabb hosszú távú szerződést kötött a magyar kormány az orosz 

Gazprommal földgáz szállítására. 

 

Vigadalom Nagymuzsalyban 
2021. szeptember 27. – Kiszo.net 

Őszi mulatság, bor- és gasztronómiai fesztivál, szüreti bál, ki minek nevezi, egy a lényeg, 

vasárnap Namuzsalyban egy igazán vidám népünnepélyre került sor. Sokan becsatlakoztak a 

szervezésbe, hogy e nap kellemesen teljen kicsinek és nagynak egyaránt. Szegedi Erika azt 

emelte ki, ilyenkor, ősszel az a legfontosabb, hogy minél több finomsággal töltsük meg 

kamráinkat, abban legyen benne minden jó, ami az asztalra való. 
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https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/%C3%BAj-gyermekk%C3%B3rust-alap%C3%ADtottak-%C3%BAjvid%C3%A9ken_1275347.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/orosz-kulugy-kijev-irigyli-a-magyar-gazegyezmenyt/
https://kiszo.net/2021/09/27/a-magyar-orosz-gazszerzodes-uj-feszultseget-okozott-kijev-es-budapest-kozott/
https://kiszo.net/2021/09/27/vigadalom-nagymuzsalyban/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 27. – Kossuth Rádió 

 

Megjelent a Határtalanul program idei kiírása, mától lehet pályázni.  A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a 

hetedikeseknek szóló pályázat keretösszege 1,3 milliárd forint, a középiskolásoknak szóló pedig 

500 millió forint. Mindkét kiírásban 500 ezer és 5 millió forint közötti összegre lehet pályázni. 

Potápi Árpád János szólt arról is, hogy a koronavírus-járvány miatt a 2019-es és 2020-as 

keretből támogatott kirándulások jelentős része, több mint kétezer kirándulás nem 

valósulhatott meg, ezek határidejét 2022. augusztus 31-ig meghosszabbították. A Határtalanul 

program sikertörténet, de a járvány mennyire zavarta meg a szárnyalását? - kérdeztük az 

államtitkártól a sajtótájékoztató után.  

 

Újraszentelték a felújított kolozsvári evangélikus templomot. Hat évig tartott a restaurálás, 

mely során nemcsak a templom, hanem a mellette álló Püspöki palota és a hozzá tartozó 

épületegyüttes is megújult. A munkálatok mintegy 7,2 milliárd forintba kerültek. Az összeg 

több mint felét az Európai Unió, közel felét a magyar állam, és kisebb részét a román állam 

biztosította.  

 

A hétvégén Vajdaság Tóthfaluba költözött!  Könyvbemutatók, kerekasztal beszélgetések, 

konferenciák, és az elhagyhatatlan szabadidős és gyerekprogramok várták az érdeklődőket. Ez 

volt a nemzeti összetartozás évének vajdasági zárórendezvénye. Igen, valóban már kilenc 

hónapja a Nemzeti újrakezdés évét éljük, de a tavalyi tematikus év zárórendezvénye a járvány 

miatt elmaradt. Ez pótolták a szervezők. Az esemény csúcspontja a “Hogyan Tartható fenn a 

lendület?” c. közéleti kerekasztal volt. 

 

A beregszászi református templomban tartották a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola tanévnyitó ünnepségét. Idén 415 hallgató kezdi meg tanulmányait, minden nappali 

szakos képzés ingyenes, a hallgatók ösztöndíjban is részesülhetnek. Az intézmény nem részesül 

ukrán állami támogatásban, kizárólag a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően 

tudnak működni és fejlődni. A tanévnyitó ünnepségen átadták a Rákóczi-díjakat. Az elismerést 

olyan személyek kapják, akik fontos szerepet játszottak az önálló kárpátaljai magyar 

felsőoktatás, valamint a beregszászi főiskola megalakulásában és fejlődésében. Idén az egyik 

díjazott Misovicz Tibor, a Mecénás Alapítvány titkára volt.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-27_18-02-00&enddate=2021-09-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-27_18-02-00&enddate=2021-09-27_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 28. 

 

Örök dilemma a Csemadokban, hogy hogyan lehetne a fiatalokat becsábítani a szervezetbe, 

illetve a rendezvényeire. Főleg a nagyobb városokban jelent ez problémát annak ellenére, hogy 

az ottani egyetemeken és főiskolákon sok a magyar diák. A kassai és a pozsonyi helyzetről 

érdeklődtünk. 

 

A múlt hét végén, Marosvásárhelyen megrendezett II. Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói 

Konferencia egyik előadója volt Seres Szilvia, a Digitális Jólét program szakértője. 

 

Előadásában a mesterséges intelligenciáról, az új technológia alkalmazási lehetőségeiről 

beszélt a vállalkozóknak, ugyanakkor felhívta figyelmüket az "MI kihívás" - alapozó online 

kurzusra is, amelyet bárki elvégezhet.  

 

Az 1944. szeptember 24.-i vérengzés áldozataira emlékeztek a Fekete Körös menti Gyanta 

település református templomában.  77 évvel ezelőtt, ezen a napon a visszavonuló magyar 

csapatokat követő román alakulatok vérfürdőt rendezve kirabolták a települést. 45 falubeli 

esett áldozatul. Gyantán felgyújtották a református parókiát, az egyházközség anyakönyve az 

összes iratokkal a tűz martalékává vált. A faluban sokáig nem beszéltek az 1944-ben 

történtekről, még a rendszerváltozás után sem.  Csak 2004-ben állítottak emlékművet az 

áldozatok tiszteletére a református templom kertjében. 


