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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Tízéves a Magyarság Háza 
2021. szeptember 29. – Magyar Nemzet 

A minden magyar összetartozását jelképező intézmény, a Magyarság Háza idén ünnepli tizedik 

születésnapját. Csibi Krisztina igazgatót az elmúlt tíz évről és a születésnapi programsorozatról 

kérdeztük, köztük arról a négynapos kulturális fesztiválról, amit ezen a héten tartanak egy 

szimbolikus helyen, Felvidéken, a borsi Rákóczi-kastélyban. „Tíz évvel ezelőtt azzal a céllal 

hozták létre intézményünket, hogy erősítse a magyar–magyar kapcsolatokat, és a programjai 

révén találkozóhelyet biztosítson a magyarországi és a külhoni, valamint a világ különböző 

részein élő magyaroknak. Ezt a vonalat szeretnénk erősíteni a jövőben. Idáig ezernél több 

programot szerveztünk, a szereplők száma meghaladja a két és fél ezret, nézőink, látogatóink 

száma átlépte a negyedmilliót, de a klasszikus értelemben vett kulturális szervezőmunka 

mellett az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb szerep jutott a Magyarság Házának a 

szakmai felügyeletünket ellátó nemzetpolitikai államtitkárság munkájának 

háttértámogatásában.” – nyilatkozta Csibi Krisztina. 

 

A magyar állam támogatásával épült ovi-sport pályát adtak át Széken 
2021. szeptember 30. – MTI, Krónika, maszol, Webrádió, Promenád 

A magyar állam támogatásával épült ovi-sport pályát adtak át csütörtökön a 

néphagyományairól híres Kolozs megyei Szék községben. A 14,28 millió forintból elkészült 

pálya lehetővé teszi, hogy az óvodás gyermekek biztonságban és játékos formában tudják 

elsajátítani a futball, a kézilabda, a röplabda, a tenisz és a tollaslabda alapjait, és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek számára is biztosítja a sportolás lehetőségét. Az eseményen részt 

vevő Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos 

az avató ünnepség után a közmédiának nyilatkozva elmondta: a sportpálya a korábban már 

felújított széki óvoda mellé épült. Megjegyezte: a magyar állam óvodafejlesztési programja az 

egész Kárpát-medencében a magyar nyelv védelmét szolgálja, hiszen a 3-6 éves gyermekek a 

mesevilágon keresztül találkoznak a magyar anyanyelv mélységével, szépségével, és így 

kötődnek a magyar kultúrához is. Azt is fontosnak tartotta, hogy a széki óvodás gyermekek "a 

templom árnyékában" játszhatnak, és a keresztény szellemben nevelkedhetnek. 

 

Potápi Árpád János, Böröcz László és Törcsi Péter a Pesti Riporterben 
2021. szeptember 30. – Pesti TV 

A csütörtöki Riporter című műsor első vendége Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár volt, aki egyebek mellett a Határtalanul Programról beszélt. Majd itt volt Böröcz 

László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, aki a baloldali előválasztást tárgyalta ki és arra is 

kitért, hogy mi történne akkor, ha a baloldal irányítaná az országot. Végül skypeon 

bekapcsolódott Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója, aki arról beszélt, 
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https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/09/tizeves-a-magyarsag-haza
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/a-magyar-allam-tamogatasaval-epult-ovi-sport-palyat-adtak-at-szeken
https://pestitv.pestisracok.hu/2021/09/30/potapi-arpad-janos-borocz-laszlo-es-torcsi-peter-a-pesti-riporterben/
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hogy Magyarországra érkezett a LIBE–bizottság, a héttagú EP-delegáció szerdától péntekig 

tartózkodik majd hazánkban. 

 

Kelemen Hunor: a matematikai tényállás az, hogy Florin Cîțu és kormánya 

kedden meg fog bukni 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

A stabil kormányzás érdekében még mindig az volna a legelfogadhatóbb forma, ha a PNL, az 

RMDSZ és az USR–PLUS alkotna többséget, azonban a kormánykoalícióból kivált USR–PLUS 

úgy viselkedik, mintha vissza sem akarna térni a kormányzati együttműködéshez, véli Kelemen 

Hunor. Az RMDSZ elnöke a Maszolnak elmondta: a matematikai tényállás szerint, figyelembe 

véve, kik ígérték meg, hogy megszavazzák a PSD bizalmatlansági indítványát, a Florin Cîțu 

vezette kormány kedden meg fog bukni. 

 

Erdélyieket is jelöltek Prima Primissima díjra 
2021. szeptember 30. – Krónika 

Nyilvánosságra hozták szerdán a 2021. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának három-

három jelöltjét, köztük erdélyi személyiségek is szerepelnek: magyar tudomány kategóriában 

Egyed Ákos kolozsvári történész, magyar irodalom kategóriában pedig Ferenczes István 

csíkszeredai író, költő.  

 

Elek apó örökségéről a magyar népmese napján: programokkal várja az 

érdeklődőket a kisbaconi emlékház 
2021. szeptember 30. – Krónika 

Benedek Elek emlékének, szellemi és irodalmi örökségének ápolására hívják fel a figyelmet 

csütörtökön, a magyar népmese napján, a nagy mesemondó születésnapján több erdélyi és 

magyarországi településen. A jeles napról a kisbaconi emlékházban is megemlékeznek – 

mondta el a Krónikának Bíró Boróka, a mesemondó ükunokája, aki Elek apó emlékének 

éltetéséről is beszélt. 

 

Kereskényi Gábor: Szatmárnémeti családbarát város kell legyen 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

Önkormányzati vezetőket, minisztereket kérdeztek az RMDSZ marosszentgyörgyi 

kongresszusán. Kereskényi Gábor szatmárnémeti polgármestert arról faggatták, hogy milyen 

elképzelései vannak a városvezetőségnek Szatmárnémeti felzárkóztatására. Megtudtuk, 

nemcsak a fejlesztési projektek indultak el, hanem teljes szemléletváltást indítana be a 

szatmári megyeszékhelyet vezető csapat. 
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https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-matematikai-tenyallas-az-hogy-Florin-Citu-es-kormanya-kedden-meg-fog-bukni
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-a-matematikai-tenyallas-az-hogy-Florin-Citu-es-kormanya-kedden-meg-fog-bukni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/erdelyieket-is-jeloltek-prima-primissima-dijra
https://kronikaonline.ro/szines/elek-apo-oroksegerol-a-magyar-nepmese-napjan-programokkal-varja-az-erdeklodoket-a-kisbaconi-emlekhaz
https://kronikaonline.ro/szines/elek-apo-oroksegerol-a-magyar-nepmese-napjan-programokkal-varja-az-erdeklodoket-a-kisbaconi-emlekhaz
https://maszol.ro/belfold/Kereskenyi-Gabor-Szatmarnemeti-csaladbarat-varos-kell-legyen-VIDEOINTERJU
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Kitűzték Háromszék zászlaját a megyeháza épületére 
2021. szeptember 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hosszú évek zászlóvitái, feljelentései és pereskedései után szerdán Tamás Sándor és Antal 

Árpád kitűzték Kovászna megye zászlaját a megyei önkormányzat bejárata fölé és 

homlokzatára. A lobogó ugyan már korábban is ki volt tűzve oda, de egy kedvezőtlen bírósági 

ítélet miatt el kellett távolítani, ezúttal viszont minden törvényes alapja megvan, hogy a 

megyezászló a megyeháza homlokzatán lobogjon. A kormány szeptember közepén fogadta el 

Kovászna megye zászlaját és most, hogy a határozat megjelent a Hivatalos Közlönyben is, a 

lobogót jogszerűen is lehet használni. Kovászna megye zászlója kék mezőben egy ezüstkardot 

tartó kart jelenít meg, a kard egy szívet szúr át. A címerben a térségre jellemző szimbólumok, 

a nap és félhold is láthatóak, a három csillag a megye három székére utal. 

 

Energiaár-szabályozás, harmadik oltás és helyreállítási terv – az RMDSZ-es 

kormányzati tájékoztató témái 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

Sürgősségi kormányrendeletet kell elfogadnunk az elszabaduló energiaárakról. A fogyasztókat 

egyszerűen, bürokráciamentesen kell segíteni – mondta Kelemen Hunor a 10 perc Bukarest 

26. adásában. Az RMDSZ kormányzati tájékoztatójának csütörtöki kiadásában a 

miniszterelnök-helyettes a harmadik oltásról is beszélt, és mindenkit arra buzdított, hogy aki 

eddig még nem oltotta be magát, kérje a vakcinát, hiszen ez az egyetlen lehetőség, hogy a 

járványt minél kevesebb veszteséggel éljük túl. Most már hivatalos: elfogadta az Európai 

Bizottság Románia helyreállítási tervét, így 2026-ig 29,2 milliárd euró érkezik majd többek 

között oktatásra, egészségügyre, környezetvédelmi fejlesztésekre, a kultúra támogatására – 

tette hozzá Kelemen Hunor a videóban. 

 

Kétmedencés uszoda épül Székelykeresztúron, hozzá tartozó edzőteremmel és 

parkolóval 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

Uszoda épül Székelykeresztúron, a közel 30 millió lejes finanszírozást csütörtökön hagyta jóvá 

a fejlesztési minisztérium – közölte az RMDSZ hírelvelében Cseke Attila fejlesztési miniszter. 

A kezdeményezést Rafai Emil volt polgármester indította útjára – tájékoztatott Kelemen 

Hunor miniszterelnök-helyettes, RMDSZ-elnök. „Cseke Attila fejlesztési miniszterrel és Novak 

Eduárd sportminiszterrel már tavaly decemberben eldöntöttük, hogy 2024-ig minél több 

sportlétesítményt, uszodát fogunk építeni. Mert nem lehet olyan megye, ahol fél óránál többet 

kell utazni ahhoz, hogy valamilyen sportlétesítményt használhassunk. És nem lehet olyan 

gyermek Romániában, akinek nincs esélye lakhelyéhez közel uszodába járni. Jól haladunk 

ezzel a tervünkkel” – tette hozzá Kelemen Hunor. 

 

 

E
rd

é
ly

  

https://maszol.ro/belfold/Kituztek-Haromszek-zaszlajat-a-megyehaza-epuletere
https://maszol.ro/belfold/Energiaar-szabalyozas-harmadik-oltas-es-helyreallitasi-terv-az-RMDSZ-es-kormanyzati-tajekoztato-temai
https://maszol.ro/belfold/Energiaar-szabalyozas-harmadik-oltas-es-helyreallitasi-terv-az-RMDSZ-es-kormanyzati-tajekoztato-temai
https://maszol.ro/belfold/Ketmedences-uszoda-epul-Szekelykereszturon-hozza-tartozo-edzoteremmel-es-parkoloval
https://maszol.ro/belfold/Ketmedences-uszoda-epul-Szekelykereszturon-hozza-tartozo-edzoteremmel-es-parkoloval
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A Miért nem adja fel. Oltean Csongor a botlásáról, a rolexes fiúkról és az elfajuló 

konfliktusokról 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezletnek (MIÉRT) a marosszentgyörgyi RMDSZ-kongresszuson sem 

sikerült átvinnie azt az alapszabályzat-módosítást, amely az ernyőszervezet számára 

megnyugtató módon rendezi a fiatalok képviseletét a szövetség döntéshozó testületeiben. 

Oltean Csongor, a MIÉRT szombaton újraválasztott elnöke a Maszolnak elmondta: bíznak 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ígéretében, és nem adják fel célkitűzéseiket. Interjú. 

 

Pluszpénz a Bánffy-palota homlokzat-felújítására: büdzsékiigazításról döntött a 

Kolozs Megyei Tanács 
2021. szeptember 30. – Krónika 

Költségvetés-kiigazítást fogadott el csütörtöki rendes ülésén a Kolozs megyei önkormányzat. A 

megyei út felújítása mellett a kórházak modernizálása is prioritást élvez. A Bánffy-palota külső 

homlokzatfelújítási munkálatainak befejezésére 800 ezer lejt utaltak ki, a Kozmutza Flóra 

Hallássérültek Speciális Iskolája számára 150 ezer lejt szavaztak javítási munkálatokra és 

kerítésének befejezésére, valamint a Leon Daniello tüdőkórház részére is 159 ezer lejes 

többletösszeget hagytak jóvá épületének korszerűsítésére – tájékoztat a Kolozs megyei RMDSZ 

közleménye. 

 

Rossz időpontban indulnak az iskolabuszok Kolozsváron, lehagyják a magyar 

kisdiákokat  
2021. szeptember 30. – transindex.ro 

Évek óta tartó iskolabusz problémából lett elege a magyar iskoláknak, egyeztetni fognak, és ha 

ez sem működik: nyomást gyakorolnak Emil Bocra. A román 0-4 osztályos diákok esetében is 

tapasztalt probléma, a magyaroknál viszont még inkább gondot jelent, hisz a romániai magyar 

tannyelvű intézményekben a tanulók órái egy órával tovább tartanak minden nap. A délutáni 

oktatásban (After School program) résztvevő diákoknak pedig esélyük sincs iskolabusszal 

hazatérni, ugyanis ilyenkor már nincs buszjárat. Az órarend összeállításakor a magyar 

gyermekek iskolai programját nem vették figyelembe, így nincs olyan iskolabusz, amelyre a 

diákok ekkor felülhetnének.  

 

Nagyváradi kisajátítások: a hivatal úgy veszi el a magántulajdont, hogy nem is 

szól róla 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztora egyéb ügyintézés közben fedezte 

fel: az egyház tulajdoni lapjára már rákerült az önkormányzat bejegyzése, mely szerint a 

telküket „közhasznú beruházás” miatt kisajátítják. A tulajdonosokat azonban erről nem 

értesítette a váradi polgármesteri hivatal. Dénes István Lukács, a Bihari Református 
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https://maszol.ro/belfold/A-Miert-nem-adja-fel-Oltean-Csongor-a-botlasarol-a-rolexes-fiukrol-es-az-elfajulo-konfliktusokrol-INTERJU
https://maszol.ro/belfold/A-Miert-nem-adja-fel-Oltean-Csongor-a-botlasarol-a-rolexes-fiukrol-es-az-elfajulo-konfliktusokrol-INTERJU
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dontott-a-kolozs-megyei-tanacs-a-koltsegvetes-kiigazitasrol-utfelujitasokat-es-a-korhazak-modernizaciojat-tervezik
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/dontott-a-kolozs-megyei-tanacs-a-koltsegvetes-kiigazitasrol-utfelujitasokat-es-a-korhazak-modernizaciojat-tervezik
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29212&rossz_idopontban_indulnak_az_iskolabuszok_kolozsvaron_lehagyjak_a_magyar_kisdiakokat
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29212&rossz_idopontban_indulnak_az_iskolabuszok_kolozsvaron_lehagyjak_a_magyar_kisdiakokat
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradi-kisajatitasok-a-hivatal-ugy-veszi-el-a-magantulajdont-hogy-nem-is-szol-rola
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradi-kisajatitasok-a-hivatal-ugy-veszi-el-a-magantulajdont-hogy-nem-is-szol-rola
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Egyházmegye esperese, a Nagyvárad-olaszi gyülekezet parókus lelkésze szerdán este tudatta 

saját közösségimédia-oldalán, hogy tudomására jutott: az egyházközség tulajdonlapján 

megjelent egy bejegyzés, mellyel közhasznúnak nyilvánítják a tulajdonukban lévő 217 

négyzetméteres területet, amit egy új utca létrehozásának céljából kisajátít a helyi 

önkormányzat. A tulajdoni lapra az áramszolgálatóval kötött új szerződés miatt volt szükség, 

így – mintegy véletlenül –szereztek tudomást a bejegyzésről. 

 

Összefogással a jövő nyertesei lehetnek a magyar vállalkozók a Kárpát-

medencében 
2021. szeptember 30. – szekelyhon.ro 

Az I. Erdélyi Gazdasági Fórum jelentőségéről beszélt egy interjúban Diósi László, a Romániai 

Magyar Üzleti Egyesület elnöke. Mint fogalmazott, ha a magyar vállalkozók összefognak a 

Kárpát-medencében, megosztják egymással a szükséges tudást, akkor a jövő nyertesei 

lehetnek. 

 

Megkérdezik a háromszékieket az önkormányzatok munkájáról és magyarországi 

választásokról 
2021. szeptember 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Háromszék 2030 címmel indított közösségi konzultációt az RMDSZ háromszéki szervezete és 

a következő időszakban 50 000 háromszéki háztartást keresnek fel, hogy kikérjék a lakosság 

véleményét egyrészt arról, hogy milyen irányba szeretnék, hogy fejlődjön a településük és a 

megyéjük, másrészt, hogy miként vélekednek a jövő évi magyarországi választásokról. „Nagyon 

fontos, hogy tudjuk, miről, hogyan gondolkodnak az emberek: így azokra a kérdésekre tudunk 

hangsúlyt fektetni, ami a közösség számára fontos. Van abban valami különleges, ha együtt 

tudunk jó döntéseket hozni” – mutatott rá Tamás Sándor. Az RMDSZ háromszéki elnöke 

szerint a tíz perc alatt kitölthető kérdőívből szeretnék megismerni a háromszéki emberek 

véleményét, terveit, hogy az önkormányzatok ez alapján emberközelibbé tehessék a 

közpolitikáikat. A háromszéki konzultációnak az is célja, hogy felkészüljenek a jövőre esedékes 

magyarországi országgyűlési választásokra. „Ahogy eddig is, ezután is segítünk az embereknek 

a magyar állampolgársági ügyintézésben, az elkövetkezőkben célirányosan szólítjuk meg az 

érintetteket, kiszállásokat szervezünk, házhoz megyünk” – fogalmazott a háromszéki 

tanácselnök. 

 

Újjáépítik az ezeréves határnál álló gyimesbükki Rákóczi-várat 
2021. szeptember 30. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A fejlesztési minisztérium 6,7 millió lejes finanszírozást hagyott jóvá a gyimesbükki Rákóczi 

vár újjáépítésére – adta hírül közleményében az RMDSZ. „Közös örökségünk megújulásának 

szempontjából mindenképp fontos időszakot élünk: ma örömmel jelenthetjük be, hogy 

Gyimesbükkön megújul a XVII. századi Rákóczi vár. A helyieket dicséri leginkább ez az 

eredmény, akik összefogtak és polgármestert választottak. A kormányzati csapat a fejlesztési 

minisztériumon keresztül támogatja a vár megújulását” – mondta Kelemen Hunor 
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https://szekelyhon.ro/vilag/osszefogassal-a-jovo-nyertesei-lehetnek-a-magyar-vallalkozok-a-karpat-medenceben
https://szekelyhon.ro/vilag/osszefogassal-a-jovo-nyertesei-lehetnek-a-magyar-vallalkozok-a-karpat-medenceben
https://maszol.ro/belfold/Megkerdezik-a-haromszekieket-az-onkormanyzatok-munkajarol-es-magyarorszagi-valasztasokrol
https://maszol.ro/belfold/Megkerdezik-a-haromszekieket-az-onkormanyzatok-munkajarol-es-magyarorszagi-valasztasokrol
https://maszol.ro/belfold/Ujjaepitik-az-ezereves-hatarnal-allo-gyimesbukki-Rakoczi-varat
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miniszterelnök-helyettes. „Az egykori határon fekvő várrom történelmi jelentőséggel bír az 

erdélyi magyarok számára, ezt a fontos műemléket, történelmünk egy darabját újjáépítjük” – 

fogalmazott Cseke Attila fejlesztési miniszter. 

 

Elkezdődött a szórvány egyik legfontosabb ünnepe, a Fehér Megyei Magyar 

Napok 
2021. szeptember 30. – maszol.ro 

Csütörtökön startolt a dél-erdélyi szórványmagyarság egyik legnagyobb fesztiválja 

Nagyenyeden. A hivatalos megnyitót a Bethlen Gábor Kollégium udvarán délután fél hatkor a 

nagyszínpadon tartották. Az összegyűlt közönséget a rendezvény házigazdái, Deák Kriszta és 

Bakk Szabolcs köszöntötték. A megnyitón felszólalt Lőrincz Helga főszervező, Kelemen Hunor, 

az RMDSZ szövetségi elnöke és miniszterelnök-helyettes, Novák Eduárd ifjúsági és sport 

miniszter, Ladányi Árpád, a Fehér megyei RMDSZ elnöke, Nicolae Albu prefektus, valamint 

Dumitru Fulea, a Fehér Megyei Tanács alelnöke. Lőrincz Helga beszédében Kőrösi Csoma 

Sándor életútjához hasonlította a Fehér Megyei Magyar Napokat és kiemelte: a rendezvény 

helyszíneként szolgáló ősi alma mater nem csupán egy szórványkollégium, hanem az erdélyi 

oktatás igazi ékköve, amely büszkén áll Nagyenyed központjában. Kelemen Hunor beszédében 

az idő múlásának metaforájával élt és hangsúlyozta: „hihetetlenül fontos a szórványidentitás: 

a közösség megélése múlik rajta és ez egy másfajta életstratégia. Nagyenyed és Fehér megye fel 

tudja mutatni az értéküket, azt, hogy erősek”. 

 

Galántai sikerek a XIV. Kaszás Attila Versmondó Fesztiválon 
2021. szeptember 30. – Új Szó, ma7.sk  

A verseny 2020-hoz hasonlóan idén is online formában zajlott, ám ez nem volt ismeretlen 

helyzet a rendezők számára, ugyanis már tavaly is így bonyolították le a versenyt. Fekete Irén, 

a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) elnöke úgy fogalmazott, nagyon 

örültek, hogy ismét sikerült ilyen módon tető alá hozniuk az eseményt. Vörös Mária 

szervezőbizottsági tag és az SZMPSZ alelnöke lapunknak elmondta, minden versenyző két 

felvételt készített: az egyiken szabadon, a másikon pedig egy kötelezően választható verset 

kellett elszavalnia. Idén a szokásoshoz képest kétszer több diák jelentkezett a versenyre, amely 

a szervezők minden várakozását felülmúlta. Ez természetesen jelentős pluszmunkát is rótt 

rájuk, hiszen a 346 versenyző mindkét videóját meg kellett néznie a zsűrinek. Vörös Mária 

hozzátette, az online forma előnye – annak ellenére, hogy a „személyes varázs” elveszik belőle 

– a produkció visszanézhetősége, valamint az, hogy így gyakorlatilag a teljes Kárpát-medencei 

területről érkeztek nevezések.  
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Közösséget kovácsol a Csemadok Bősön 
2021. szeptember 30. – Új Szó 

Összetart a közösség Bősön, de a pandémia miatti lezárások következményei a Csemadok helyi 

alapszervezetének is fejtörést okoznak. A munka azonban nem állt meg, továbbra is új 

terveken, programokon dolgoznak a Csemadok házban. 1950. február 12-én alakult meg a 

Csemadok Bősi Alapszervezete, tavaly januárban még boldogan ünnepelték a szövetség 

megalakulásának hetvenedik évfordulóját. Az ünnepi műsoron tükröződött a virágzó kulturális 

élet, az alapszervezet vezetői a nagy elődök munkáját is megköszönték. Néhány héttel később, 

bőgőtemetéssel búcsúztak a farsangi időszaktól. Tíz éve élesztették újra a régi hagyományt.  

 

Felszentelték a Selye Egyetem kápolnáját 
2021. szeptember 30. – Új Szó, felvidek.ma, bumm.sk  

 

Az egyetem Sirály Kollégiumában található kápolnát Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati 

Főegyházmegye általános helynöke szentelte fel, majd misét mutatott be. Juhász György rektor 

ezt követően arról beszélt, hogy Karaffa János atya emlékét megőrizve az a céljuk, hogy minél 

több komáromi egyetemi hallgató imádkozzon együtt a kápolnában, s a keresztény értékek 

tovább erősítsék az itt diplomát szerző felvidéki magyar értelmiségieket. A Boldog Salkaházi 

Sára Katolikus Egyetemi Központot 2011-ben hozta létre a Nagyszombati Érsekség.  

 

Kollár és Ravasz „kisebbségbarát” parlamenti csoportot hozna létre 
2021. szeptember 30. – Új Szó, felvidek.ma, bumm.sk  

Miroslav Kollár független képviselő és Ravasz Ábel volt romaügyi kormánybiztos 

„kisebbségbarát” parlamenti csoport létrehozását helyezte kilátásba, amely a kisebbségi 

ügyeket érintő törvényjavaslatokhoz fűzne megjegyzéseket. A csoport fő célkitűzése a 

szlovákiai kisebbségekre vonatkozó jogszabályok színvonalának emelése. Kollár elmondása 

szerint a „kisebbségek barátai” véleményezni fogják azokat a törvényjavaslatokat, amelyek 

hatással vannak a nemzeti kisebbségek életére. Úgy véli, a kisebbségekre vonatkozó 

jogszabályok jelenleg „ad hoc” módon készülnek, hiányzik az átgondolt és rendszerszintű 

megközelítés. A képviselő kifogásolja az ilyen jogszabályok alacsony színvonalát is.Ravasz 

hozzátette: a csoport minden parlamenti ülés előtt véleményezné a kisebbségeket érintő 

javaslatokat. Ezt követően a csoport tagjai találkoznának az illetékes képviselőkkel, hogy 

megvitassák velük az észrevételeiket. Ravasz minden olyan parlamenti képviselőt 

együttműködésre buzdít, akit érdekelnek a kisebbségi témák, függetlenül a politikai 

hovatartozástól. 

 

Átadták az Összetartozás kertjét Bátkában 
2021. szeptember 30. – ma7.sk  

A fa és az ember pedagógiai projekt részeként a múlt héten került sor az Összetartozás 

kertjének átadására a Bátkai Alapiskola és Óvoda belső udvarán. A gondosan kialakított 

parkban minden egyes fa egy, a projektbe bekapcsolódó, gömöri és nógrádi iskolát jelöl. A 
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pedagógiai projektnapok célja, hogy a különböző iskolák diákjai játékos és ismeretterjesztő 

módon mutassák be mit tanultak, és miként készültek fel az aktuális tanév során egy előre 

megadott témából. A lassan másfél évtizedes múlttal rendelkező gömöri projektnapokat évről 

évre más iskolában tartják Almágytól Várhosszúrétig. Az említett projekt részét képezte az 

„Összetartozás kertje” kialakítása, amelyben a földrajzi elhelyezkedésüknek megfelelően 

kavicsos ösvényekkel jelölték a térség folyóit, a projektben résztvevő településeket pedig egy-

egy gömbfa szimbolizálta. A fákat tavaly tavasszal ültették el, de a park átadására még másfél 

évet kellett várni.  

 

Isten éltesse a hetvenéves Füleki Gimnáziumot! 
2021. szeptember 30. – felvidek.ma  

A második világháború befejezésével nem értek véget a szlovákiai magyarság 

megpróbáltatásai, talán még sötétebb évek következtek, amikor magyarul megszólalni sem volt 

ajánlatos. Amíg nem jött az ún. „Győzelmes Február”, vagyis a kommunista puccs, amely ahogy 

gimnáziumi történelemtanárom, Fehér László hangoztatta, elhozta számunkra is a 

szólásszabadságot. Ezen értsük azt, hogy végre a magyar ember az utcán és a boltban is 

megszólalhatott magyarul, s már nem kellett félnie attól, hogy leborotválják a haját, ha 

magyarul szól. 1948. december 15-én megjelent az Új Szó első száma, a következő évben 

megalakult a Csemadok, s ami talán a legfontosabb volt, visszatért az életkedv a magyarlakta 

vidékekre. Elindultak az első magyar iskolák is, s 1951. október elsején megalakult a gimnázium 

is Füleken. 

 

Már úgy várjuk a kétnyelvű irányjelző táblákat! Ja, hogy már vannak kint? 
2021. szeptember 30. – bumm.sk  

A gyakorlat azt mutatja, hogy mégsincs szükség Gyimesi törvénymódosítására ahhoz, hogy 

kétnyelvű irányjelző táblák kerüljenek ki az utak mentén. Sőt, Gyimesi javaslata alapján 

kétnyelvű táblákat kellene leszedni. Gyimesi György, az Oľano képviselője egyszer már 

megégette magát, amikor olyan nyelvhasználati kérdést igyekezett megoldani, ami már rég volt 

oldva. A kormánypárti képviselő korábban a magyar nyelvű misék és istentiszteletek 

közvetítéséért akart síkra szállni, azonban az STV a korábbi hagyományoknak megfelelően 

közvetített egy magyar misét anélkül, hogy bármilyen jogszabály módosult volna. Gyimesi most 

az irányjelző táblák elhelyezését kívánja elérni törvénymódosítással, amely immár második 

olvasatba került. Hiába hívta fel több szakértő is a figyelmet, hogy már most is van lehetőség 

kétnyelvű táblák elhelyezésére, sőt egyes esetekben ezek elhelyezése kötelező is, Gyimesi az 

ellenvéleményekről nem vett tudomást, mi több, hírhedtté vált sajtótájékoztatóján hazugsággal 

vádolta mindazokat, akik mást állítanak, mint ő. Az Oľano képviselőjének az volt az egyik fő 

érve, hogy egyetlen kétnyelvű tábla sem került ki. Nos, a valóság megint szembejött Gyimesivel, 

hiszen dunaszerdahelyi olvasónktól kapott fotókon olyan irányjelző táblák láthatóak, 

amelyeken az érintett városok magyar elnevezései is olvashatóak. 
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A családok támogatása kulcsfontosságú  
2021. szeptember 30. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Szabadkára látogatott tegnap Aleksandra Čamagić családügyi és népességpolitikai miniszteri 

tanácsos, akit Zagorka Panić városi menedzser, a polgármester gazdaságfejlesztési és 

nemzetközi együttműködési tanácsosa, Srđan Samardžić, a városi tanács gazdasági ügyekkel 

megbízott tagja és Jasmina Stevanović, a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára 

fogadott a városháza zöld termében. A találkozón az illetékesek a helyi, illetve az országos 

demográfiai problémákat tárgyalták meg zárt ajtók mögött, majd nyilatkoztak a média 

képviselőinek. 

 

Három kívánság 
2021. szeptember 30. – Magyar Szó 

A magyar népmese napja alkalmából a Zentagunarasi Fejlesztési Alap és a helyi könyvtár egy 

érdekes programmal készült. Az ovisoknak egy meserészletet kellett rajzolniuk, az iskolások 

pedig népmese tematikájú kvízlapot töltöttek ki. Az eseményt második alkalommal szervezték 

meg, és a részt vevő gyerekek tegnap kapták el a részvételért járó ajándékot a zentagunarasi 

tájházban. Kádár Krisztina könyvtáros és az esemény szervezője arról számolt be lapunknak, 

hogy a népmese népszerűsítése és a hagyományok felelevenítse volt az akcióval a céljuk. 

 

A KMKSZ elnöke nyílt levélben fordult Ukrajna főügyészéhez a ternopili 

magyarellenes felhívás kapcsán 
2021. szeptember 30. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Vajdaság Ma 

2021. szeptember 28-án az Ukrajina 24 tévécsatorna Ma reggel című műsorának Mihajlo 

Holovko, a Ternopili Megyei Tanács vezetője volt az egyik vendége, ahol a Magyarország és 

Oroszország között megkötött földgáz szállítására vonatkozó szerződést tárgyalták. A 

műsorvezetők kérdésére, hogy miként lehetne megoldást találni a kialakult helyzetre, és 

hogyan kell erre reagálni, Mihajlo Holovko kijelentette: „van magyar diaszpóra, ezért 

Kárpátalján kicsit keményebben nekik lehetne menni és tudomásukra hozni…” Ezzel 

kapcsolatban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke 

nyílt levélben fordult Ukrajna főügyészéhez, Irina Venediktovához. „A Ternopili Megyei Tanács 

elnöke, aki hivatalos személy, egy országos tévécsatorna élő adásában olyan felhívást tett közzé, 

hogy „keményen neki kell menni a kárpátaljai magyaroknak” – vagyis ukrán 

állampolgároknak, azok nemzetiségi hovatartozása miatt. 

 

Kuleba ismét üzent Magyarországnak  
2021. szeptember 30. – Kiszó 

Ukrajna olyan baráti kapcsolatokra törekszik Magyarországgal, amelyek során mindkét ország 

nemzeti érdekeit figyelembe veszik – jelentette ki Dmitro Kuleba kijevi külügyi tárcavezető. A 
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külügyminiszter Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentésére reagálva megjegyezte, 

azzal, hogy Magyarország továbbra is blokkolni kívánja a NATO–Ukrajna miniszteri bizottsági 

üléseket, semmi újat nem mondott a magyar kormányfő. “A végtelenségig lehet éles 

nyilatkozatokkal operálni, ez a nagypolitika része, de elviekben mi hajlandók vagyunk 

barátkozni, megoldásokat keresni. Ám amennyiben valaki megsérti az ukrán érdekeket, s üt 

minket, mi minden egyes esetben visszaütünk. Diplomáciailag, kétségtelenül. A 

konstruktivitás hívei vagyunk, de az ukrán érdekek figyelembevételével, mi is hajlandók 

vagyunk más országok álláspontját tiszteletben tartani” – fejtette ki megszólalásában Kuleba. 

 

Ortutay-est Beregszászban 
2021. szeptember 30. – Karpat.in.ua, Kárpátalja 

Radvánszky Ferenc református lelkész tartott előadást az előttünk álló kihívásokról és 

lehetőségről az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium szervezésében immár 

hagyományossá vált alkalmon, az Ortutay-esten. A rendezvény kezdetén Varjú Zoltán, az 

Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium irodaigazgatója és a program vezetője 

köszöntötte a jelenlévőket és elmondta: „Az Ortutay-esték célja az, hogy biztosítsunk egy olyan 

lehetőséget és felületet, ahol a kárpátaljai magyar ifjúság kulturálisan gyarapodjon, szellemileg 

fejlődjön, pallérozza tudását történelmünk és aktualitásaink terén, valamint megismerkedjen 

hagyományainkkal, értékeinkkel.” 

 

A nemzetiségi kisebbségek jogairól tartottak konferenciát az Ungvári Nemzeti 

Egyetemen 
2021. szeptember 30. – Karpat.in.ua 

Válaszokat és kompromisszumokat keresni az aktuális kihívásokra. Ilyen címmel rendezték 

meg az Ungvári Nemzeti Egyetemen a VI. Nemzetközi Tudományos és Gyakorlati 

Konferenciát. A rendezvényen többek között szó esett az új, a nemzeti kisebbségekről szóló 

ukrajnai törvényről is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ezt minden esetben 

megfontoltan kell megvalósítani. Amennyiben nemzetiségi kisebbségekről van szó, akkor 

először is párbeszédet kell folytatni képviselőikkel. Emellett pedig meg kell vizsgálni a 

szomszédos országok gyakorlatát is. 

 

Új elnök a KMDFKSZ élén 
2021. szeptember 30. – Karpat.in.ua, Kárpátalja 

Megtartotta éves közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége az 

Ungvári Nemzeti Egyetem Bercsényi könyvtárában, ahol az elsőéves egyetemistákat, a gólyákat 

tájékoztatták a szövetség működéséről és programjairól. A tanév elején nyílik lehetőség arra, 

hogy a szervezetben eddig különböző pozíciót betöltött tagok búcsút vegyenek, helyükre pedig 

újakat válasszanak meg. Az elsős hallgatók bekerülését szintén voksolással döntötték el.  Két 

év után, a szövetség eddigi elnöke, Lőrinc Ingrid mandátuma lejárt, az ő helyét egyhangú 

szavazással Makusin Viktor vehette át, aki 2023-ig tölti be a szövetség elnökének szerepét. 
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Szijjártó Péter a horvát külügyminiszterrel és az EU-alapokért felelős miniszterrel 

tárgyalt 
2021. szeptember 30. – Képes Újság 

Fejleszteni kell a Magyarországot Horvátországgal összekötő infrastruktúrát, ugyanis a határ 

menti együttműködés dinamikusabbá tétele elősegíti a gazdaság gyors újraindítását – 

jelentette ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kedden, miután a horvát 

kormány két tagját fogadta Nagykanizsán. Szijjártó Péter a határ menti közösségek élete 

szempontjából is kiemelt jelentőségű kérdésekről egyeztetett Horvátország 

külügyminiszterével, Gordan Grlić-Radmannal, valamint Nataša Tramišakkal, a 

területfejlesztésért és az európai uniós alapokért felelős miniszter asszonnyal. 

 

Újabb beruházások Magyarország kormányának köszönhetően 
2021. szeptember 30. – Képes Újság 

Múlt csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a karancsi Szabó gazdaság magtárát, mely 

Magyarország kormányának a támogatásából épülhetett meg. Ugyanezen a napon a támogató 

képviselői egy nagyberuházásról is szerződtek a Fermopromet d. o. o-val, ami új 

munkahelyeket jelent közösségünknek. Szeptember 23-a hosszú ideig emlékezetes nap lesz a 

horvátországi magyarság számára, hiszen ekkor adták át vidékünkön hivatalosan az első olyan 

kapitális beruházást, aminek megvalósítását Magyarország kormánya támogatta. A szóban 

forgó beruházás, mely egy magtározó, Karancson, Szabóék családi birtokán létesült. A mintegy 

2000 tonna termény befogadására alkalmas hangárt más szerződött gazdák is használhatják 

majd, akiknek így nem kell azonnal értékesíteniük termékeiket, várhatnak addig, amíg jobb 

árat nem kapnak. Szabóék hét horvátországi magyar gazdával már le is szerződtek. 

 

Konferencia a fenntartható fejlődésről 
2021. szeptember 30. – Képes Újság 

Magyarország zágrábi nagykövetsége és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat eszéki 

irodája közös szervezésében a múlt héten egy olyan konferenciára került sor, amely a 

fenntartható fejlődésről szólt. A tanácskozásnak az eszéki építészeti egyetem adott otthont. A 

tanácskozáson – mások mellett – előadást tartott Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti 

képviselője, Kiss-Parciu Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 

regionális és határ menti gazdaságának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, Tomislav 

Mihotić, a zágrábi Tengerügyi, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium államtitkára, 

valamint Zoran Đuroković, a Horvát Vizek vezérigazgatója is. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 30. – Kossuth Rádió 

 

Ismét elhalasztották az állampolgársági törvény módosítását Szlovákiában. A jogszabály 

harmadik olvasata s egyen a végső szavazás márciustól várat magára. 

 

Kovászna megye zászlaja ott lobog mától az Európai Unió és Románia nemzeti lobogója 

mellett.  A háromszéki történelmi címert tartalmazó zászlót, hosszú kényszerszünet után 

fogadta el a román kormány. Hosszú éven át a vita arról szólt, hogy alá-főlé rendeltséget, vagy 

egyenrangúságot jelent a megyezászló – mondta Tamás Sándor, a megyei önkormányzat 

elnöke. 

 

Támogatás nélkül nem biztos, hogy magyar iskolába járna a szórványban élő diákok egy része. 

Az RMDSZ idén is pályázatot hirdet a szórványtelepülésekről származó vagy 

szórványiskolákban tanuló diákok ingázási és bentlakási költségeinek-, valamint a 

pedagógusok ingázási költségeinek résztámogatására. A pályázat lebonyolításával a 

Communitas Alapítványt bízták meg. 

 

30 éves lett a Barcasági Csángó Alapítvány. A Brassó melletti Négyfaluban működő szervezet 

elsősorban az oktatás támogatására jött létre, és ez a szerepe ma sem változott, ám az elmúlt 

időszakban az identitás őrzése sokkal inkább a kultúra, a hagyomány oldaláról eredményesebb. 

Ráadásul ezzel a tevékenységgel a régiót is népszerűsíteni lehet.  

 

Idén ünnepli megalakulásának 75. évfordulóját a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesület. A Művelődési Központban, kiállítást rendeztek,  helyi műkedvelők és vendégeik 

léptek fel az ünnepi műsorban. Az augusztus 20-án Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjjal 

kitüntetett Egyesületet köszöntötte Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, 

és Pásztor István a VMSZ elnöke.  

 

Titelen csak egy maroknyi magyar ember él, de akik maradtak igyekeznek a közösséget 

összefogni. A Magyar Konyha Napját már negyedik alkalommal tartották meg a Tisza partján, 

amely nemcsak a szórakozásról szólt, egy híradás is. Még vagyunk, magyarok, Titelen. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-29_18-02-00&enddate=2021-09-29_18-40-00&ch=mr1
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A kézműves és ipari kenyér kategóriában is a csíkszentmártoni Bocskor Pékség vitte el a fődíjat 

az Év kenyere-versenyen, amit a GastroPan pék- és cukrászipari szakkiállításon szerveztek meg 

Aradon. A győztes székelyföldi pékség vezetője, Bocskor István szerint a siker titka a 26 év 

tapasztalatában és a hivatástudatban rejlik, és nem utolsó sorban a kiváló alapanyagokban. 

 


