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A húszéves Sapientia abból él, hogy az erdélyi magyarok nem nyugodtak bele az 

önálló egyetem hiányába 
2021. október 3. – MTI, Magyar Hírlap, Demokrata, Webrádió, Krónika, szekelyhon.ro, 

transindex.ro, maszol.ro, Ma7, Vajdaság Ma 

A rendszerváltozás óta eltelt 31 év egyik legjelentősebb erdélyi magyar eseményének tekintik a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) húsz évvel ezelőtti elindítását az 

évforduló alkalmából rendezett vasárnapi csíkszeredai ünnepség szónokai. Tonk Márton 

rektor felidézte: az 1989-es rendszerváltás eufóriájában, és „hurráoptimizmusában” az erdélyi 

magyarság azt remélte, hogy újraindíthatja az 1959-ben elvesztett önálló állami egyetemét. Egy 

bő évtizedes „iszapbirkózás” és a magyar egyetem létrehozására irányuló romániai politikai 

akarat teljes hiánya vezetett el ahhoz a felismeréshez, hogy „ha nincs önálló állami, akkor 

legyen magán, de akkor is önálló egyetem, egyetemhálózat”. Így indult útjára húsz évvel ezelőtt 

az erdélyi történelmi magyar egyházak által létrehozott alapítvány felügyelete alatt a magyar 

költségvetésből nyújtott forrásokból a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), 

amely ma a különböző egyetemi rangsorokban Románia húsz legjobb egyeteme közé tartozik, 

és amelynek egyes szakjai a legjobbnak számítanak Romániában. 

 

Potápi: megkerülhetetlenné vált a Sapientia a Kárpát-medencei egységes 

magyar oktatási térben 
2021. október 3. – szekelyhon.ro, Krónika, tranindex.ro 

Egyházi és világi elöljárók, hazai, anyaországi és Kárpát-medencei magyar felsőoktatási 

intézmények vezetői, képviselői, egykori és jelenlegi oktatók és meghívottak társaságában 

ünnepelték a Sapientia EMTE első tanévnyitójának huszadik évfordulóját vasárnap 

Csíkszeredában. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerint 

tíz évvel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a magyar kormány évről-évre 

kiszámítható módon hozzájárul a Sapientia EMTE fenntartásához és működtetéséhez, 

elmondható, hogy ez a szándék az egyetem mindennapjainak részévé vált, amelyre az elmúlt 

tizenegy év folytonossága is lehetőséget adott. Rámutatott, hogy 2010 óta az egységes 

nemzetben való gondolkodást, az azt követő stratégiai lépéseket a következő alapelv határozza 

meg: a magyar nemzet határai addig tartanak, amíg a magyar intézmények hatósugara elér. A 

magyar nemzet hatósugarának erejét mutatja az egyetemen születő, nemzetközi folyóiratban 

megjelenő publikáció, kutatási eredmény, de ugyanígy egy sapientiás diák által tartott előadás 

is egy konferencián – érzékeltette. Kijelentette: húsz év távlatából elmondható, a Sapientia a 

magyar nemzet számára kiemelt jelentőséggel bíró értékteremtés zászlóshajója, és mint a 

román, mint a Kárpát-medencei egységes magyar oktatási térben megkerülhetetlenné vált. 
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Nagypeleskén felszentelték a magyar támogatással felújított görögkatolikus 

templomot 
2021. október 1. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A Szatmár megyei Nagypeleskén felszentelték a magyar állam támogatásával felújított 

görögkatolikus templomot. Az eseményen részt vevő Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében felidézte: amikor 2000-ben Orbán Viktor 

miniszterelnök millenniumi zászlókat adományozott a magyarországi településeknek és a 

határon túli egyházaknak, akkor megemlítette, hogy a zászló egyik fele ki van hímezve, a másik, 

üres felét pedig az idő fogja megtölteni. Az államtitkár úgy vélte: nem sok hely maradt a 

millenniumi zászlókon, de mindig lesznek olyan fontos események, amelyek még odaférnek. 

Potápi Árpád János kitért arra, hogy a Kárpát-medencében mintegy háromezer templom, 

egyházi épület újult meg az elmúlt időszakban, közülük 1600 Magyarország határain kívül. 

Negyven ezek közül a görögkatolikus egyházhoz tartozott. Az államtitkár megemlítette: a hívek 

imái is segítettek abban, hogy a koronavírus-fertőzéssel kórházba került nagypeleskei lelkész 

felépült a betegségből. Arra biztatta a híveket, hogy aki még nem tette, oltassa be magát. 

 

A dél-erdélyi szórványban vett részt óvoda-alapkőletételen és -avatáson Potápi 

Árpád János államtitkár 
2021. október 3. – MTI, Krónika, Vasárnap 

A dél-erdélyi szórványban vett részt óvoda-alapkőletételen és -avatáson Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A közigazgatásilag Balázsfalva 

városhoz tartozó Magyarpéterfalván a magyar kormány támogatásával megépítendő óvoda 

alapkövét tették le. Az alig több mint ötszáz lelkes településen a lakosság 94 százaléka vallotta 

magát magyarnak az 2011-es népszámláláson. Potápi Árpád János köszöntésében örömének 

adott hangot azért, hogy a szórványban élő magyarság is építkezni akar, magyar intézményt 

épít. Megjegyezte, a gyermekek szocializációs folyamatában az egyik legfontosabb állomás az 

óvoda. Ha a gyermekek anyanyelvű óvodába járnak, sokkal teljesebben tudják elsajátítani az 

alapvető viselkedési formákat, jobban tudják fejleszteni nyelvi készségeiket - jegyezte meg az 

államtitkár. 

 

Megvalósították a forgatókönyvet: megalakult a Szövetség 
2021. október 2. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Szombaton megtartotta alakuló közgyűlését a Szövetség, amely az MKP, a Híd és az Összefogás 

egyesülésével jött létre. A kongresszuson minden aszerint történt, ahogy az már a napok, vagy 

akár hetek óta ismert információk szerint tervben volt. Így a Szövetség elnökévé szombaton 

formálisan is megválasztották Forró Krisztiánt, aki eddig az MKP-t vezette. A közös pártnak a 

hosszas egyeztetések során kitárgyalt alapszabálya szerint a formáció első elnökét 

mindenképpen az MKP adja. Arról pedig, hogy a tisztséget Forró töltheti be, már szeptember 

19-én az MKP történetének utolsó kongresszusán döntöttek. Ellenjelölt állítására formai 

lehetőség sem kínálkozott, borítékolható volt, hogy Forróé lesz a tisztség.Hasonlóképpen 
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https://maszol.ro/belfold/Nagypelesken-felszenteltek-a-magyar-tamogatassal-felujitott-gorogkatolikus-templomot
https://maszol.ro/belfold/Nagypelesken-felszenteltek-a-magyar-tamogatassal-felujitott-gorogkatolikus-templomot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alapkoletetel-es-uj-ovoda-a-feher-megyei-magyarpeterfalvan-es-vajasdon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alapkoletetel-es-uj-ovoda-a-feher-megyei-magyarpeterfalvan-es-vajasdon
https://ujszo.com/kozelet/megvalositottak-a-forgatokonyvet-megalakult-a-szovetseg
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történt a jelöltállítás a közös párt második és harmadik legfontosabb posztjára is. Már a 

hárompárti egyeztetések során kiderült, hogy az Országos Tanács elnökét a Híd adhatja, 

gyakorlatilag ezzel párhuzamosan nyilvánvalóvá vált, hogy Sólymos László, a Híd vezetője 

töltheti majd be ez a tisztséget. Formálisan a Híd azonban csak most pénteken jelölte Sólymost 

a posztra. Mivel ugyancsak ellenjelölt nélkül indult a szombati kongresszuson a posztért, a 

közgyűlés különösebb időhúzás nélkül, gyakorlatilag jóváhagyta a kinevezését. A hárompárti 

megállapodás szerint a harmadik legfontosabb poszt, a Szövetség egyetlen alelnöki tisztsége az 

Összefogásnak jár. Erre a mozgalom a vezetőjét, Mózes Szabolcsot állította egyetlen jelöltként. 

A kongresszus ezt is simán megszavazta. 

 

Potápi: üdvözöljük a Szövetség megalakulását 
2021. október 2. – MTI, Híradó, ma7.sk, Vajdaság Ma 

Levélben gratulált Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára az új felvidéki magyar párt, a Szövetség megalakulásához Forró Krisztián 

pártelnöknek. Közel két évig tartó egyeztetések után Szövetség néven, három párt - a Magyar 

Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az Összefogás - összeolvadásával jött létre az egységes 

felvidéki magyar párt. A Somorjához tartozó Csölösztőn szombaton tartott alakuló kongresszus 

Forró Krisztiánt, az MKP elnökét választotta meg a Szövetség elnökének. Potápi Árpád János 

államtitkár jókívánságait fejezte ki Forró Krisztiánnak, a Szövetség elnökének, hangsúlyozva: 

"ez a tisztség az eddiginél még nagyobb felelősséggel jár, hiszen a most épülő felvidéki 

együttműködési modell megóvása, megerősítése mindennél fontosabb." Az államtitkár 

kiemelte: "a magyarság számára ez egy sorsdöntő pillanat, hiszen a bő egy évtizede tartó 

megosztottság után újra egységessé válhat a felvidéki magyar közösség." Úgy fogalmazott: 

"legyen a Szövetség az az erő, amely képes megjeleníteni a felvidéki magyarság politikai 

sokszínűségét, miközben megőrzi a cselekvés egységét." Potápi Árpád János levelében 

hangsúlyozta: "Magyarország elkötelezett abban, hogy minden lehetséges támogatást 

megadjon a külhoni magyarság megmaradásához és szülőföldön való boldogulásához". 

 

Szili Katalin: Magyarország felelősséget visel a határon kívüli magyarságért 
2021. október 3. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

Magyarország felelős a határon kívüli magyarságért - közölte a határon túli magyarok ügyeivel 

foglalkozó miniszterelnöki megbízott.  Szili Katalin úgy fogalmazott: minden magyar számít, 

nemcsak a kárpát-medenceiek, hanem a diaszpórában élő magyarság összefogása is fontos 

feladat. A magyarság már világnemzet, a világ számos pontján megtalálhatók magyar 

közösségek, akiket a kormány segít abban, hogy meg tudjanak maradni magyarnak - emelte ki 

a miniszterelnöki megbízott. Elmondta: a 27 szervezetet tömörítő, mintegy 5000 tagot 

számláló SMOSZ közgyűlésén ismertette a nemzetpolitikai államtitkárság támogatási 

lehetőségeit. Hangsúlyozta: a SMOSZ számos oktatási és kulturális tevékenységgel járul hozzá 

a magyar identitás megőrzéséhez, például azzal is, hogy a fiatalok hétvégén magyar nyelvet 

tanulhatnak. Fontosnak nevezte, hogy a magyar közösségben az identitást, a kultúrát, a 

nyelvet, valamint a hagyományokat őrizzék, és továbbadják a következő generációknak. Szili 

Katalin hozzátette: a svédországi magyar közösségnek az anyaország mellett Erdélyből, 
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Felvidékről vagy Kárpátaljáról származó tagjai is vannak, és olyanokról is hallott, akik 

visszaköltöznek Magyarországra, illetve akiknek gyermekei vagy unokái Magyarországon 

tanulnak. 

Magyar bölcsődét és óvodát avattak Besztercén 
2021. október 2. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A magyar állam támogatásával magyar evangélikus bölcsődét és óvodát avattak pénteken 

Besztercén. Az intézményt megáldó Adorjáni Dezső evangélikus püspök megemlítette, a 

nyugat-európai testvéregyházak gyakran lemondanak az iskoláikról, karitatív intézményeikről, 

és átruházzák az államra a feladatokat. „Mi építő és épülő keresztény közösségek vagyunk" – 

jelentette ki. Luther Mártont idézte, aki már a 16. században a gyermekek jogának és 

kötelességének tekintette a tanulást. Grezsa István, az óvodafejlesztésért is felelős 

magyarországi miniszteri biztos elmondta: szerte a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült és 

713-at újítottak fel a magyar állam támogatásával. Erdélyben 103 új óvoda építését és 356 

felújítását finanszírozták. Úgy vélte: a program arra is jó, hogy Magyarország folyamatosan 

békejobbot tudjon nyújtani a szomszédaiknak. Általa ugyanis az az ország gyarapodik, 

amelyben az intézmények megépülnek. Hasonló szellemben szólt az avatót követő hálaadó 

istentisztelet végén Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkára. Elmondta: a szoros együttműködés, amelyet Magyarország 

Szerbiával, Szlovákiával és Horvátországgal alakított ki az elmúlt évtizedben, jó az 

országoknak, a nemzeteknek és a nemzeti közösségeknek is. „Ugyanezt a kezet felajánljuk 

Romániának is. A kereszténységben egyek vagyunk. Sokkal több dolog van, ami összeköt, mint 

ami szétválaszt bennünket" – jelentette ki.  

 

Konstancai kórháztűz: felajánlotta Magyarország segítségét Szijjártó Péter 

külügyminiszter 
2021. október 2. – MTI, Krónika 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felajánlotta Magyarország segítségét 

Romániának a konstancai járványkórházban történt katasztrófa okán, ahol pénteken pusztított 

tűzvész. A magyar diplomácia vezetője szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „a baj sosem jár 

egyedül. Sajnos a mondás igazsága most éppen Konstancán bizonyosodott be, ahol halálos 

tűzvész ütött ki egy járványkórházban”. Romániában amúgy is egyre többen szorulnak kórházi 

ápolásra a koronavírus miatt, s erre jött még rá a tragikus esemény – tette hozzá. Szijjártó Péter 

jelezte: levelet küldött Bogdan Aurescu román külügyminiszternek, amelyben a 

részvétnyilvánítás mellett felajánlotta Magyarország segítségét. Amennyiben szükség van 

betegek ellátására, a magyar egészségügyi ellátórendszer kapacitásai megvannak, így 

számíthatnak ránk” – olvasható a bejegyzésben. 
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„Nem loptuk Erdélyt”. Iohannist kifejezetten idegesítik a magyarok Trianonról 

tett kijelentései 
2021. október 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Iohannist bevallása szerint „idegesítik” a magyarországi hivatalosságok Trianonról szóló 

kijelentései, ugyanakkor a román államfő szerint Erdélyt „nem ellopták” a románok, hanem 

önrendelkezésük révén egyesült Romániával. Iohannis minderről azon az Aachenben rendezett 

fórumon beszélt, amelyet követően ünnepélyes ceremónián átnyújtották neki a Nemzetközi 

Károly-díjat a hétvégén. Az Agerpres állami hírügynökség beszámolója szerint az eszmecserén 

a hallgatóság soraiból megkérdezték a román államelnökö, mi a véleménye „arról a 

szomszédról, akinek időnként Európa-ellenes megnyilvánulásai vannak, és amelyik 

megkérdőjelezi a trianoni határokat”. Bár nem nevezték meg a kérdés nyilvánvalóan 

Magyarországra utalt. A szász származású Iohannis úgy felelt: őt is idegesítik a Trianonról szóló 

kijelentések. 

 

Átadták a magyar kormány támogatásával felújított csíksomlyói Fodor-házat 
2021. október 3. – szekelyhon.ro 

Csíksomlyón a magyar kormány képviseletének jelenlétében avatták fel vasárnap délután a 

felújított Fodor-házat, a Csibész Alapítvány központját, valamint az újjáépített autójavító- és 

az asztalosműhelyeket. Az eseményen jelen volt Brendus Réka, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, valamint Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár, Gergely István (Tiszti), a Fodor-ház vezetője, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátus képviselete Tóth László főkonzul révén, a városi és megyei 

önkormányzat vezetői, valamint egyházi elöljárók is. 

 

A gazdák szervezetlensége a fő gond: a szövetkezés fontosságát hangsúlyozzák a 

Pro Agricultura Transilvaniae díj kitüntetettjei 
2021. október 1. – Krónika 

Megkerülhetetlennek tartják a szövetkezést azok a gazdák és agrárszakemberek, akiket Pro 

Agricultura Transilvaniae díjjal jutalmazott idén a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének 

(RMGE) Maros megyei szervezete. A Krónikának nyilatkozó kitüntetettek szerint a közös 

értékesítés nélkül reménytelen a kisgazdák boldogulása. 

 

Minden szászrégeni lakos polgármestereként dolgozik Márk Endre 
2021. október 1. – maszol.ro 

Önkormányzati vezetőkkel, miniszterekkel interjúzott a maszol.ro az RMDSZ 

marosszentgyörgyi kongresszusán. Márk Endrét, Szászrégen polgármesterét arról az 

összefogásról kérdezték, aminek köszönhetően megnyerte a választásokat, valamint elmondta 

azt is, hogy min sikerült változtatni hivatalba lépése óta. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-gazdak-szervezetlensege-az-agrarium-fo-gondja-a-kozos-ertekesites-fontossagat-hangsulyozzak-a-pro-agricultura-transilvaniae-d
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-gazdak-szervezetlensege-az-agrarium-fo-gondja-a-kozos-ertekesites-fontossagat-hangsulyozzak-a-pro-agricultura-transilvaniae-d
https://maszol.ro/belfold/Minden-szaszregeni-lakos-polgarmesterekent-dolgozik-Mark-Endre-VIDEOINTERJU
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Így készül Székelyudvarhely az aradi vértanúk emléknapjára 
2021. október 1. – maszol.ro 

Rendhagyó eseménnyel készül Székelyudvarhely az aradi vértanúk kivégzésének 172. 

évfordulója alkalmábó. Az esemény szervezésébn a város kulturális stratégiájában is szereplő, 

új feladatokat kapott Művelődési Ház munkája is megmutatkozik. 

 

Emlékezés Márton Áronra – a püspök szerint az iskola igazi célja a jellem nevelése 
2021. október 1. – szekelyhon.ro 

Márton Áron püspök születésének 125-ik évfordulóján szervezett emlékestet a róla elnevezett 

Márton Áron Tehetséggondozó Központ Csíkszeredában. Világi és egyházi elöljárók egyaránt 

megosztották személyes emlékeiket a püspökkel kapcsolatban. A Márton Áron Főgimnázium 

dísztermében csütörtök délután tartott eseményen a kollégium diákközössége és személyzete 

mellett az FK Csíkszereda akadémistái is részt vettek. Felvezetésként Ráduly Annamária, az 

intézmény tanulmányi igazgatója elmondta: a püspök életmutatásának és tanításának 

szellemében jött létre a központ 2016-ban. Emlékeztetett, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-én 

keresztül létrejött megállapodást a felelős magyar kormánynak köszönhetik. Első 

felszólalóként Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja még 

gyerekként, családja szellemiségében vélte felfedezni Márton Áron szellemiségét. Nagy élmény 

tud lenni az ő életét megismerni. Az emlékév szervezése kapcsán igen nemes feladatok jutottak 

ki nekem osztályrészül, jómagam is többször érdeklődtem munkássága, elhivatottsága iránt. 

Összességében pedig úgy látom, siker övezte ezt az emlékévet – értékelte az évfordulót. Az 

elöljáró több, a püspökről szóló könyvbe is rövid betekintést nyújtott, amelyeknek többségét a 

központ könyvtárának adományozta. 

 

Asszimiláció elleni „antitestekkel” felvértezve – Az Abrudbányai Magyar 

Egyesület elnöke a Magyar Örökség Díjról 
2021. október 1. – Krónika 

Nyelvoktatási programmal, közösségi napokkal és farsangi bálok szervezésével őrzi az 

identitást az Abrudbányai Magyar Egyesület, amelyet Magyar Örökség Díjban részesítettek az 

anyaországban. Az elismerésről és a Fehér megyei kisváros szórványmagyarságának életéről 

Kopenetz Loránd Márton, a szervezet elnöke beszélt a Krónikának. 

 

Temesvár a magyarok számára is vonzó – A magyar napok főszervezője a Bánság 

fővárosának megerősödéséről 
2021. október 2. – Krónika 

A Temesvári Magyar Napokat szervező Várbástya Egyesületet ezelőtt hat évvel életre hívó 

Tamás Péter László vállalkozó, Magyarország temesvári tiszteletbeli konzulja bizakodó a 

Bánság fővárosában élő magyar közösség jövőjével kapcsolatban. A Krónikának nyilatkozó 

közösségszervező szerint Temesvárra sok magyar munkavállaló is betelepül Erdély más 

vidékeiről. 
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https://maszol.ro/kultura/Igy-keszul-Szekelyudvarhely-az-aradi-vertanuk-emleknapjara
https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekezes-marton-aronra-n-a-puspok-szerint-az-iskola-igazi-celja-a-jellem-nevelese
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/asszimilacio-ellen-bantitestekkelr-n-kopenetz-lorand-marton-az-abrudbanyai-magyar-egyesulet-elnoke-az-identitasmegorzesrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/asszimilacio-ellen-bantitestekkelr-n-kopenetz-lorand-marton-az-abrudbanyai-magyar-egyesulet-elnoke-az-identitasmegorzesrol
https://kronikaonline.ro/belfold/tamas-peter-laszlo-a-magyar-napok-foszervezoje-a-bansag-fovarosanak-megerosodeserol-a-boldogulasi-lehetosegekrol
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Elfogadta a kormány Csíkszereda címerét 
2021. október 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szombati ülésén elfogadta a kormány Csíkszereda címerét, így hivatalosan is használhatja a 

már jól ismert jelképet a hargitai megyeszékhely. A sokak által ismert piros szívből kinövő 

három szál kéknefelejcset mint városi szimbólumot eddig is használták különböző felületeken, 

a megyeszékhelynek viszont idáig nem volt hivatalosan címere. Mint a városháza a döntés 

nyomán szombaton közölte: a címerterv kidolgozásánál tiszteletben tartották a 

hagyományokat, a történelmi előzményeket. A címer ezüst alapú gótikus címerpajzsban egy 

asszimetrikus szívből kinövő három kéknefelejcset ábrázoló rajzolat, melyet felülről hétbástyás 

koronafal zár. A koronafal Csíkszereda megyeszékhely, megyei jogú város rangját jelzi. 

 

Képességfejlesztés a sakk segítségével a külhoni iskolákban is 
2021. október 2. – szekelyhon.ro 

Ismét megszervezte az óvodapedagógusok számára összeállított Sakkjátszótér Komplex 

Képességfejlesztő Programot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, ettől az 

évtől kezdve azonban nem csak az óvodai hanem az iskolai program is be tud mutatkozni a 

határon túli pedagógusok számára. A Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus éveihez 

kapcsolódó programok sorában helyet kapott egy teljesen új programelem: a határon túli 

magyar pedagógusok számára szervezett Sakkpalota Komplex Képességfejlesztő Program, 

amelyet az idei év során indítottak el, képzéseit pedig párhuzamosan szervezték a külhoni 

óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér Programmal. A Polgár Judit kétszeres női 

sakkolimpiai bajnok nevéhez fűződő módszer egy egyedülálló program az általános képesség 

fejlesztésre, a logikus és kreatív gondolkodás elősegítésére, a problémamegoldó képesség 

fejlesztésére. 

 

Üzenet NEKtek! Példaértékű ökumenikus találkozót szervezett a katolikus és a 

református egyház Nagyváradon 
2021. október 3. – MTI, Krónika 

Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közigazgatási államtitkára 

köszöntötte a Nagyváradon megrendezett, Üzenet NEKtek! elnevezésű, Őszi hétvége az 

ökumené jegyében programsorozat résztvevőit – tudatta a tárca közleményben az MTI-vel 

vasárnap. A kulturális programokkal, prózai előadásokkal, könnyűzenei koncertekkel 

kiegészített ökumenikus találkozót példaértékű módon, közösen szervezte meg a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség és az idén százéves Királyhágómelléki Református Egyházkerület. 
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https://maszol.ro/belfold/Elfogadta-a-kormany-Csikszereda-cimeret
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Árpád-kori templom a lombok alatt: életerős a marosfelfalui református 

közösség 
2021. október 3. – Krónika 

Maros megyében, a Felső-Maros mentén, Szászrégen közvetlen közelében található 

Marosfelfalu, amely lakosságának zöme református. A református templom az országút mellett 

áll, nemrég újították fel kívül-belül. A parókia kertjében, hátul a diófák takarásában egy Árpád-

kori templom maradványa található, amellyel kapcsolatosan nagy tervei vannak a helyi 

lelkésznek, Dobos Lorándnak. 

 

Berényi szerint az ország politikai életének stabilizáló eleme lehet a Szövetség 
2021. október 1. –  Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Ha a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Híd és az Összefogás mozgalom egyesülésével létrejött 

új párt, a Szövetség bejut a parlamentbe, stabilizáló elem és megbízható partner lehet a 

szlovákiai politikai életben - mondta Berényi József, az MKP alelnöke, Nagyszombat megye 

elnökének helyettese a TASR TV vitaműsorában. Berényi pozitívan értékelte Zuzana Čaputová 

köztársasági elnök országértékelő beszédét. „Nem minden állításával értek egyet, de nagyon 

korrekt beszéd volt. Talán még jobb lett volna, ha a kisebbségekről is szót ejt" - mondta Berényi, 

hozzátéve, hogy szerinte a parlamentnek nem fektet elég nagy hangsúlyt a kisebbségpolitikára. 

„Közös pártot alapítottunk, mert a legutóbbi parlamenti és európai parlamenti választáson 

egyetlen mandátumot sem szereztünk. Kívül maradtunk ezen a két fontos intézményen, Dél- 

és Kelet-Szlovákia magyarságának, az ország legnagyobb létszámú kisebbségének nincs itt 

képviselete" - mondta az MKP alelnöke. 

 

Tárnok Balázs: Ha azt akarjuk, hogy a nemzetközi térben is figyeljenek a 

gondjainkra, el kell végeznünk a házi feladatot! 
2021. október 1. – Pomichal Krisztián – ma7.sk  

Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos segédmunkatársa 2021 januárja 

óta az Egyesült Államokban található University of Notre Dame vendégkutatója. A kisebbségi 

jog- és érdekérvényesítéssel foglalkozó szakember néhány nappal ezelőtt amerikai kutatók 

előtt tartott előadást a Beneš-dekrétumok máig ható jogérvényességéről. Arra voltunk 

kíváncsiak, egy átlag amerikai szakember vajon mit tud a felvidéki magyarság problémáiról, 

érti-e a dekrétumok máig ható jelentőségét. A válaszokra sajnos számítottunk, de a Tárnok által 

adott indoklás rendkívül fontos kérdéseket vet fel. Beneš-dekrétumok Tárnok megjegyezte: 

„Fogjuk rá, de nem miattunk. Inkább cseh vonatkozásban ismerik a dekrétumokat. A háború 

után hárommillió németet telepítettek ki Csehországból, ráadásul egy nagy projekt részeként, 

Közép-Kelet-Európában 14 millió német volt kénytelen elhagyni a szülőföldjét a kollektív 

bűnösség elve alapján.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eleteros-a-marosfelfalui-reformatus-kozosseg
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Rákóczi Szövetség: 18 ezer diák honismereti kirándulásokon emlékezik a hősökre 
2021. október 1. – ma7.sk  

Októberben 348 Kárpát-medencei középiskola 18 ezernél több diákja emlékezik az 1956-os 

forradalom és szabadságharc hőseire rendhagyó történelemórák keretében tartott honismereti 

kirándulásokon - közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-t. Közleményükben azt írták, 

az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan szeptember 15-én hirdettek diákutaztatási 

pályázatot magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségeknek.  A jelentkezés 

feltétele az volt, hogy az osztályok rendhagyó történelemóra alkalmával olyan emlékhelyet 

keressenek fel, amely szorosan kapcsolódik a 20. századi magyar történelemhez, kiemelten az 

1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz. Az iskolák a szervezet honlapján szeptember 30-

ig nyújthatták be pályázatukat a 300 ezer forint keretösszegű utazási támogatásért. A 

pályázaton 271 magyarországi és 77 külhoni középiskola nyert utazási támogatást - olvasható 

a Rákóczi Szövetség közleményében. 

 

Lehár Ferenc-emlékműsor, kiállítás és könyvbemutató Losoncon 
2021. október 1. – felvidek.ma  

1890. október 12-én a Losoncz és Vidéke hetilap rövid hírben közölte, hogy „Házi ezredünk 

zenekara új mestere ifj. Lehár Ferencz vezetése mellett tegnap tartotta meg első hangversenyét 

/…/ A fiatal zenész a zenekart nagy tűzzel és buzgósággal vezényelte /…/ de különösen magán 

hegedűjátékával (czigány, helyesebben magyar tánczokat játszott) oly tetszést és elismerést 

aratott, akár mint az igazi virtuózt illeti.” Így kezdődött Lehár Ferenc négyéves losonci 

működése, akiről az akkori losonciak nem sejthették, hogy majd világhírű zeneszerző lesz. A 

mai losonciak közül már nem sokan tudják, miért viseli nevét a városban egy utca, kávéház, sőt 

egy söröző is. Az „operettkirály” születésének 150., Losoncra érkezésének 130. évfordulóját 

2020-ban tervezte megünnepelni a Csemadok Losonci Alapszervezete. A járványhelyzet miatt 

többször módosult az időpont és a helyszín, míg végül a Nógrádi Múzeum és Galéria, valamint 

a Csemadok közös rendezvényeként 2021. szeptember 30-án megvalósult az emlékest, 

melynek keretében Lehár-dalok műsora, könyvbemutató és kiállításmegnyitó is volt, 

korlátozott számú közönség részvételével. 

 

A Szövetség közgyűlése jóváhagyta: a közös párt elnöke Forró Krisztián 
2021. október 2. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

A frissen alakult Szövetség jóváhagyta, hogy az első elnöke az MKP által delegált Forró 

Krisztián legyen. Az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból alakult közös párt Országos 

Tanácsának élére Sólymos Lászlót (Híd), az politikai szereplő alelnökének Mózes Szabolcsot 

(Összefogás) választották. Az MKP, a Híd és az Összefogás a közös párt 18 tagú országos 

elnökségében, a politikai szubjektum legfontosabb testületében 9:5:4 arányban képviselteti 

magát. Az elnökség MKP-s tagjai: Bárdos Gyula, Beke Beáta, Berényi József, Cziprusz Zoltán, 

Farkas Iván, Forró Krisztián, Furik Csaba, Őry Péter, Viola Miklós. A Szövetség elnökségének 

hidas tagjai: Agócs Attila, Pataky Károly, Rigó Konrád, Michal Goriščák, Sólymos László. Az 

Összefogást az elnökségben Bauer Ildikó, Nagy József, Orosz Örs, Mózes Szabolcs képviseli. 
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Felvidéki mentorprogram – Felhívás 
2021. október 2. – ma7.sk  

A Felvidéken is elindul a nagyvállalkozói mentorprogram. A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a 

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Design Terminal együttműködésével 

megvalósuló program során a mentorjelöltként résztvevő nagyvállalkozók mentorrá képzését 

valósítjuk meg mentorált vállalkozások bevonásával. A programra olyan tapasztalt vállalkozók 

jelentkezését várjuk, akik mentorként szívesen segítenék tudásukkal vállalkozótársaikat, illetve 

olyan vállalkozók jelentkezését, akik mentoráltként vennének részt a programban. A mentor és 

mentorált párosok között szakmai találkozók segítik a közös munkát konkrét szakterületi 

kérdések mentén. Tematikus előadások, képzések is várják a résztvevőket, akik egymást is 

segítik majd vállalkozásfejlesztési témákban, csoportosan és egyénileg, konkrét kihívások és 

egyedi igények alapján. A szakmai programok mellett közösségépítő eseményeken erősítjük a 

közös munka hatékonyságát. A program 5 db egynapos eseményből épül fel. A megvalósításra 

hibrid formában kerül sor: két online találkozó, illetve három jelenléti esemény 

lebonyolításával. 

 

Gyimesi: Mindenki kért a Csemadok-pénzért valamit cserébe 
2021. október 3. – ma7.sk  

Ahogy arról szombati cikkünkben már beszámoltunk, Gyimesi György OĽaNO párti képviselő 

pénteken benyújtotta a pozsonyi parlamentnek azt a javaslatot, amely a Csemadok 

finanszírozásához való állami hozzájárulást hivatott rögzíteni. A egyszerűség kedvéért csak 

„Lex Csemadok – Csemadok törvényként” kezelt javaslat 300 ezer euró évi támogatást ír elő a 

szlovákiai magyarság immár több mint hetven éve működő szervezete javára. A jelzett összeget 

a Kulturális Minisztérium hivatott majd a Csemadok számára évente folyósítani. 

Természetesen csak akkor, ha a Lex Csemadokot a parlament jóváhagyja. Ezzel kapcsolatosan 

portálunkon már óvatosan optimista álláspontra helyezkedett Bárdos Gyula, a szervezet 

elnöke, aki, bár elismerte Gyimesi korrekt és együttműködő hozzáállását, fontosnak tartotta 

kifejezni abbéli félelmeit, hogy a törvény a parlamenti vita során jelentősen megváltozik, vagy, 

amitől inkább tart, hogy a javaslat nem kapja meg a szükséges támogató szavazatot. A képviselő 

közölte, hogy mindkét kérésre kölcsönösen elfogadható megoldást találtak, a többi nemzeti 

közösségi szervezet a Kult Minor Alapon keresztül juthat majd hozzá összesen 200 ezer 

euróhoz évente, a Matica Slovenská pedig egy pénzügyi átvilágítás után számolhat azzal, hogy 

a róluk szóló törvényt a fentiek szerint módosítsák majd. Gyimesi szerint tehát elvileg minden 

adott ahhoz, hogy a Lex Csemadok elfogadásra kerüljön! 

 

Sakkpalota: egy játék, melynek helye van az iskoláinkban! 
2021. október 2. – Felvidek.ma 

A gondolkodás, a képességfejlesztés, valamint a közös nyelv és élmény a központi elemei a 

Sakkpalota elnevezésű oktatási programnak. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának támogatásával szakemberek vezetésével létrejött pedagógusok számára 
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https://ma7.sk/aktualis/felvideki-mentorprogram-felhivas
https://ma7.sk/aktualis/gyimesi-mindenki-kert-a-csemadok-penzert-valamit-cserebe
https://felvidek.ma/2021/10/sakkpalota-egy-jatek-melynek-helye-van-az-iskolainkban/?fbclid=IwAR2xUQGchngAEym71WzNIzNa2lZpk0u0EsayhkPFpFRc45StC9rbFsBa9hk
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irányzott képzés október 2-án kezdődött el. Az online térben közel száz felvidéki és erdélyi 

pedagógus kapcsolódott be. A program fő célkitűzéseit foglalta össze Hajnal Virág, a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Nemzetpolitikai Stratégiai Tervező és 

Tájékoztatási Főosztálya vezetője. Elmondta, a közösségi értékteremtés célja a most induló 

program. Kiemelte, hogy a program zökkenőmentes lebonyolításában a külhoni magyar 

pedagógusszövetségekre támaszkodhatott az államtitkárság. 

 

Sakkpalota – a kreatív gondolkodáshoz vezető út 
2021. október 2. – Ma7.sk 

A Sakkjátszótér szeptemberi online képzés után október 2-án a Sakkpalota programban részt 

vevő felvidéki és erdélyi pedagógusok képzésére kerül sor. A Polgár Judit nevéhez fűződő 

gondolkodást, kreativitást, logikát játékosan fejlesztő módszer 2013-ban indult. A sakkjáték 

elsajátítása nem cél, hanem eszköz! 

 

Szabadka lovasa nyerte a 14. Nemzeti Vágtát 
2021. október 3. – MTI, Origo, hirado.hu 

Szabó Nikolett, Szabadka lovasa Pipacs nevű lován nyerte a 14. Nemzeti Vágta döntőjét 

vasárnap este a budapesti Hősök terén. Szabó Nikolett Heves, Farkaslaka, Kerekegyháza és 

Abony lovasát győzte le a Millenniumi emlékmű körül kialakított különleges versenypályán. A 

2021 leggyorsabb lovasa címet elnyerő szabadkai versenyző a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 

1848-as huszárszablyát és ötmillió forintos jutalmat vehetett át az ünnepélyes díjátadón. 

Pipacs hátára győzelmi takarót terítettek. 

 

Népzenétől volt hangos Törökbecse 
2021. október 3. – Magyar Szó 

Tizenkilenc év után ismét Törökbecse adott otthont az idei Durindó fesztiválnak, a vajdasági 

magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hagyományápoló és 

hagyományőrző, ifjúsági és felnőtt kategóriájú szemléjének. Az idei rendezvény a nemzeti 

összetartozás és a nemzeti újrakezdés éve jegyében került megrendezésre. A fesztivál 

megnyitóján részt vett mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Sárközi István, az 

MNT Kulturális Bizottságának elnöke, Baráth Gábor Gergely, az MNT Oktatási Bizottságának 

elnöke, Kiss Nándor, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, dr. 

Molnár Viktor, a Tartományi Mezőgazdaság-fejlesztési Alap igazgatóhelyettese, Kudlik Zoltán, 

a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kisebbségi 

ügyekkel megbízott segédtitkára is. 
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https://ma7.sk/hethatar/sakkpalota-a-kreativ-gondolkodashoz-vezeto-ut?fbclid=IwAR0N33V5lA5JdWg_Y7_pOKZ9lC3y0mWAudUdVb61tmClbBvWnMztoGVm1KA
https://www.origo.hu/itthon/20211003-szabadka-lovasa-nyerte-a-nemzeti-vagtat.html?fbclid=IwAR2B3ezaLp4Tn4nIjHMPbjtC-b9sBV2of0-gOgsSnw89F8U44TaGAw66eBM
https://www.magyarszo.rs/hu/4740/vajdasag/251526/N%C3%A9pzen%C3%A9t%C5%91l-volt-hangos-T%C3%B6r%C3%B6kbecse-t%C3%B6r%C3%B6kbecse-Durind%C3%B3-fesztiv%C3%A1l.htm
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Határon átnyúló ösztöndíjprogram indult Mórahalmon és Nagybecskereken 
2021. október 1. – Vajdaság Ma 

Elindult a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat határon átnyúló, uniós támogatású 

ösztöndíjprogramja, a 17 magyarországi és 17 vajdasági fiatal pénteken vehette át szerződését 

a Csongrád-Csanád megyei kisvárosban - tájékoztatta a mórahalmi önkormányzat az MTI-t.  

A közlemény szerint a 862 ezer eurós költségvetésű program célja a szerb-magyar határmenti 

régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése révén a szakértők, kutatók, a hallgatók és 

a vállalkozások közötti együttműködés és hálózatépítés elősegítése, valamint a határtérségben 

élő fiatalok életpálya-modelljének megalapozása, a szülőföldön maradás ösztönzése. A mentori 

programmal kiegészített ösztöndíjpályázat tavasszal meghirdetett felhívására 46 fiatal 

jelentkezett, minden jelentkezőt személyesen hallgattak meg. 

 

Kishegyes: Megkezdték a jövő évi községi költségvetés tervezetének 

kidolgozását 
2021. október 2. – Vajdaság Ma 

A kishegyesi községi képviselő-testület sorrendben 15. ülését a korábban online tartott 

ülésektől eltérően most személyes jelenlét mellett a testület nagytermében tartották meg. A 

községi költségvetés 4 százalékos növeléséről is határozati javaslatot fogadtak el. Jelenlegi 

összetételében, a sorrendben 15. rendes ülését tartotta meg a kishegyesi községi képviselő-

testület. Sárközi István, a képviselő-testület elnöke elmondta, hogy erre az alkalomra 12 

napirendi pontot irányoztak elő. Közülük a legfontosabb a községi költségvetés újraelosztására 

vonatkozó határozati javaslat. A büdzsével kapcsolatban az ülésen Szögi Erzsébet, a pénzügyi 

és költségvetési osztály vezetője tartott ismertetőt. A község költségvetése 1,177 milliárd dinárt 

tesz ki ami 4 százalékos növekedést jelent a korábban érvényben lévőhöz képest. 

 

Vitrenko Amerika beavatkozását kéri az orosz–magyar gázüzlet miatt 
2021. október 3. – Karpat.in.ua 

Az ukrán kormány energiavállalatának vezetője arra kérte az Egyesült Államokat és 

Németországot, hogy szankcionálják az orosz Gazpromot az orosz–magyar gázmegállapodás 

miatt – írja a Reuters. Ukrajna szerint Oroszország „fegyverként használja az energiaellátást”, 

ezért meg kell őket büntetni. „Ezt a Kreml direkt csinálja. Ez nem kardcsörtetés. Ez a gáz 

fegyverként való felhasználása. Amerika és Németország azt ígérte, hogy ha a Kreml 

fegyverként kezdi el használni a gázt, megfelelő válasz fogja ezt követni. Most várunk arra, hogy 

szankciókat vessenek ki az Északi Áramlat-2 üzemeltetőjére, amely a Gazprom 100%-os 

leánycége” – mondta Jurij Vitrenko, a Naftohz vezetője. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27012/Hataron-atnyulo-osztondijprogram-indult-Morahalmon-es-Nagybecskereken.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27014/Kishegyes-Megkezdtek-a-jovo-evi-kozsegi-koltsegvetes-tervezetenek-kidolgozasat.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27014/Kishegyes-Megkezdtek-a-jovo-evi-kozsegi-koltsegvetes-tervezetenek-kidolgozasat.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=31120&lang=hu
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Nemzetközi együttműködés a Tisza védelmében 
2021. október 2. – Kiszo.net 

Az összefogás a kétoldalú kapcsolatok helyreállását is elősegítheti. Hosszú évek óta fennálló 

problémák megoldásával foglalkoztak a hulladékgazdálkodás és vízipari infrastruktúra magyar 

termékeinek bemutatását célzó rendezvényen. A konferencián az ukrán–magyar kapcsolatok 

normalizálásának elősegítése is előtérbe került.– Magyarország és Ukrajna kölcsönös 

egymástól való függősége mind a víz-, mind pedig a hulladékgazdálkodás területén megjelenik. 

Ez egyben olyan egymás mellett élést jelent, amelyben fontos, hogy erősítsük a jószomszédi 

viszonyokat. Magyarország érdeke egy stabil, fejlődő és békés Ukrajna, amely jogbiztonságot 

nyújt minden egyes állampolgárának nemzetiségtől, etnikumtól és anyanyelvtől függetlenül – 

fejtette ki Joó István, az export növeléséért felelős helyettes államtitkár. 

 

Beregszászban tárgyalt az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa 
2021. október 2. – Kiszo.net 

Beregszászba látogatott Kairat Abdrakhmanov, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet nemzeti kisebbségi főbiztosa, ahol Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség 

polgármestere fogadta – olvasható a kistérségi vezető közösségi oldalán. Az EBESZ nemzeti 

kisebbségek ügyeivel foglalkozó főbiztosával oktatási és kulturális kérdéseket boncolgattak, 

valamint az egészségügyi ellátás szintjéről és folyamatairól is tárgyaltak a Beregszászi kistérség 

vonatkozásában. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 1. – Kossuth Rádió 

 

Konzultációt indított az RMDSZ Háromszéken azzal a céllal, hogy a közösségi akarat alapján 

tudjanak hosszú távú fejlesztési tervet kidolgozni a régióra, illetve azt is tudni szeretnék, 

hogyan viszonyulnak a háromszékiek a jövő évi magyarországi országgyűlési választáshoz.  

 

Erdélyben (és Románia egészében is) majdnem minden negyedik személy nyugdíjas volt 2020-

ban. A nyugdíjasok aránya folyamatosan növekszik, de számuk nagyjából egy évtizede stagnál. 

Romániában ma az átlagnyugdíj az átlagkereset kevesebb, mint 50 százaléka. A többi között 

ezt állapította meg az Erdélystat elemzése, amelyet az Országos Statisztikai Intézet adatai 

alapján készített. Az erdélyi statisztikai portál munkatársával, Szabó Laurával beszélgettünk. 
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https://kiszo.net/2021/10/02/nemzetkozi-egyuttmukodes-a-tisza-vedelmeben-%e2%94%82kiszo-hatter/
https://kiszo.net/2021/10/02/beregszaszban-targyalt-az-ebesz-nemzeti-kisebbsegi-fobiztosa/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-01_18-02-00&enddate=2021-10-01_18-40-00&ch=mr1
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Másfél éves kihagyás után folytatja munkáját a Katolikus Karitász orvosmissziója 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 önkéntesei eddig 34 alkalommal végeztek szűrést Kárpátalja különböző településein. 

56 magyar orvos kapcsolódott be a munkába. A pandémia miatt az orvosmisszió tevékenysége 

több mint egy évig szünetelt, de a hétvégén újra szűrtek a magyar egészségügyi dolgozók 

Kárpátalján.  

 

Alternatív szülőszoba építéséért és könyvkuckó kialakításáért futnak, de többek között 

iskolaépítést, valamint újabb székely kapu felállítását tűzték ki célul azok a székelyudvarhelyi 

civil szervezetek, akik beneveztek a Fuss Neki! Programba idén. A Székelyudvarhelyi Közösségi 

Alapítvány kezdeményezte Székelyudvarhelyen ezt a több ezer embert megmozgató programot. 

Idén nem csak futással, de biciklizéssel is lehet pénzt gyűjteni és ily módon támogatni a helyi 

civileket. Veress Bernadett-tel, az SZKA kommunikációs felelősével és Mihály Annamária 

testnevelő tanárnővel beszélgettünk.  

 

Idén 30 éves az aradi Alma Mater Alapítvány. A civil szervezetet az aradi magyar oktatási és 

nevelői munka támogatására hozták létre. Jelenleg főleg a Csiky Gergely Főgimnázium, az 

aradi magyar iskolaközpont háttérintézményeként működik, az utóbbi évtizedben 

hangsúlyosan a kollégiumban lakó diákok bentlakási körülményeinek javításán dolgozik 

különböző ösztöndíjprogramok fenntartásával. Emellett programok, tanulmányi kirándulások 

révén próbálja az új nemzedéket a magyar közösség felelős tagjaivá nevelni. Az Alma Mater 

Alapítvány 30 éves történetéről monográfiát jelentettek meg, amelyet a múlt szombaton, a 

Nemzedékek Találkozóján mutattak be.  

 

Az aradi 30 éves Alma Máter Alapítvány után, most délvidéki évfordulók következnek.  

Muzslyán, az Emmausz Fiúkollégium volt a helyszíne a 25 éves délvidéki Háló legutóbbi 

rendezvényének, a régiós és ifjúsági Háló találkozónak. Muzslyán megtartották a XVII. Szilasi 

napot, a citerások ünnepét, emlékezve a nagy elődre, Szilasi Mihályra, aki egyedi játékával 

gazdagította a népzene világát. 
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Öt kontinens 

2021. október 2. – Duna World 

 

A honvágy ereje - Csótsits Ágnes versben mondja el gondolatait 

Debrecenben született, de már lassan 40 éve annak, hogy férjével és két lányával Amerikába 

költözött. Csótsits Ágnes otthonában ha körbenézünk, minden arról árulkodik, hogy erős 

honvágya van. Érzéseit verseiben meg is fogalmazza. 

 

10 éves a Magyarság Háza – Születésnapi fesztivál a borsi Rákóczi kastélyban 

A Magyarország határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok erősítése, a 

pozitív magyarságkép kialakulásának, a magyarság értékmegőrző képességének segítése a fő 

célja a Magyarság Házának. Programjaikat a hagyomány és a modernitás jegyében szervezik – 

immár 10 éve. Interjú Csibi Krisztinával, a Magyarság Házának igazgatójával. 

 

Vancouveri rádiósok 

Legyen szó rádióról, újságról, színházról, magyar közösségről: önkéntesekre mindig szükség 

van, akikre mindig lehet számítani. Az óhazától nyolcezer kilométerre Molnár László és Molnár 

Csilla immár több mint két évtizede tevékenykednek fáradhatatlanul  a vancouveri magyar 

közösségért, a kultúra követeiként. 

 

Csúcs Béla –Brisbane 

A Szegeden született Csúcs Béla a 80-as években hagyta el Magyarországot. Álmait az 

ausztráliai Brisbane-ben valósította meg ,előbb a vendéglátás, majd a nyomdászat területén. 

Családja és baráti társasága mellett aktív tagja az ottani magyar közösségnek. Mivel a mai napig 

is magyarnak vallja magát, mindent megtesz, hogy segítse a magyar fiatalokat és az 

Ausztráliában élő magyarokat. 

 

Madridi Magyar Játékvár 

Három család és egy nappali – akár egy film címe is lehetne az a spanyolországi magyar 

sikertörténet, ami a madridi Madách Egyesülethez és az általa alapított Magyar Játékvárhoz 

kötődik. Az iskola ma már nemcsak a spanyol fővárosban segíti magyarságuk megőrzésében az 

óhazától távol élő magyar gyerekeket. 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-10-02-i-adas-2/
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Kárpát-medence magazinműsor  

2021. október 3. – M1 

 

Dévidéki ifjúsági találkozó, Péterréve 

Délvidék minden szegletéből érkeznek a magyar fiatalok Péterrévére, ahol idén első 

alkalommal rendezték meg a Délvidéki Ifjúsági Találkozót. Az anyaországi Bethlen Gábor Alap 

támogatásával megvalósult rendezvényen a legkisebbektől egészen az egyetemistákig 

mindenki talált kedvére való programot. A délvidéki magyar identitás megőrzésének egyik 

alappillére őseink kultúrájának és hagyományának megélése és továbbörökítése. Fiatal 

zenészek beszéltek a magyar néphagyományokról fiataloknak. 

 

Első Erdélyi Gazdasági Fórum: a szülőföldön való boldogulást segítenék 

Ezek a felvételek az Erdélyi Mentorprogram zárórendezvényén készültek. A nemzetpolitikai 

államtitkárság külhoni gazdaságfejlesztő programja keretében az év elején 30 erdélyi 

nagyvállalkozót képeztek mentorrá, akik kezdő társaikat tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel 

tudják segíteni. Ezen a találkozón merült fel az igény az erdélyi gazdasági élet szerepői részéről, 

a közösségépítést megalapozó közös gondolkodásra. Így jött létre Marosvásárhelyen a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és az erdélyi gazdaságfejlesztési programot 

lebonyolító Pro Economica Alapítvány szervezésében az erdélyi magyar vállalkozók kétnapos 

szakmai találkozója. A kezdeményezéssel olyan együttműködési keretet próbáltak teremteni, 

amely összefogja és közös munkára hívja az erdélyi vállalkozókat valamint a szakmai 

szervezetek vezetőit. Potápi Árpád János államtitkár felidézte: 2015-től a gazdasági pozíciókat 

erősítő programok révén új elemmel, a szülőföldön való boldogulás támogatásával bővült a 

nemzetpolitika. 

 

Temesvári Magyar Napok 

Ismét megtelt élettel Temesvár központja a hatodik alkalommal megrendezett Magyar 

Napokon. A Szentháromság szobor mellett kézműves termékek, kerámiák, különféle 

motívumokkal díszített kézimunkák és viseletek sorakoznak. A szervezők célja, hogy az 

idelátogatók minél jobban megismerjék a magyar hagyományokat és kultúrát. A belváros a 

boldog békeidők hangulatát idézi, elmúlt korok emlékét hirdeti. Érdemes is egy sétát tenni, és 

megismerkedni a város történelmével. Mint minden évben, most is a helyi honismereti vezető, 

Balázs István vezeti körbe az érdeklődőket. 

 

Vidék a városban – Magyar Lóránd RMDSZ   

Egy húsmarha-farmon járunk, a partiumi Csanáloson. Itt, a magyar-román határ közelében a 

gazdák felismerték annak fontosságát, hogy szövetkezetbe tömörüljenek, és azóta is nap mint 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-10-03-i-adas-3/
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nap látják a közös munka gyümölcsét. A farm résztulajdonosa Magyar Lóránd, aki parlamenti 

képviselőként, bár ingázni kényszerül lakhelye Szatmárnémeti és a főváros, Bukarest között, 

de szenvedélyesen rajong a vidéki életért. Gyerekkorának nagy részét nagyszüleinél töltötte egy 

szatmári falucskában, Kiskolcson, és mivel meghatározó volt számára a vidéki élet, természetes 

volt, hogy valamilyen formában ő is mezőgazdasággal foglalkozik majd. 

 

Térkép 

2021. október 2. – Duna TV 

 

100 éves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

Száz éves a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A centenárium alkalmából óriási 

ünnepségsorozattal ünnepelték Nagyváradon. Bemutatták az Egyházkerület első püspökéről, 

Sulyok Istvánról szóló monográfiakötet, és elkészült kilenc egyházmegye és 220 egyházközség 

címere valamint zászlaja is. 

 

Temesvári Magyar Napok 

Négy napon át ismét magyar szótól volt hangos a Bánság fővárosa, ahol egymást váltották a 

sokszínű programok a hatodik Temesvári Magyar Napokon. A szórakoztatás mellett a 

rendezvénysorozat újra bebizonyította, hogy bár egyre kevesebb a magyar Temesváron, a 

kicsiny közösség ragaszkodik hagyományaihoz. „Kezdve a középkortól a 20. század végéig, 

hiszen hogyha megemlítjük Dózsa nevét, Losonczy István nevét vagy a 20század végén Tőkés 

László nevét, mind olyan személyiséget adtak a magyar történelemnek, a magyar hazának, akik 

nélkül elképzelhetetlen a múlt, de a jelenünk is, úgyhogy legyünk köszönettel a temesváriak 

felé.” – jelentette ki Potápi Árpád János államtitkár. 

 

Magyar adások a szlovák TV-ben 

Jó napot Pátria! így köszöntik a szlovák köztelevízió mindazon nézőit, akik reggel nyolc órakor 

kapcsolnak a kettes csatornára. Az őszi műsorterv szerint a délutáni műsorsávból a reggelibe 

helyezték át a nemzetiségek nyelvén készült műsorokat, ráadásul a duplájára nőtt a 

nemzetiségi adásokra szánt időkeret. Ezzel együtt új magyar nyelvű műsorral bővült a szlovák 

köztelevízió magyar nyelvű műsorainak a sora. 

 

Csíkszéki Gazdanapok 

Szakmai programok, lovasbemutatók, szekeres ügyességi verseny, székelytermékek vására. 

Hangulatos programok várták a Csíkszéki Gazdanapra látogatókat Csíkszentsimonban, a Dévai 

Szent Ferenc Alapítvány Szent László Kollégiumának farmján. A rendezvény egyben közös 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-10-02-i-adas/
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hálaadás is volt, a mezőgazdaságban elért eredményekért és azért a közösségért, melynek tagjai 

a térség fellendülése érdekében összefogtak. 

 

Erdőfürdő 

Ha szó szerint ugyan nem is fürdenek, de lubickolnak az információk tengerében mindazok, 

akik az erdőfürdőnek nevezett erdei sétákon részt vesznek. A Székelyudvarhelyi Közösségi 

Alapítvány és a Zetelaki Erdészet erdőfürdőzni hívja a környezettudatos életmód iránt 

érdeklődőket, bepillantást nyújtva az erdő, mint tökéletes ökológiai rendszer működésébe. 


