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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Óvodát építenek a Fehér megyei Magyarpéterfalván 
2021. október 4. – maszol.ro, Vasárnap 

A Fehér megyei Magyarpéterfalván ünnepélyesen fektették le egy újonnan épülő óvoda 

alapkövét szombaton. Az esemény a négynapos Fehér Megyei Magyar Napok 

rendezvénysorozatának része volt. Mint ismert a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 

Programnak köszönhetően Erdélyben 33 milliárd forintból 376 óvodát újítanak fel, illetve 103 

teljesen új óvoda épül, ezek egyike lesz a magyarpéterfalvi létesítmény. A gyerekek 

étkeztetésére is alkalmas óvoda felépítésére és felszerelésére 150 millió forintnak (mintegy 

kétmillió lej) megfelelő összeget szánnak. Az alapkőletétel alkalmával az ünnepi beszédek 

sorozatát Potápi Árpád János, a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a szórványmagyarságra külön érdemes 

odafigyelni, hiszen, ahol célok vannak és haladni szeretnének, ott minden lehetséges. „Az 

elmúlt években sokat dolgoztunk azon, hogy a Kárpát-medencében egységes nemzettudatban 

gondolkozzunk. Ha célokat gondolunk, akkor ezeket a célokat együtt fogalmazzuk meg, majd 

együtt megvalósítjuk” – mondta. Továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy az óvoda több 

szempontból is fontos egy kisgyerek életében, többek közt azért is, mert a szocializálódási 

folyamat egyik alapja és kezdő mozzanata. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron 
2021. október 4. – maszol.ro, transindex.ro 

Az augusztus 20. alkalmából erdélyi személyiségeknek adományozott magyar állami 

kitüntetéseket szeptember 30-án, csütörtökön adta át Mile Lajos főkonzul a Kolozsvári 

Főkonzulátus rendezvénytermében. Több évtizedes teológusi és pedagógusi pályája, valamint 

Márton Áron püspök emlékének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként dr. Marton József 

Fraknói Vilmos-díjas egyháztörténész, pápai prelátus, nagyprépost, a kolozsvári Babeş–

Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Karának alapítója és professor 

emeritusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem alapító kuratóriumának tagja 

részére Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 

polgári tagozata kitüntetést adományozta. A kolozsvári magyar nyelvészet területén végzett 

tudományos, oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Szilágyi N. Sándor 

nyelvtudományi szakíró, szerkesztő, közéleti író, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar 

és Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére Áder János, 

Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést adományozta. 
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https://maszol.ro/belfold/Ovodat-epitenek-a-Feher-megyei-Magyarpeterfalvan
https://maszol.ro/belfold/Magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-Kolozsvaron
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Sporteszközöket kaptak a háromszéki diákok a magyar kormány jóvoltából 
2021. október 4. – szekelyhon.ro 

124 Kovászna megyei iskola kapta meg a magyar kormány sporteszköz-adományát hétfőn: 

összesen 193 – labdákat, megkülönböztető mezt, ugrókötelet és bójákat – tartalmazó 

csomagot. A program a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

kezdeményezésére, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatásával, a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szervezésében valósult meg. „Ma Magyarországnak 

olyan felelős kormánya van, amely jól átgondolt, hosszú távú stratégiával, támogatási 

politikával, az egyházakkal, szakmai szervezetekkel, önkormányzati vezetőkkel összefogva 

segíti a nemzeti identitás, a kultúra megőrzésében kulcsszerepet játszó tanintézeteket” – 

fogalmazta meg Kiss Imre az RMPSZ székelyföldi elnöke, Kovászna megyei főtanfelügyelő. 

Hozzátette: a közel tíz éve indított tematikus támogatási projektek révén látványosan 

megváltozott a magyar oktatási hálózat.  

 

Véget ért a pazar rendezvénysorozat Borsiban 
2021. október 4. - felvidek.ma  

A budapesti székhelyű Magyarság Háza úgy döntött, Borsiban ünnepli fennállásának tizedik 

évfordulóját. Ebből a remek ötletből egy olyan négynapos eseménysorozat született, melynek 

megrendezésére a település képtelen lett volna, hiszen komoly anyagi háttér nélkül lehetetlen 

ennyi együttest, dalárdát, színházat összehozni a történelmileg huzatos Kárpát-medence 

minden sarkából. Így eljött Szerencsés Jankó Adáról, aki Jancsi Bohóc Bábszínházát hozta 

magával. Az ekecsi Kuttyomfitty Társulat 2011-ben alakult, s úgy elvarázsolta a 

királykisasszonyt, hogy estig nem mutatkozott. A kolozsvári K. Kovács István A kiskakas 

gyémánt félkrajcárjával mulattatta a fiatal korosztályt, ahogyan a kárpátaljai Gál Natália és 

Ferenci Attila előadásában meg kellett mászni az égig érő fát csak azért, hogy a királyleányt 

kiszabadítsák a kilencfejű sárkány fogságából, aki tisztességes szándékkal közeledett hozzá, 

mert el akarta venni feleségül. 

 

Antal Árpád: használjuk ki a lehetőségeinket 
2021. október 4. – maszol.ro 

Minisztereket, polgármestereket kérdeztek aktuális kérdésekről az RMDSZ 

marosszentgyörgyi kongresszusán. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a 

Maszolnak elmondta, látszólag a romániai magyarság „csak” egy 6 százalékos kisebbség, 

azonban mintegy egymillió emberről van szó. Az elöljárót a közösségi képviselet 

felelősségéről és a helyi önkormányzatok által meghonosítható családbarát politikáról 

kérdezték. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/sporteszkozoket-kaptak-a-haromszeki-diakok-a-magyar-kormany-jovoltabol
https://felvidek.ma/2021/10/veget-ert-a-pazar-rendezvenysorozat-borsiban/
https://maszol.ro/belfold/Antal-Arpad-hasznaljuk-ki-a-lehetosegeinket-VIDEOINTERJU
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Határozatot fogadott el a megyei RMDSZ a református egyház melletti 

kiállásáról 
2021. október 4. – Bihari Napló 

Választmányi gyűlést tartott szombaton az RMDSZ Bihar megyei szervezete a székelyhídi 

Szabó Ódzsa Városi Színházban. A napirendi pontok közt szerepelt a közelgő népszámlálásról 

való rövid tájékoztatás és egy szolidaritást kifejező határozatnak az elfogadása is. 

 

Felújították a bánffyhunyadi református templomot 
2021. október 4. – maszol.ro 

Teljesen megújult Bánffyhunyadon Kalotaszeg legnagyobb református temploma. Az európai 

uniós alapokból, helyiek adományából, valamint a magyar kormány és Erdélyi Református 

Egyházkerület támogatásával felújított épület műszaki átadása múlt csütörtökön történt meg 

- írja a reformatus.ro. Az impozáns bánffyhunyadi templom felújítására 2017-ben nyert 

kétmillió euró értékű uniós pályázatot az egyházközség. A folyamat már 2016-ban 

elkezdődött Kiss-Cserey Zoltán lelkipásztor szolgálata, majd Molnár Irma lelkipásztor 

beszolgálása idején. Ekkor készültek el az előtanulmányok, majd összeállt a szükséges 

iratcsomó a pályázat benyújtásához. A projekt egyik feltétele volt, hogy a helyiek tegyék ki a 

megpályázott összeg két százalékát, a közösségnek pedig sikerült a vártnál többet adakoznia.  

 

A stabilitás pártja leszünk: Forró Krisztián a TA3 stúdiójában 
2021. október 4. - ma7.sk  

Forró Krisztián, a Szövetség múlt szombaton megválasztott elnöke volt a TA3 hírtelevízió 

hétfő esti műsorának vendége. A Peter Bielik által vezetett kora esti, fő műsoridőben 

sugárzott beszélgetés volt valószínűleg a Szövetség elnökének első nagyobb lélegzetű 

nyilvános fellépése a hétvégi pártalakulás óta. Bielik már a műsor felvezetőjében úgy mutatta 

be a Szövetség pártot, amely megalakulása után mindjárt két erős témával, a Beneš-

dekrétumok érvénytelenítésével, illetve a megyehatárok megváltoztatásával kezdené politikai 

működését. A közigazgatási határok megváltoztatása témája volt már a Forró fellépését 

megelőző beszélgetésnek is, amelyben Mária Kolíková igazságügyi miniszter és Richard 

Rybníček, Trencsén polgármestere vitázott a bíróságok új elhelyezésének tervéről. 

 

Rendhagyó irodalomóra Nyáry Krisztiánnal a Selye gimiben 
2021. október 4. - bumm.sk  

Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, kommunikációs szakember, valamint Gazdag József 

újságíró volt a vendége annak a rendhagyó irodalomórának, amely szeptember 30-án került 

megrendezésre a komáromi Selye János Gimnáziumban. Szerelmes leveleket, 

naplójegyzeteket jó olvasni. Ismert, híres emberekét még jobb! Nyáry Krisztián író, 

irodalomtörténész, kommunikációs szakember 2012-ben új műfajt teremtett FB-posztjaival, 

melyekben a magyar irodalom íróinak, költőinek a szerelmi életéről írt le érdekes, olykor 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/hatarozatot-fogadott-el-a-megyei-rmdsz-a-reformatus-egyhaz-melletti-kiallasarol-3939902/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/hatarozatot-fogadott-el-a-megyei-rmdsz-a-reformatus-egyhaz-melletti-kiallasarol-3939902/
https://maszol.ro/belfold/Felujitottak-a-banffyhunyadi-reformatus-templomot
https://ma7.sk/aktualis/a-stabilitas-partja-leszunk-forro-krisztian-a-ta3-studiojaban
https://www.bumm.sk/regio/2021/10/04/rendhagyo-irodalomora-nyary-krisztiannal-aselye-gimiben


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 5. 

 

pikáns részleteket. A posztokból végül könyv lett, a Corvina Kiadó jóvoltából jelent meg az Így 

szerettek ők című könyve, mely a 2012-es év egyik könyvsikere volt, több elismerést, díjat is 

kapott. A kötet folytatása egy évvel később jelent meg, a történetekből pedig színházi 

adaptáció is készült. Vendégeinket, Nyáry Krisztiánt és Gazdag Józsefet a Selye János 

Gimnázium nevében Andruskó Imre igazgató köszöntötte, szeptember 30-án az iskola 

aulájában tartott rendhagyó irodalomóra alkalmából. A Szinnyei József Könyvtár 

meghívására Nyáry Krisztián irodalomtörténész beszélt a kezdetekről, érintve számos etikai 

kérdést: mi az irodalomtörténet feladata? Meddig terjed a hatásköre?  

 

A politikai program első pontja 
2021. október 4. – ma7.sk 

Ahogy azt a csallóközcsütörtöki központú Pro Civisben megtudhattuk, az átfogó, és a nyelvi 

törvények mellett Szlovákia államjogi alapjait is megváltoztatni javasló tervezet már több 

mint egy éve a polgári társulás irattárában várt arra, hogy megfelelő politikai környezetben 

napvilágot lásson. Ezt a mostani, úgynevezett „táblatörvény” körüli sajtózajban találták meg, 

hiszen a lakosság közélet iránt érdeklődő része már megfelelő előképzettséget kapott nyelvi 

előírások és rendeletek ügyében. (A kétnyelvű közúti táblák körül kialakult helyzetről lapunk 

37. számában írtunk ismertetőt.) Tény, ami tény, a Pro Civis Zuber Szilvia jogász által vezetett 

szakértői csapata nagy fába vágta a fejszéjét. Sajtótájékoztatójuk alaphangját mindjárt 

megadta az a két tény, hogy a nem kevés munkát igénylő „A Szlovák Köztársaság hivatalos 

nyelveiről” vagy rövidebben „nyelvtörvény” elnevezésű tervezetük a legújabbkori szlovák 

államiság két olyan bástyáját is ledöntené, mint az ország Alkotmányának kisebbségi vonalon 

oly sokat kritizált Preambuluma, illetve a szlovák törvénykezésnek „az én házam az én váram” 

felfogásban született államnyelvtörvénye. 

 

Jelentős mezőgazdasági támogatások Magyarkanizsán 
2021. október 4. – Vajdaság Ma 

18 Magyarkanizsa községbeli mezőgazdasági termelő részesült összesen 5,7 millió dináros 

támogatásban. Magyarkanizsa önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Pénzalap 

eszközeiből biztosított a támogatást. A termelők minőségi tenyészállat beszerzésének 

támogatására, valamint mezőgazdasági gazdaságok öntözésre szolgáló gépek, eszközök és 

felszerelések beszerzésére tudtak pályázni a mostani körben. A szerződések aláírására ma a 

magyarkanizsai Városházán került sor, ahol a 18 nyertes pályázó közül nyolcan minőségi 

tenyészállat beszerzésére nyertek támogatást, míg tíz termelő az öntözéshez nyert támogatást. 

A tóthfalusi Nagy Árpád mezőgazdasági termelő is az utóbbira pályázott. 

 

Vajdasági solymászok, agarászok és fegyverek a világkiállításon 
2021. október 4. – Pannon RTV 

Délvidéki szakmai napot tartottak szombaton Budapesten, a Vadászati és Természeti 

Világkiállításon. Óriási érdeklődés kísérte a megnyitó ünnepséget és a szakmai előadásokat is. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-politikai-program-elso-pontja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27016/Jelentos-mezogazdasagi-tamogatasok-Magyarkanizsan.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-solymaszok-agaraszok-es-fegyverek-vilagkiallitason
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De hogy mik is a vajdasági kuriózumok, mik azok a különleges dolgok, melyeket nemzetközi 

szinten is érdemes megmutatnunk? Soós Georgina, aki szombaton a helyszínen forgatott, 

összegyűjtötte a legizgalmasabbakat. 

 

A szórvány, ahol büszkék a kis közösségre 
2021. október 4. – Magyar Szó 

Ünnepi szentmisére gyűltek össze vasárnap az ókéri és a környékbeli hívek és a papság, hogy 

együtt ünnepeljék meg az 1816-ban Szent Mihály arkangyal tiszteletére felszentelt római 

katolikus templom búcsúját. Szentbeszédet msgr. Slavko Večerin szabadkai megyés püspök 

mondott, aki hangsúlyozta, ott, ahol közösség van, templomra is szükség van. A faluban 

vasárnaponként 11 órától tartanak szentmisét magyar és horvát nyelven, ezeket Zsúnyi Tibor 

szenttamási plébános mutatja be. Az ünnepi szentmisén rajta kívül jelen volt még Szabó 

Szepesi Csaba püspöki titkár és Juhász György kúlai esperes plébános, továbbá Hevér Judit 

és Kalapoš Jožef helyi, valamint Paska Imre szenttamási kántor. 

 

A Magyarországra irányuló gázszállítás felfüggesztése miatt leállt az ukrajnai 

gáztárolók feltöltése 
2021. október 4. – Kiszo.net 

A földalatti gáztározók feltöltése azt követően kezdett csökkenni, miután Moszkva leállította a 

Magyarországra szállított orosz földgáz ukrajnai tranzitját, írja a Korrespondent. Az 

Ukrtranszgaz ukrán gázforgalmazó adatai szerint október 3-tól, vasárnaptól teljesen leállt a 

gáztározók feltöltése. Míg október 1-én, pénteken a betárolási kapacitás napi 13,94 millió 

köbmétert volt, addig október 2-án ez a mennyiség 0,61 millióra mérséklődött, október 3-án 

pedig nullára csökkent. 

 

Az ukránok cáfolták, hogy a Gazprom újraindította a gázszállítást 

Magyarországra 
2021. október 4. – Kiszo.net 

Szerhij Makohon, az ukrán gázszállítási rendszer-üzemeltető (OGTSU) vállalat 

vezérigazgatója Facebook-oldalán cáfolta azokat az ukrán sajtóban felröppenő 

híreszteléseket, melyek szerint a Gazprom újraindította a gázszállítást Ukrajnán keresztül. 

Több ukrajnai hírportál is arról számolt be, hogy október 3-án, vasárnap a Gazprom 

újraindította a gáztranzitot Ukrajnán keresztül Magyarországra. A magyar FGSZ 

Földgázszállító Zrt.-re hivatkozva a Korrespondent azt írta, hogy óránként kicsivel több, mint 

200 ezer köbméter gáz érkezik a „VIP Bereg” nevű virtuális összekapcsolási ponton keresztül. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4740/vajdasag/251524/A-sz%C3%B3rv%C3%A1ny-ahol-b%C3%BCszk%C3%A9k-a-kis-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gre-templomb%C3%BAcs%C3%BA-%C3%93k%C3%A9r.htm
https://kiszo.net/2021/10/04/a-magyarorszagra-iranyulo-gazszallitas-felfuggesztese-miatt-leallt-az-ukrajnai-gaztarolok-feltoltese/
https://kiszo.net/2021/10/04/a-magyarorszagra-iranyulo-gazszallitas-felfuggesztese-miatt-leallt-az-ukrajnai-gaztarolok-feltoltese/
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Vádaskodások Budapest és Kijev között, néhány ukrán politikus a kárpátaljai 

magyarok ellen uszít 
2021. október  4. – Karpat.in.ua 

A közelmúltban úgy tűnt, hogy Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatokban megtörtént 

a régóta várt „felmelegedés”. És ekkor újabb kölcsönös vádaskodásra került sor. Kijev 

gazdasági érdekei védelméről beszél, Budapest pedig azzal vádol, hogy beavatkoznak 

belügyeibe.Szeptember 27-én vált ismertté, hogy Magyarország az Ukrajnát elkerülő 

gázszállításról írt alá szerződést Oroszországgal. A dokumentum hosszú távú, és 2036-ig 

biztosítja a földgázellátást. Magyarország gázszükségletét főleg Oroszország révén fedezi, és 

egészen a közelmúltig az Ukrajnán keresztül vezető gázvezetéken keresztül kapta fűtőanyagot. 

 

Marinics Sándor egyéni tárlata Nagyszőlősön 
2021. október 4. – Karpat.in.ua 

Párhuzamos világok címmel nyílt meg Marinics Sándor nagyszőlősi fizikatanár és 

képzőművész huszonöt alkotásból álló egyéni tárlata október 1-jén a Nagyszőlősi Révész Imre 

Galériában. A tárlatot gyönyörű stíluskavalkád jellemzi. A kiállítás megnyitóünnepségén 

elsőként Tóth Márta, a magángaléria tulajdonosa üdvözölte a megjelenteket, s megköszönte 

Marinics Sándornak, hogy a kezdetektől támogatta a kiállítóterem létrehozásának a tervét. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 4. – Kossuth Rádió 

 

12 év megosztottság után megalakult a felvidéki magyarok, a velük élő nemzetiségek és az 

általuk lakott régiók egységes gyűjtő pártja, a Szövetség. Ezzel lezárult a három párt 

vezetőinek másfél éves tárgyalássorozata. 

 

A hétvégén Csíkszeredában ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Sapientia EMTE. 

2001-ben Csíkszeredában hangzottak el Németh Zsolt akkori külügyi államtitkár történelmi 

szavai - Kedves barátaim, győztünk. Az egyetem működésének fő támogatója azóta is a 

magyar állam.  Az egyetem kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és ma már 

sepsiszentgyörgyi helyszínnel működik.  Az oktatás kezdetben 360 diákkal indult, ma az 

egyetem főállású tanárainak száma ennyi, a diákoké pedig csaknem 2400.  
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http://politic.karpat.in.ua/?p=31212&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=31212&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=74117&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-04_18-02-00&enddate=2021-10-04_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 5. 

 

A kárpátaljai magyar szakképzési központok olyan korszerű tudást adnak a helyi fiataloknak, 

amellyel a kárpátaljai és a magyarországi munkaerőpiacon is megállják a helyüket, 

hangsúlyozta az Egán Ede szakképzési centrumok közös nagydobronyi tanévnyitó 

ünnepségén a szakképzésért felelős helyettes államtitkár. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola három helyszínen, Nagydobronyban, Beregszászon és Tiszapéterfalván 

működtet szakképzési központot. A többi között olyan népszerű szakmákat tanulhatnak 

anyanyelvükön a fiatalok, mint az autószerelő, a szakács, a cukrász, a kozmetikus, vagy a 

fodrász.  

 

Amellett, hogy a felkészülés a kirándulásra felfrissíti a diákok történelmi ismereteit, 

megmozgatja a fantáziájukat Kőmíves Kelemenné és Déva vára balladája, vagy a Gyilkos-tó 

legendája is - mondja a Határtalanul programmal Erdélybe látogató diákcsapatokról az 

idegenvezető. Majd’ másfél év után újra érkeznek anyaországi iskolák tanulói 

osztálykirándulásokra a szomszédos országok magyarok lakta területeire. Munkatársunk 

Székelyudvarhely főterén beszélgetett azzal az ócsai diákcsapattal és kísérő tanáraikkal, akik 

ötnapos erdélyi túrán vettek részt a Határtalanul programban. 

 

Törökbecsén a hétvégén tartották meg a délvidéki  magyar néptáncosok, valamint a népzenei 

együttesek és szólisták legnagyobb szemléjét, a Gyöngyösbokrétát és a Durindót. Előbbit 57–

ik, utóbbit 44-ik alkalommal szervezték meg. 


