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Nyomtatott és online sajtó 
 

Brenzovics: az Ukrajnára vonatkozó amerikai stratégiának foglalkoznia kell a 

kisebbségi jogokkal is 
2021. szeptember 1. – MTI, Webrádió, Felvidék Ma, Ma7, Vajdaság Ma, Karpat.in.ua, 

KárpátInfo, KárpátHír, Kiszó 

Az Ukrajnára vonatkozó amerikai stratégiának foglalkoznia kell az Ukrajnában élő kisebbségek 

jogaival is - hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke a Joe Biden amerikai elnökhöz és Volodimir Zelenszkij ukrán államfőhöz 

intézett nyílt levelében, amelyet szerdán tettek közzé, amikor Biden a Fehér Házban fogadta 

Zelenszkijt. A New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) által kiadott, 

illetve a Washington Times című amerikai konzervatív napilapban is közzétett nyílt levélben a 

KMKSZ elnöke hangsúlyozta: az amerikai-ukrán együttműködésnek közös egyetemes 

értékeken kell alapulnia, amibe beletartozik az etnikai kisebbségek alapvető jogainak 

tiszteletben tartása is. Brenzovics leszögezte: Ukrajna 1991-es függetlenségének első 25 évében 

biztosította az etnikai kisebbségek alapvető jogait; azt, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, és 

a kisebbségi nyelvek - észszerű kereteken belüli - használhassák a közügyekben. A magyar 

politikus szerint azonban a dolgok megváltoztak a Krím félsziget 2014-es orosz elcsatolásával, 

mert ezt követően az ukrán kormány, ellensúlyozandó az orosz hatást Kelet-Ukrajnában, 

radikálisan változtatott kisebbségi politikáján. Bár - mint a KMKSZ elnöke írja - ezek az 

intézkedések elsősorban a kelet-ukrajnai, oroszul beszélő lakosságot célozzák, az 

anyanyelvhasználatra vonatkozó radikális korlátozások más etnikai csoportokat is sújtanak. 

 

A hetényi „Gólyavár“ a magyar megmaradás egyik várának is tekinthető 
2021. szeptember 1. – ma7.sk, Vajdaság Ma 

Ünnepélyes keretek között szeptember elsején adták át rendeltetésének a Magyar Kormány 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, a bő 849 ezer eurós magyar állami 

támogatásból emelt Gólyavár Óvoda és Bölcsőde épületét. A Hetényi Református 

Egyházközség szabadtéri eseményén, amelynek végén e korszerű intézmény megtekintésére is 

lehetőség volt, Grezsa István miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Az óvodaudvaron 

megtartott rendezvényen Nt. Palcsóné Écsi Gyöngyi beosztott lelkész köszöntötte a meghívott 

vendégeket, többek között Grezsa István miniszteri biztost, a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház képviseletében Ft. Géresi Róbert püspököt és elődjét, Fazekas László 

lelkipásztort, valamint Decsi Katalint - a szlovák oktatási tárca új főosztályvezetőjét, Fekete 

Irént – a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnökét, Jankovics Gyula 

nagykövetségi tanácsost és Magyari Ferenc helyi polgármestert. Grezsa István miniszteri biztos 

ünnepi beszéde elején megemlítette, hogy e program keretében összesen 33 új, illetve 162 

átépített óvodát és bölcsődét adtak-adnak át. 
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A deportált családok tiszteletére emlékművet avattak fel Tanyon 
2021. szeptember 1. – bumm.sk  

A Csemadok helyi alapszervezete emlékművet avatott fel Tanyon a kitelepített családok 

tiszteletére. A magyarországi nemzetpolitikáért felelős államtitkárság Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-nek, a község lakosainak és a kitelepített családok hozzátartozóinak 

köszönhetően, sikerült megvalósítaniuk sokuk álmát, hogy a faluból deportált családok 

tiszteletére emlékművet állítottak. Tanyról 1946 decemberében 41 család 190 tagját, 1947 

januárjában 12 család 47 tagját deportálták Csehországba. Az impala terméskőből készült 

emlékmű alkotói az őrsújfalusi Havlík Péter és fia. Az emlékmű felállításával az volt a céljuk, 

hogy ne merüljön feledésbe szüleik, nagyszüleik kálváriája. Bátorságuk, magyarságtudatuk így 

példaképül szolgálhat a mai fiatal nemzedéknek. Az emlékezés koszorúit elhelyezték: 

Czimbalmosné Molnár Éva asszony, a Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője, Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke, Ászár 

testvérközség küldöttsége, a helyi önkormányzat nevében Bugár Imre polgármester. 

 

Brassói válaszok a sovinizmusra – Allen Coliban polgármester a Krónikának a 

magyaroknak tett gesztusról 
2021. szeptember 1. – Krónika 

A nacionalizmus, a sovinizmus olyan belső érzelmeket generál, amelyeket kihasználnak a 

politika gazemberei – fogalmazott a Krónikának nyilatkozva Allen Coliban, Brassó 

magyarbarát gesztusáról elhíresült polgármestere. Az elöljáró szerint az AUR-t a társadalom 

peremén lévő emberek alkotják, „egykori pribékek”, szélsőséges nacionalisták, olyanok, akik 

csak a saját dicsőségükben érdekeltek. 

 

Székelyudvarhely: a POL ígéri, több tanácsos nem mond le 
2021. szeptember 1. – maszol.ro 

Godra Zsolt személyében új vezetője van a székelyudvarhelyi önkormányzat többségi 

frakciójának – erről hétfőn döntött a székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártja (POL). A 

testületben megüresedett helyek betöltéséről még nincs konkrét döntés, ugyanakkor a 

megmaradt tanácsosok jelezték: többen nem mondanak le. A POL teljes, 24-es jelöltlistával 

vágott neki a tavalyi helyhatósági választásoknak, amelyen 12 bejutó helyet szerzett meg. Az 

eredeti felállásból azonban már nem sokan tevékenykednek tanácsosként az udvarhelyi 

önkormányzatban.  
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https://www.bumm.sk/regio/2021/09/01/a-deportalt-csaladok-tiszteletere-emlekmuvet-avattak-fel-tanyon
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Alkotóműhelyek és multifunkcionális terem is lesz a nagyváradi püspöki palota 

alagsorában 
2021. szeptember 1. – maszol.ro 

Az egyházművészeti múzeum júniusi megnyitása után novemberben a nagyváradi római 

katolikus püspöki palota földszintjén nyílik majd modern  művészeti kiállítás, az év végéig 

pedig a konferenciatermek is elkészülnek - mondta szerdán Böcskei László. A római katolikus 

megyéspüspök hangsúlyozta: a palotának egyházi jelentősége mellett kulturális szerepet is 

szántak, és találkozási pontnak is tervezték mind a nagyváradiak, mind pedig az ide látogatók 

számára. A Romániai Vállalkozásokért Egyesületben (ROVE) olyan partnert találtak, amellyel 

a közösség javára zajló, és a mai ember igényeinek is megfelelő tevékenységet tudnak folytatni- 

tette hozzá az egyházfő, aki megemlítette, hogy egyes tereket az általuk létrehozott, vallási 

turizmussal és menedzsmenttevékenységgel foglalkozó Patachich Egyesülettel közösen 

használnak majd. Az impozáns teremben szeptemberben például a TIFF keretében tartanak 

vetítéseket. 

 

Egyhangúlag elfogadták a szenátusi szakbizottságok a „medverendeletet” 
2021. szeptember 1. – Krónika, maszol.ro 

Egyhangúlag elfogadta szerdai együttes ülésén a szenátus védelmi, közigazgatási, víz- és 

erdőügyi, környezetvédelmi, illetve mezőgazdasági bizottsága a településeken emberéletet 

veszélyeztető medvék eltávolítását szabályozó, 2021/81-es számú sürgősségi 

kormányrendeletet. A jogszabály a szerint a medvék elleni fellépésnek, a veszélyességük 

függvényében, a következő fokozatai lehetnek: a nagyvad elkergetése, elkábítása és 

elköltöztetése, illetve eutanáziája vagy kilövése. Indoklása szerint a sürgősségi rendelet célja az 

emberek életének és testi épségének, a közegészségnek és a közbiztonságnak, illetve az állami 

és a magánjavaknak az oltalma a medveállomány megőrzésének veszélyeztetése nélkül. 

 

Kelemen Hunor a Maszolnak: az USR–PLUS nem akadályozhatja meg, hogy 

elfogadják az Anghel Saligny-programot 
2021. szeptember 1. – maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Maszolnak elmondta: a szerdai kormányülés 19 órai 

folytatására az USR–PLUS is belátja, hogy „nem akadályozhatja és nem is tudja 

megakadályozni” az Anghel Saligny-program elfogadását. A kormányfő-helyettes szerint a 

pártok belső harcainak a kormányzásba történő beszivárgása érhető tetten a szerda délelőtti 

nyilatkozatháborúban is. 

 

Kelemen Hunor: az USR-PLUS-nak nincs igaza, és nem fog kilépni a kormányból 
2021. szeptember 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint nem sérült a koalíciós megállapodás azáltal, hogy a 

kormányülés szerdai napirendjére felkerült az Anghel Salignyról elnevezett országos 

beruházási program. „Nem hiszem, hogy szándékukban áll kilépni a kormányból, ez nem fog 
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megtörténni. Ha valaki képes kilépni a kormányból egy településfejlesztési program miatt, 

akkor el is kell tudni magyaráznia a választóinak, hogy miért tette meg ez a lépést. Én nem 

hiszek ebben a forgatókönyvben” – jelentette ki a kormányfőhelyettesi tisztséget betöltő 

politikus a bukaresti parlamentben arra reagálva, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség 

(USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadása nyomán létrejött 

USR-PLUS pártszövetség a kormányból való kilépéssel fenyegetőzött, amiért szerintük a 

miniszterelnök megszegte a koalíciós megállapodást. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kassán 
2021. szeptember 1. – ma7.sk  

Átadták kedden Magyarország kassai főkonzulátusán azokat az állami kitüntetéseket, 

amelyeket Áder János magyar köztársasági elnök adományozott az augusztus 20-ai nemzeti 

ünnep alkalmából. Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Korintus László, Horkay László 

és Kopasz József. Hetey Ágota kassai főkonzul rámutatott, a konzuli kerület kiemelt 

figyelemben részesül, hisz augusztus 20. alkalmából erről a területről hárman is átvehetnek 

állami kitüntetést. Óriási elismerése ez munkájuknak, ugyanakkor keletre is ráirányítja a 

figyelmet, hangsúlyozza, hogy a Felvidék keleti részén, sőt, legkeletibb részén is végeznek 

figyelemre és elismerésre méltó munkát a magyarság megmaradása érdekében” – fogalmazott. 

Hozzáfűzte, valamennyi kitüntetett életútja összefonódott a Csemadokkal, azon keresztül is 

végezték munkájukat a magyar identitás, a magyar kultúra, hagyományaink megőrzése, 

erősítése, terjesztése érdekében.  

 

Daloló Zoboralja 
2021. szeptember 1. – ma7.sk  

A ZOBORALJA zsérei női kar fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte augusztus derekán, 

egyben megemlékeztek a zsérei kórusmozgalomról is, amely idén 50 éves. A 45 tagú vegyeskar 

sikert sikerre halmozva bejárta már az ország valamennyi részét, versenyeken, fesztiválokon 

szerepelt idehaza és külföldön is. A Galántai Kodály Napokon 1981-ben aranykoszorús 

minősítést ért el a zsűri dicséretével. 1991-ben folytatta a vegyeskar működését az újonnan 

alakult női kar, dr. Simek Viktor pedagógus, karnagy vezetésével. A kórust a névválasztásban 

a szülőföld iránti szeretet és hagyományainak tisztelete motiválta. Azt mondják, a zene 

szeretete az, ami összeköti őket, és legyen bármilyen nehéz időszak, legyen bármennyire is 

rohanó az életük, mindig fognak időt szakítani és energiát fektetni abba a dologba, amit 

mindannyian szeretnek: az éneklésbe. 

 

Kisebbségi iskolák és a közoktatási reform. Kell-e aggódni? 
2021. szeptember 1. – ma7.sk  

A közoktatási reform értelmében bevezetik a nemzetiségi iskola, valamint a nemzetiségi iskolai 

létesítmény fogalmát. Vajon milyen újdonságokat, meglepetéseket hoz az új oktatási törvény a 
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nemzetiségi oktatásban? Van-e okuk tartani az oktatásügyi miniszter megalomán 

elképzeléseitől a nemzetiségi kisiskoláknak? Erről kérdeztük Gajdács Mónikát, a Nemzetiségi 

Oktatásért  és Élethosszig tartó tanulásért felelős főigazgatót. A kormány augusztus 25-én 

fogadta el a közoktatási törvény módosításának tervezetét, amelynek célja többek között a 

nemzetiségi iskola és a nemzetiségi iskolai létesítmény fogalmának bevezetése, a tanácsadási 

és a megelőzési rendszer komplex átalakítása és a középiskolai felvételi vizsga folyamatának 

hatékonyabbá tétele.  

 

A Híd párt továbbra is az alkotmány preambulumának megváltoztatása mellett 

áll 
2021. szeptember 1. – bumm.sk  

A Híd párt következetesen és kitartóan támogatja az alkotmány preambulumának 

megváltoztatását, amely a többségi nemzetet az itt élő nemzeti közösségek fölé helyezi – áll a 

párt Facebook-oldalán közzétett alkotmány napi bejegyzésében. A politikai pártok és a közjogi 

méltóságok az alkotmány napján minden évben elmondják a véleményüket az ország 

legfontosabb törvényéről. A szlovák alkotmány több évtized elteltével sem volt képes 

megszabadulni azoktól a felsőbbrendű elemektől, amelyeket az alkotmány megalkotói 

beleírtak. A Híd párt ezért következetesen és kitartóan támogatja a preambulum 

megváltoztatását, amely a többségi nemzetet az itt élő nemzeti közösségek fölé helyezi. Azt 

szeretnénk, hogy minden egyes polgár elégedett lehessen vele és büszke lehessen rá – írják a 

hidasok. 

 
A tartomány területén minden iskolában jelenléti oktatással kezdték meg a 

tanévet 
2021. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tanév kezdete alkalmából a zentai önkormányzat illetékesei közlekedésbiztonsági csomagot 

osztottak ki az elsősöknek ma délelőtt a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában. Az 

eseményen Szakállas Zsolt tartományi oktatási titkár is jelen volt, aki Zenta község 

polgármesterével megtekintette az iskola felújítási munkálatait is. „Zenta község területén 177 

közlekedésbiztonsági csomagot osztanak szét az elsős diákoknak, akik mostantól aktívan részt 

vesznek a közlekedésben, így a csomagok célja az, hogy segítse a diákokat, és hogy az iskolába, 

illetve a hazafelé vezető utat minél biztonságosabban tudják megtenni” – mondta a község 

polgármestere. 

 

Szabadka: Átadták a városnapi elismeréseket a képviselő-testület díszülésén 
2021. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb himnusszal kezdődött szerda délelőtt Szabadka Város képviselő-testületének díszülése, 

amit a város napja tiszteletére tartottak. Az ünnepségen megjelentek a horvát és magyar 
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főkonzulátusok képviselői, illetve Olaszország tiszteletbeli konzulja, továbbá a szerb parlament 

több képviselője. Megtisztelte az ünnepséget jelenlétével Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, illetve több tartományi tisztségviselő és képviselő, valamint más közéleti 

személyiségek, köztük nemzeti tanácsi vezetők. Elsőként Stevan Bakić polgármester 

köszöntötte az ünneplőket. Elmondta, hogy szeptember elseje immár 242 éve jelentős 

Szabadka történelmében, hisz akkor kapta meg a szabad királyi városi rangot, amiért aranyban 

fizettek. A kisvárosból ennek köszönhetően lett az iparosok, kézművesek, kereskedők nagyobb 

székhelye. 

 

Ma adják át az újvidéki covid-kórházat 
2021. szeptember 2. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az átadóünnepség ma 9 órakor lesz, az azt követő sajtótájékoztatót a Pannon Televízió élőben 

közvetíti. Az eseményen részt vesz Ana Brnabić szerb miniszterelnök, Igor Mirović, a 

Tartományi Kormány elnöke és Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke is - 

tájékoztatnak az illetékesek. Az egészségügyi intézmény a legkorszerűbb felszereléssel van 

ellátva, 400 férőhely lesz a félintenzív, 220 hely pedig az intenzív ellátásra az épületben. A cél 

az, hogy a koronavírusos betegeket itt kezeljék majd, ezzel tehermentesítve a tartományi 

egészségügyi rendszert. Az átadóünnepség ma 9 órakor lesz, az azt követő sajtótájékoztatót a 

Pannon Televízió élőben közvetíti. 

 

Ajándékot kaptak a törökkanizsai elsősök 
2021. szeptember 1. – Pannon RTV 

16 Törökkanizsa községbeli kisdiák vehette át azt az iskolatáskát és tanszercsomagot, amit 

Magyarország Kormánya, a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács közösen biztosított 

számukra. Az idei tanévben 14 magyar nyelven tanuló kisdiák Törökkanizsán, valamint két, a 

majdányi kihelyezett tagozaton tanuló nebuló vehette át az MNT és a Rákóczi Szövetség által 

biztosított csomagokat. 

 

Történelem magyarok nélkül 
2021. szeptember 1. – Kárpátalja 

Minden nemzet igyekszik megírni a maga történetét, és általában meg is birkóznak ezzel a 

feladattal így vagy úgy, előbb vagy utóbb. Ukrajnának, amely a napokban ünnepelte 

függetlensége 30. évfordulóját, egyelőre sokadik nekifutásra sem sikerült olyan múltat 

kiötlenie, amely ne hemzsegne az ellentmondásoktól és a hatalmas, megmagyarázhatatlan 

fehér foltoktól. 

 

55 új diákkal kezdődött meg a tanév a Sztojka-líceumban 
2021. szeptember 1. – Kárpátalja 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ma-adjak-az-ujvideki-covid-korhazat
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ajandekot-kaptak-torokkanizsai-elsosok
https://karpataljalap.net/2021/09/01/tortenelem-magyarok-nelkul
https://karpataljalap.net/2021/09/01/55-uj-diakkal-kezdodott-meg-tanev-sztojka-liceumban
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A Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban a tanév hivatalosan már augusztus 

31-én elkezdődött. A szentliturgiával egybekötött ünnepségre a helyi görögkatolikus 

templomban került sor. A hagyományokhoz híven a líceum tanárai, diákjai és a szülők együtt 

vonultak át a líceumból a görögkatolikus templomba, ahol Demkó Ferenc, a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének püspöki helynöke 

szólt az egybegyűltekhez. 

 
Iskolakezdés előtt 
2021. szeptember 1. – Népújság 

Elkezdődött a 2021/22-es tanév, amely már a harmadik a járvánnyal „tarkított” iskolaévek 

sorában. A tanulók, diákok most az iskolában kezdik meg a tanévet, igaz, járványügyi 

korlátozások mellett, röviden úgy, ahogy júniusban zárták az előzőt. Újdonság, hogy a felsősök, 

illetve a középiskolások ingyenesen biztosított öntesztelést végezhetnek, illetve az is, hogy a 

tanítóknak, tanároknak eleget kell tenniük az úgynevezett PCT-feltételeknek. A cél egyértelmű: 

a gyermekeket minél tovább az iskolában tartani.  

 

A lélek és a szív visszavonz e tájra 
2021. szeptember 1. – Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a lendvai Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) gondozásában megjelent Cár Jenő: Életem regénye 

című könyve magyar fordításban. A könyv bemutatója múlt csütörtökön a Dobronoki György-

házban volt a szerző, valamint Bence Lajos fordító közreműködésével. A kötetet Soós Mihály, 

az MNMI igazgatója méltatta a szép számú közönségnek. A jelenlévőket Varga Edit, a 

dobronaki magyarság elnöke köszöntötte, majd a Kis-Hétrét együttes Cár Jenő verseiből 

néhány megzenésített számot adott elő, illetve Szekeres Z. Ilona részleteket olvasott fel a 

magyarra átültetett műből. 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/11041-iskolakezd%C3%A9s-el%C5%91tt.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11041-iskolakezd%C3%A9s-el%C5%91tt.html
https://www.nepujsag.net/kultura/11030-a-l%C3%A9lek-%C3%A9s-a-sz%C3%ADv-visszavonz-e-t%C3%A1jra.html
https://www.nepujsag.net/kultura/11030-a-l%C3%A9lek-%C3%A9s-a-sz%C3%ADv-visszavonz-e-t%C3%A1jra.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 1. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalja mintegy 100 magyar iskolájában kezdődött el az új tanév. Idén olyan szórvány 

településeken is nyíltak magyar első osztályok, ahol az elmúlt években nem voltak. Mindenhol 

jelenléti oktatással kezdődik a tanév. 

 

Az elmúlt években a Vajdaságban csökkent, jobb esetben stagnált az általános iskolák első 

osztályba iratkozó magyar diákok száma. Idén növekedésről számolt be Jerasz Anikó, a Magyar 

Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az elnöke. 

 

Vajdaság 74 általános iskolában, ahol magyar nyelvű oktatás folyik, - így a temeriniben is, ma 

becsengettek. Jó hír, hogy a dél-bácskai település egyetlen magyar általános iskolájában idén a 

tavalyinál több elsős diák kezdte meg a tanévet – mondta Sziveri Bélával, a Kókai Imre iskola 

igazgatója. 

 

Szlovákiában nem szeptember elsején kezdődik a tanév, mert a hónap első napja az alkotmány 

ünnepe és munkaszüneti nap. Másodikán kezdődik az iskola, de hogy milyen lesz a tanév, az 

nemcsak a járványhelyzettől függ nagyban, hanem attól is, hogy az oktatási tárca terveiből, 

törvénymódosító javaslataiból mennyi valósul meg és hogyan. Fodor Attila, a Comenius Intézet 

igazgatója azt mondja, hogy egyszerre van jelen idén a reményteli várakozás és a 

bizonytalanság. 

 

A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács 5000 lejre/mintegy ezer euróra bírságolta 

meg Traian Băsescu volt román államfőt, európai parlamenti képviselőt, magyarellenes 

kijelentései miatt. Brassai Hunor, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi elnöke, a 

MINTA ifjúsági szervezet elnöke tett feljelentést. 

 

Idén május 21-e és november 17-e között Magyarország látja el az Európa Tanács elnöki 

tisztségét.  A magyar kormány erre a fél évre 5 prioritást határozott meg, és ezek közül is az első 

a nemzeti kisebbségek hatékony védelmének előmozdítása. Ebben a témában a 

Külkereskedelmi és külügyminisztérium 4 konferenciát rendez. Az első konferenciát június 29-

én tartották Strasbourgban, amely arról szólt, hogy melyek a jelenlegi eszközök, intézmények, 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-01_18-02-00&enddate=2021-09-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-01_18-02-00&enddate=2021-09-01_18-40-00&ch=mr1
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és hogyan működnek ezek a nemzeti kisebbségek védelmének ügyében Európában. A második 

konferencia szeptember 7-én lesz Budapesten, ennek részleteiről beszél Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. 

 

Szent László Családi Napot szervezett a nagyváradi római katolikus püspökség a hétvégén. Az 

eseményben partnere a Szigligeti Színház illetve a Szent László Teológiai líceum volt. Böcskei 

László római katolikus megyés püspök szerint a pasztorális feladatok közé tartozik a családok 

gondozása, a rájuk való odafigyelés. 


