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Orbán: a közép-európai gazdasági térség gyorsabban jön ki a válságból 
2021. szeptember 15. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, ATV, HírTV, Index, 

168, Origo, 888, Ma7, Népújság 

A közép-európai gazdasági térség - benne Szlovénia és Magyarország - gyorsabban jön ki a 

válságból, mert kitartottak, nem építették le a kapacitásokat, tavaly is fejlesztettek és 

munkában maradtak az emberek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a szlovéniai 

Celjében. A kormányfő az 53. MOS Nemzetközi Kisiparos és Vállalkozói Vásár megnyitóján 

tartott beszédében kiemelte: mindezt a legjobbkor tették, egy új korszak küszöbén, amelynek 

mindkét ország, Szlovénia és Magyarország is nyertese lehet. Magyarország készen áll a 

gyümölcsöző együttműködés folytatására - jelentette ki. Megjegyezte: a vásáron 

Magyarország 525 négyzetméteren állít ki, itt van 26 magyar cég. A miniszterelnök 

hangsúlyozta: a magyarok és a szlovénok történetük leghatékonyabb együttműködését hozták 

létre. "Szlovéniára mindig mint egy hozzánk hasonló közép-európai országra tekintettünk", és 

ha együttműködünk, ha egyesítjük az erőinket, akkor mind a két ország az új világgazdasági 

korszak nyertesei közé fog tartozni a többi közép-európai országgal egyetemben.  

 

Szülinapi kilátások: helyi szinten versenyre, országosan együttműködésre készül 

a tízéves Erdélyi Magyar Néppárt 
2021. szeptember 15. – MTI, Webrádió, 168, Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma 

A megalakulása tizedik évfordulóját ünneplő Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) már csak 

egy bírósági ítélet választja el attól, hogy a Magyar Polgári Párttal (MPP) egyesülve az Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben képviselje az erdélyi magyar nemzeti tábort – jelentette 

ki a szerdai évfordulós kolozsvári sajtótájékoztatón Csomortányi István, a párt elnöke. A 

politikus szerint az EMSZ-nek továbbra is az lesz a feladata, hogy az RMDSZ-szel helyi 

szinten versenyezve, országos szinten pedig együttműködve napirenden tartsa az erdélyi 

magyar közösség fontos céljait, mint például az autonómia, az anyanyelv- és jelképhasználat 

biztosítását, valamint az állami finanszírozású önálló magyar felsőoktatási intézmények 

létrehozását. A pártelnök úgy vélte, csak egy kétpólusú erdélyi magyar rendszer tud gátat 

szabni annak a jelenségnek, hogy a vegyes lakosságú vidékeken egyre több erdélyi magyar a 

román pártok jelöltjeire szavaz. 

 

Ismét Bárdos Gyula lett a Csemadok elnöke 
2021. szeptember 15. – MTI, Ma7, Új Szó, Vajdaság Ma 

Újraválasztották Bárdos Gyulát a Csemadok országos elnökévé a szervezet 25. tisztújító 

közgyűlésén, Érsekújvárban szerdán. A közgyűlésen – amelyet a koronavírus miatti 
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korlátozások következtében egyéves késéssel tartottak meg – megválasztották a szervezet 11 

személyből álló elnökségét, alelnökeit, illetve az 59 fős országos választmányt is.A Csemadok 

már negyedik választási ciklusát kezdő országos elnöke újraválasztását követően jövőbeli 

programjáról azt mondta: az a folyamatos újrakezdés programja lesz. „A nemzeti újrakezdés 

évében, a járvány után, remélhetőleg bátran kezdhetjük újra a munkát” – fogalmazott Bárdos 

Gyula. Az egységes szlovákiai magyar politikai érdekképviselet létrehozását célzó folyamatra 

utalva hozzátette: egy olyan új korszak kezdődhet, amely a politikai megosztottság végét 

jelentheti. 

 
Elbukta az alkotmányossági kontrollt az uszítás büntethetőségét pontosító 

törvénymódosítás 
2021. szeptember 15. – MTI, Krónika 

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette a román alkotmánybíróság szerdán azt a 

törvénymódosítást, amellyel a bukaresti parlament az erőszakra, gyűlöletre vagy 

diszkriminációra uszítás fogalmát pontosította a büntető törvénykönyvben. A tavaszi ülésszak 

utolsó napján egyhangúlag megszavazott Btk.-módosítással a bukaresti képviselőház az 

Európai Unió Tanácsának 2008-ban kiadott, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni 

büntetőjogi közdelemről szóló kerethatározatával próbálta összhangba hozni a román 

büntetőjogot, miután a Tanács úgy értékelte, hogy Románia helytelenül és elégtelenül ültette 

át jogrendjébe a kerethatározat előírásait és ezért kötelezettségszegési eljárást helyezett 

kilátásba. A hatályos román Btk. 369-es cikke hat hónaptól három évig terjedő börtönnel, 

vagy bírsággal bünteti „az egyes csoportok elleni gyűlöletre vagy diszkriminációra uszítást”. A 

mostani törvénymódosítás az erőszakra uszítást is belefoglalná ebbe a bűncselekménybe, 

illetve arra az esetre is kiterjesztené hatályát, ha az uszítás nem csoportok, hanem bizonyos 

csoportokhoz („kategóriákhoz”) tartozó személyek ellen irányul. 

 

Ötven szórványhelyszínen indít délutáni oktatási programot az Iskola Alapítvány 
2021. szeptember 15. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Szeptember végétől ötven erdélyi helyszínen indul délutáni oktatási program a magyar 

tagozatos iskolákban az új tanévben – közölte szerdán a programot lebonyolító Iskola 

Alapítvány. Az RMDSZ által létrehozott alapítvány szerint a délutáni oktatási program az 

elmúlt években bebizonyította létjogosultságát, így egyre nagyobb az érdeklődés a szülők 

részéről. Az elemi iskolásoknak szánt program a szórványban működik és a tanórák utáni 

időszakot fedi le.  
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Hivatalos lett Kovászna megye zászlaja  
2021. szeptember 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szerdai ülésén hivatalosította a kormány Kovászna megye zászlaját. „Hosszú évekig, amikor 

akadályozni próbálták szimbólumaink szabad használatát, kihívás és feladat volt megvédeni 

azt, amihez joga van a mi közösségünknek. Ezekben a hónapokban viszont örömként éljük 

meg, hogy vannak eszközeink arra, hogy zászlókat és címereket hivatalosítsunk. Mindazok a 

zászlók és címerek pedig, amelyeket a kormányban hivatalosít az RMDSZ, a helyi 

közösségeké maradnak” – fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Kovászna 

megye zászlaját a fejlesztési minisztérium terjesztette a kormány elé. „Az RMDSZ 

kormányzati szerepvállalása óta 27 magyar település címerét és zászlaját sikerült 

hivatalosítani. A munkának van eredménye, és folytatni fogjuk” – mondta el Cseke Attila 

fejlesztési miniszter.  

 

Török László nagyszalontai polgármester és Csűry István református püspök is 

beszállt a magyarországi kampányba 
2021. szeptember 15. – maszol.ro 

„Nagyszalontán sem akarják, hogy Karácsonnyal visszasunnyogjon a Gyurcsány-korszak 

magyar-gyűlölete, Csepel testvérvárosában nem akarják, hogy megismétlődjön a 2004. 

december 5-i gyalázat” – kezdi Facebook-bejegyzését Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 

a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Ugyanakkor tudatta, a városban 

elsőként Török László polgármester és Csűry István, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület püspöke írta alá a „Stop Gyurcsány! Stop Karácsony!” című petíciót, amit a 

magyar kormánypárt indított az ellenzéki összefogás jegyében induló politikusok ellen. A 

pillanatról fotó is készült, amit a magyarországi politikus osztott meg saját közösségimédia-

oldalán. 

 

Megvannak az épületek: egyenesben az Erdélyi Magyar Vakiskola létrehozása 
2021. szeptember 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Számos nagy értékű helyi beruházásról számolt be múlt pénteken Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület (ERE) püspöke Székelyudvarhelyen, többek között arról is, hogy 

az egyház megvásárolt egy volt gyári ingatlant Székelyudvarhelyen, amelyben létrehozhatják 

az Erdélyi Magyar Vakok és Gyengénlátók Iskoláját. 

 

Öt programmal vesz részt a Petőfi Irodalmi Ügynökség a Csíkszeredai 

Könyvvásáron 
2021. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Változatos irodalmi és zenei programokkal képviselteti magát a Petőfi Kulturális Ügynökség 

(PKÜ) a négynapos csíkszeredai könyvünnepen, ami csütörtökön kezdődik az Erőss Zsolt 

Sportcsarnokban.  
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Bihar megyei magyar iskolák tanévnyitója volt Szentjobbon 
2021. szeptember 15. – Bihari Napló 

A Bihar megyei magyar iskolák vezetői, pedagógusok és egyházi méltóságok részvételével 

szervezték meg az elmúlt pénteken Szentjobbon a megye magyar iskoláinak közös 

tanévnyitóját. 

 

Zselízen adták át a beiratkozási ösztöndíjakat 
2021. szeptember 15. – ma7.sk  

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a Rákóczi Szövetség – a Kárpát-medencei hálózata 

segítségével – 2021 szeptemberében több mint 9 ezer külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot 

köszönt ösztöndíjjal és iskolatáskával. Mindezt a Felvidéken mintegy 3 600 iskolakezdőnek 

adták, illetve adják át. A zselízi alapiskola udvarán 2021. szeptember 15-én azok a szülők 

vehették át a magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat, akik a zselízi, a csatai, a 

nagyölvedi, a nagysallói, a farnadi, a garamsallói, a sárói vagy az érsekkétyi alapiskola 

valamelyikébe íratták be gyermeküket. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, vagyis közel 28 

euró. Petrovay László, a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programért felelős 

igazgatója a megjelent szülők felé az alábbi gondolatokat intézte: Ez a program nem 

működhetne a program támogatói nélkül, de nem működhetne Önök nélkül sem, hiszen ha 

nincsenek támogatók, az a több száz önkormányzat, magánszemély, közéleti személyiség és 

cég, akik és amelyek komoly anyagi fedezettel e mögött a program mögött állnak, akkor most 

nem tudnánk iskolatáskát, ösztöndíjat és ajándékkönyvet átadni. 

 

Hrabko: Reális a Szövetség tíz százalék feletti eredménye, de az is, hogy nem 

kerül be a parlamentbe 
2021. szeptember 15. – ma7.sk  

Folytatódik interjúsorozatunk: a magyar pártegyesülési folyamatról kérdezzük a közéletben, 

kultúrában jártas személyiségeket. Ezúttal a szlovák nemzetiségű Juraj Hrabko elemző és 

politikai kommentátor véleményére voltunk kíváncsiak. „Igen, ez sikerülhet, hiszen 

rendelkezésre áll a választói potenciál. A kérdés csak az, hogy az új párt mit tud tenni a siker 

érdekében a soron következő választások előtt. Vagyis egyszerre lehetséges forgatókönyv, 

hogy a Szövetség nem jut be a parlamentbe, de ugyanúgy reális lehet az is,  hogy  eléri  a 

parlamenti küszöb eléréséhez szükséges öt százalékot. Ez csakis a Szövetség politizálásán 

múlik, senki más nem tudja befolyásolni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a választások már 

kopogtatnak az ajtónkon. (...) A Szövetségnek mindent meg kell tennie annak érdekében, 

hogy sikeres politikát folytasson. Először is meg kell határoznia önmagát, milyen pártról van 

szó, milyen értékeket képvisel és mit tud üzenni a választóinak. 
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Széles Sándor: kézzelfogható eredményei lesznek a Szigetköz és a Csallóköz 

fejlesztését célul kitűző Insula Magna programnak 
2021. szeptember 15. – felvidek.ma, ma7.sk  

Kézzelfogható eredményei lesznek a Szigetköz és a Csallóköz fejlesztését célul kitűző Insula 

Magna programnak, amelynek kulcsa a győri Széchenyi István Egyetem részvétele – állítja 

Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja. Hangsúlyozta: nagy 

segítség, hogy az intézmény kutatói birtokában vannak a nemzetközi tapasztalatoknak, 

ismerik a világban zajló trendeket, és a hétköznapokban látják a térség problémáit. „A 

Szigetköz a Duna elterelése óta eltelt három évtizedből kettőben fehér folt volt Magyarország 

területfejlesztési térképén. Sokáig minden kormány tabuként kezelte ezt a kérdést a 

rendszerváltás emblematikus ügyének számító Bős–Nagymaros következtében. A helyi 

szereplők hiába képviseltek politikai színezettől függetlenül egységes álláspontot, hogy mit 

kellene tenni, alig értek el eredményt.  

 

Új fejezet a felvidéki politikában? 
2021. szeptember 16. – Veczán Zoltán – Mandiner 

Hosszú évek óta kóstolgatta a két nagyobb felvidéki magyar erő, a jobbközép–konzervatív 

Magyar Közösség Pártja (MKP) és az előbbiből 2009-ben viharosan távozó, Bugár Béla által 

gründolt Most-Híd a keserű pirulát. A két, lényegében a magyar szavazatokért versengő párt 

egyesülését ráadásul az alig két éve alapított – beszédes nevű – Összefogás mozgalom 

próbálta az utóbbi időben tető alá hozni. A szükségszerűség egyértelmű volt: 2006-ban, ereje 

teljében az MKP a szavazatok csaknem 12 százalékát szerezte meg, s 20 képviselőt küldhetett 

a 150 fős törvényhozásba. Az MKP tényező volt, holtversenyben a szlovák neofasisztákkal a 

harmadik legnagyobb párt helyéért. A nagy pártszakadás utáni első választáson, 2010-ben a 

szavazatok megoszlottak a két formáció között, amiből a Most-Híd jött ki jobban, az MKP 

pedig kiesett a törvényhozásból.  

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. szeptember 16-i számában.) 

 

Diákcsereprogram egy határon átívelő projektum által 
2021. szeptember 15. – Vajdaság ma 

Egy határon átívelő, IPA-projektum részeként diákcsere program indulhat a közeljövőben 

Nagybecskereken. A tervek szerint 17 magyarországi egyetemista részesül gyakorlati 

oktatásban, és ugyanennyi fiatalt várnak Mórahalomra is, akik az ottani tapasztalatokkal 

ismerkedhetnek. A projektum a Scholar-SME név alatt valósul meg, és értéke mintegy 900 

ezer euró. A fiatalok ösztöndíjasokként fél évet tölthetnek majd Nagybecskereken, illetve 

Mórahalmon. A nagybecskereki városházán mutatták be a projektumot, majd bemutatták a 

Pupin utca 14 alatti épületet, amelyet felújítanak, és ott kapnak elszállásolást az egyetemista 

központba érkező fiatalok. 
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Pásztor Bálint: A többségi jog nem veszélyeztetheti a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználati jogait 
2021. szeptember 15. – Vajdaság ma 

Ma van a szerb egység, szabadság és a nemzeti zászló napja, amit tavaly óta ünnepelnek 

Szerbiában és a boszniai Szerb Köztársaságban. Ma kerültek a szerbiai képviselőház és a 

boszniai Szerb Köztársaság parlamentje elé azok a törvények, amelyek célja, hogy oltalmazzák 

a szerb nyelv cirill írásmódját. A Vajdasági Magyar Szövetség három módosítási javaslatot 

nyújtott be a törvénytervezet szövegére, hogy megvédjék a kisebbségek szerzett jogait. A szerb 

kormány elfogadta a három javaslatot, így azok bekerültek a képviselők elé kerülő szövegbe. 

Dr. Pásztor Bálintot kérdeztük a módosítási javaslatokról. 

 

Sportpályával bővült a Szolyvai Magyar Református Óvoda 
2021. szeptember 15. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Ünnepélyes keretek között avatták fel a Szolyvai Magyar Református Óvoda udvarán 

létrehozott többfunkciós sportpályát szeptember 12-én. A pályát a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) segítségével, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 

sikerült létrehozni. A második alkalommal megrendezett szolyvai családi délután keretében 

megtartott avatóünnepségen Kiss András, a KMKSZ Szolyvai Alapszervezetének elnöke 

köszönetet mondott a kezdeményezés felkarolásáért: „A családi nap keretében sikerült átadni 

egy többfunkciós sportpályát, amely által bővült a helyi református óvoda. Köszönet illeti a 

KMKSZ-t, amelynek a segítségével létrehozhattuk ezt a pályát.” 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 
2021. szeptember 15. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács minden tanév őszi szemeszterében ülést 

tart a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett Zrínyi Ilona Szakkollégium és a 

Diplomahonosítási ösztöndíjprogramok nyertes listájának meghatározása céljából. Az 

ösztöndíjprogramokat 2021. július 12-én hirdették meg, melyre szeptember 9-ig lehetett 

jelentkezni. A diplomahonosítási ösztöndíjra 1 személy nyújtotta be igényét, aki BsC 

honosított diplomával rendelkezett. A Zrínyi Ilona Szakkollégiumra 34 fő nyújtotta be 

jelentkezését. 

 

Tangazdaság épül a Muravidéken is 
2021. szeptember 15. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának a Zoom 

platformon megtartott ülésén elfogadták a közösség gazdasági alapjának a mezőgazdasági 

tevékenység serkentésére vonatkozó programkiegészítését. Az ülésen elfogadták a 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26960/Pasztor-Balint-A-tobbsegi-jog-nem-veszelyeztetheti-a-nemzeti-kisebbsegek-nyelvhasznalati-jogait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26960/Pasztor-Balint-A-tobbsegi-jog-nem-veszelyeztetheti-a-nemzeti-kisebbsegek-nyelvhasznalati-jogait.html
https://karpataljalap.net/2021/09/15/sportpalyaval-bovult-szolyvai-magyar-reformatus-ovoda
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ulesezett-a-karpataljai-felsooktatasi-tehetseggondozo-tanacs-2/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/11084-tangazdas%C3%A1g-%C3%A9p%C3%BCl-a-muravid%C3%A9ken-is.html
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csúcsszervezet tavalyi zárszámadását is, illetve egyéb aktuális kérdésekben hoztak döntéseket. 

Az MMÖNK múltheti tanácsülésének napirendjén a magyar nemzeti közösség gazdasági 

alapja serkentési programjának mezőgazdasági tevékenységgel való kiegészítése szerepelt. A 

programot a szlovén Mezőgazdasági Minisztérium finanszírozza, megvalósítója pedig az 

MMÖNK lesz. Az idén kezdődő és 2024-ben befejeződő program értelmében a csúcsszervezet 

a Rábavidéken jól működő minta alapján egy tangazdaságot kíván beindítani és ezzel a 

mezőgazdasági tevékenység serkentését ösztönözni. 

 

Sporteszközök a kétnyelvű iskoláknak 
2021. szeptember 15. – Népújság 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (MMÖNK) sporteszközöket vásárolt a muravidéki kétnyelvű 

tanintézményeknek. A csomagok átadására szeptember 8-án került sor az 1. Számú Lendvai 

Kétnyelvű Általános Iskola előtt. A sporteszközcsomagokat Horváth Ferenc, az MMÖNK 

elnöke, nemzetiségi parlamenti képviselő és Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője adta át.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 15. – Kossuth Rádió 

 

Ma van a Szerb Nemzeti Egység Napja. Ebből az alkalomból a szerb képviselőház, illetve a 

Boszniai Szerb Köztársaság parlamentje elfogad egy-egy törvényt a szerb nyelv cirill betűs 

írásmódjának a védelméről. A két szinte azonos szövegű dokumentum célja a latin betűs 

írásmód visszaszorítása. Az eredeti javaslatok sértették volna a kisebbségek szerzett jogait, 

ezért a Vajdasági Magyar Szövetség három módosítást kért, amit a szerb kormány el is 

fogadott. Pásztor Bálintot, a VMSZ frakcióvezetőjét kérdeztük.  

 

És még mindig a nyelvi jogokról és a cirill betűkről: 

A latin betűs ukrán ábécé és az ukrán-angol kétnyelvűség ukrajnai meghonosítását javasolja 

az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára.  

A kijelentés nagy visszhangot váltott ki az ukrán társadalomban, az ukrán államnyelv védelmi 

biztos például egyenesen megengedhetetlennek nevezte a felvetést. Csernicskó István 

nyelvészprofesszor, a beregszászi főiskola rektora szerint a nyelv kérdés évek óta parázs viták 

alapját szolgálja. 
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Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából sajtótájékoztatót tartott ma Kolozsváron az 

Erdélyi Magyar Néppárt, amelyen megjelent Csomortányi István, a Néppárt elnöke, Toró T. 

Tibor ügyvezető elnök, Szilágyi Zsolt, a Néppárt Külügyi- és Nemzetpolitikai bizottságának 

elnöke, valamint a Néppárt korábbi alapítói. 

 

A nemzeti újrakezdés évében tartotta jubileumi, 25. közgyűlését Érsekújváron a Csemadok. A 

pandémia miatt egy évvel elhalasztott tisztújításon újraválasztották Bárdos Gyula, országos 

elnököt a küldöttek.  

 

 

Megáldották Hegyközkovácsi teljesen megújult a református templomát, amelyben 1792-ben 

legátusként Csokonai Vitéz Mihály prédikált az emléktábla tanúsága szerint. 

A Bihar megyei, Szent István király idején alapított falu templomának felújításához a magyar 

kormány is hozzájárult, de a gyülekezet csaknem két évtizedes munkálkodása volt az 

újjászületés alapja. 

Forró László lelkipásztort kérdeztük. 

 

Hivatalos alapokra helyezték a Pető-módszerrel dolgozó, úgynevezett konduktorok 

működését Székelyudvarhelyen – mondta el rádiónknak Pálfi Kinga alpolgármester. A 

következő lépés egy állandó központ kialakítása, ahová napi rendszerességgel bejárhatnak 

azok, akik idegrendszeri károsodással születettek vagy életük során szerezték azt. Az 

életminőség javítását célzó Pető-módszert Erdélyben a Sepsiszentgyörgy melletti Illyefalván 

sajátíthatják el; ide jár a székelyudvarhelyi Bálint Adrienn, aki fogyatékkal élő gyerekekkel 

szeretne majd foglalkozni. 

 

A Hét nap c. hetilap a volt Jugoszláviában kuriózumnak számított, hiszen akkoriban a 60 

ezres példányszámot is elérte. A délszláv háborúk időszakától azonban a példányszám és az 

olvasótábor is megfogyatkozott. Ám jó csapatmunkával a lap munkatársai most is sokat 

tehetnek a közösség érdekében – vallja Tóth Lívia, a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért 

Díjjal és a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete Média-díjával kitüntetett, idén 75 éves 

délvidéki közéleti családi magazin fő és felelős szerkesztője. Részlet következik a Nagyok c. 

műsor késő esti adásából. 


