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Szijjártó: a magyar külügyminisztérium bekérette az ukrán nagykövetet 
2021. szeptember 28. – MTI, Origo, HVG, Magyar Nemzet, hirado.hu, Magyar Hírlap, M1 

Szuverenitásunk megsértésének tartjuk, hogy Ukrajna meg akarja akadályozni Magyarország 

biztonságos gázellátását, ezt kikérjük magunknak és az ukrán nagykövetet keddre bekérettük 

a Külgazdasági és Külügyminisztériumba - közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Szijjártó 

Péter bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn aláírták a Magyarország gázellátását a 

következő tizenöt évre garantáló szerződést a Gazprommal. "Ez nagy siker, mert egyrészt a mai 

bizonytalan világban mindennek, ami kiszámíthatóságot biztosít, nagy értéke van, másrészt 

pedig olyan árformulában állapodtunk meg, mely biztosítja a rezsicsökkentés eredményeinek 

hosszútávú fenntartását" - jegyezte meg a miniszter. Hozzátette: mélységesen felháborítja 

viszont az ukrán kormánynak az a döntése, hogy az Európai Bizottságnál támadják meg a 

szerződést. A miniszter világossá tette bejegyzésében: "az ukránoknak semmi közük ahhoz, 

hogy mi kivel, miről állapodunk meg". Szuverenitásunk és nemzetbiztonsági érdekeink súlyos 

megsértésének tartjuk, hogy meg akarják akadályozni hazánk biztonságos gázellátását, a 

magyar emberek otthonainak fűtését és az ipar működtetését - tette hozzá. 

 

Az ukrán külügyminisztérium bekéreti a magyar nagykövetet, hogy tudomására 
hozza a gázmegállapodással kapcsolatos kijevi álláspontot 
2021. szeptember 28. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Telex, HVG, Index, Kiszó 

Az ukrán külügyminisztérium bekéreti Budapest kijevi nagykövetét, hogy tudomására hozza az 

ukrán fél álláspontját a Magyarország és a Gazprom orosz gázipari vállalat hétfői 

gázmegállapodásáról - közölteke kedden az RBK-Ukrajina ukrán televízióval Oleh Nikolenko 

ukrán külügyi szóvivő. Megerősítve, hogy az ukrán nagykövetet bekérették a budapesti 

Külügyminisztériumba, kijelentette: "Az ukrán külügyminisztérium hasonlóképpen behívja 

Magyarország nagykövetét Kijevben, hogy tudomására hozza az elvi álláspontunkat" - mondta 

a szóvivő. Az RBK-Ukrajina emlékeztetett Kijev álláspontjára is, amely szerint az orosz 

gázszállítás Magyarországra Ukrajna megkerülésével "aláássa Ukrajna nemzetbiztonságát és 

Európa energetikai biztonságát", másrészt a megállapodás komoly csapást mért az ukrán-

magyar kapcsolatokra. A külügyi szóvivő hozzátette, hogy az ukrán fél határozott 

intézkedéseket tesz a nemzeti érdekek védelmében. 

 

Potápi: Gyurcsányék megint leválasztanák a magyarság egyharmadát a nemzet 
testéről 
2021. szeptember 28. – PestiSrácok.hu 

Az ellenzék Gyurcsány Ferenc vezetésével megint leválasztaná a magyarság egyharmadát a 

nemzet testéről – nyilatkozta portálunknak Potápi Árpád János. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság vezetője hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette: újra pályázhatnak az iskolák 
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határon túli kirándulásokra, a Határtalanul program 2011 óta már csaknem félmillió diák 

utazását tette lehetővé. Hétfőtől ismét elérhetőek a hetedikesek és középiskolások Kárpát-

medencei tanulmányi kirándulását lehetővé tevő Határtalanul program pályázatai – jelentette 

be hétfői sajtótájékoztatóján Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára kiemelte: a pályázatokat hétfőtől október 29-én 14 óráig lehet benyújtani 

elektronikusan a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül. Felidézte: a 

program célja, hogy minden magyarországi fiatal iskolás évei alatt legalább egyszer eljusson 

egy határon túli, magyarok lakta településre szervezett formában, állami támogatással, és a 

kirándulások során kapcsolatok alakuljanak ki, illetve erősödjenek meg hazai és határon túli 

magyar iskolák között. 

 

Évfordulót ünnepel Csíkszeredában a Sapientia EMTE 
2021. szeptember 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a 2012-es intézményi akkreditáció óta az első 

tanévnyitó évfordulóján szervezi meg az Egyetem Napja eseményt. Idén a szélesebb közönség 

számára is megnyitják a zenei programokon való részvételt a Csíkszeredai Kar parkolójában. 

Húsz éve, 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit a Sapientia EMTE. Húsz év alatt nyomon 

követhetően fejlődött az intézmény: az akkori két oktatási helyszín, Csíkszereda és 

Marosvásárhely azóta kiegészült Kolozsvárral, majd Sepsiszentgyörggyel, és folyamatosan 

bővül az oktatási kínálat is. 

 

A Magyarok Kenyeréből három megyei szervezet kapott szép adagokat 
2021. szeptember 28. – Teol.hu 

Immár 11. esztendeje az összetartozást jelképezi a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

program – hangsúlyozta Potápi Árpád János Szekszárdon. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő a kezdeményezés hagyományos 

záró állomásán, az adományozó ünnepségén osztotta meg gondolatait. Arra is felhívta a 

figyelmet, hogy a több mint egy évtizede útjára indult Magyarok Kenyere programhoz 

csatlakozott a Kárpát-medence magyarsága, illetve a különböző földrészeken élő diaszpóra is.  

A kedden tartott rendezvényen Vendégh Edit, a NAK Tolna megyei elnöke köszöntötte a 

megjelent vendégeket.  

 

Kitüntette Markó Bélát a román államfő 
2021. szeptember 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Állami kitüntetésben részesül Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke, Klaus Iohannis államfő 

kedden írta alá az erről szóló rendeletet. Az Agerpres hírügynökség közölte, az elnök a Románia 

Csillaga érdemrend tiszti fokozatát adományozza Markó Bélának 70. születésnapja alkalmából, 
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„a magyar nyelvű írott kultúrához való kivételes hozzájárulása, valamint a demokrácia és az 

etnikumok közötti párbeszéd erősítéséért tett erőfeszítéseinek elismeréseként”.  

 

Biztosított a nyájimmunitás a Sapientia Kolozsvári Karán, a diákok ragaszkodnak 
a jelenléti oktatáshoz 
2021. szeptember 28. – Krónika 

A jelenléti oktatás mellett állnak ki a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

Kolozsvári Karának hallgatói. A kincses városban tanuló diákok több mint 70 százaléka be van 

oltva – derül ki egy belső felmérésből. „Ez az arány azért is biztató, mert a kar főállású oktatói 

között az átoltottság 94 százalékos az adminisztrációban dolgozó személyzet körében pedig 96 

százalékos” – fogalmaz közleményében a kar vezetése. A felmérésből az is kiviláglik, hogy a kar 

diákjai maximálisan egyetértenek azzal a döntéssel, hogy a Sapientia EMTE kitartson a 

jelenléti oktatás mellett. A kolozsvári diákok több mint kétharmada teljes mértékben egyetért 

ezzel, míg 23 százalék inkább egyetért. A Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és 

Sepsiszentgyörgyön karokat működtető magánegyetem Kolozsvári Kara nemrég végzett 

mérést diákjai körében, melyben az átoltottsági szintre, illetve a koronavírus-járványhoz, 

online oktatáshoz való viszonyulásukra voltak kíváncsiak.  

 

Marosvásárhely: üres kasszával vettek át egy szétzilált adminisztráció 
2021. szeptember 28. – maszol.ro 

Minisztereket, polgármestereket kérdeztek aktuális kérdésekről az RMDSZ marosszentgyörgyi 

kongresszusán. Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a Maszolnak elmondta, amikor 

egy esztendővel ezelőtt átvette polgármesteri mandátumát, „kifosztott városkasszát” és hosszú 

évek alatt „szétzilált adminisztrációt” talált. Azóta azon dolgoznak, hogy ezt újjáépítsék, illetve 

fizetik a tartozásokat, miközben igyekeznek új beruházásokat indítani. 

 

Közel 17 millió lejes támogatásban részesül Sepsiszentgyörgy önkormányzata 
2021. szeptember 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A pályázatok a minisztérium alárendeltségében működő Regionális Operatív Programon 

keresztül nyertek támogatást, a finanszírozás összértéke 46 998 762,50 lej – hívta fel a 

figyelmet Cseke Attila fejlesztési miniszter. A támogatásból utakat javítanak, óvodát és 

közösségi házat újítanak fel, illetve Sepsiszentgyörgy önkormányzata kap közel 17 millió lejes 

támogatást. „A finanszírozásból egy óvoda épül, és szociális lakásokat létesítenek a 

sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben. A Kovászna megyei önkormányzat összesen 16 699 595 

lejes támogatásban részesül a két beruházásra”- mutatott rá Cseke Attila. tárcavezető 

hozzátette: a Bihar megyei Drágcséke és a Hunyad megyei Vulkán települések is támogatásban 

részesülnek, illetve 7 magánvállalkozás kap támogatást fejlesztésre, és a vállalkozás 

kibővítésére. 
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Magyarul is tud a Kovászna megyei prefektúra hivatalos honlapja 
2021. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Sikerült elérni, hogy a Kovászna megyei prefektúra honlapján minden olyan információ 

elérhető legyen magyarul is, amelyet egyáltalán módosítani lehet, és amely – racionális keretek 

között – közérdeklődésre tart számot, jelentette be sajtótájékoztatón Ráduly István prefektus. 

Kifejtette, kétnyelvű a Kovászna megyei kormányhivatal Facebook- és Instagram-

kommunikációja is. A prefektus elmondta, nem „vadásznak” zászlókra, feliratokra, azt tartja 

fontosnak, hogy a háromszékiek biztonságba érezzék magukat, legyen munkahelyük. 

 

A magyar helynevek kiirtása Dél-Szlovákiában 
2021. szeptember 28. – ma7.sk  

Érdekes írás jelent meg a dennikn.sk portál honlapján. amely azt a településátnevezési őrületet 

elemzi, amely az első világháború végén a trianoni határmódosítások után Szlovákiában 

kialakult. A cikk írója szerint Trianonnak köszönhetően Szlovákia a vak tyúk is talál szemet 

elve alapján hatalmas területekre tett szert akkor. Ezeken a területeken túlnyomórészt magyar 

anyanyelvű lakosság élt, így a helynevek is magyarok voltak. 1920-ban még csak néhány 

kifejezetten magyar helységnevet neveztek át, illetőleg a magyar helyesírás átiratát használtak 

szlovákra. 1927-ben jött aztán a második, nagyobb hullám – ekkor több települést átnevezték 

(értsd: lefordították a nevét szlovákra), illetve a magyar nevet úgy írták át, hogy az szlováknak 

nézzen ki. Valószínűleg ez a szlovák lakosság délre településével is összefüggésben volt, véli a 

portál. Az igazi őrület azonban 1948-ban kezdődött. A magyar helynevek kiirtása „a trianoni 

sebeikbe beledörzsöljük a tipikus szlovák vendégszerető benešdekrétumos sót” stílusban 

történt. Az egész folyamat a két háború közti davista és kommunista Daniel Okáli felügyelete 

alatt zajlott (a D betű egyébként a DAVisták megnevezésében tulajdonképpen Okáli 

keresztnevének első betűjéből ered). Okáli 1945-ben a magyarországi lakosságcsere 

kormánymegbízottja lett, egyúttal a csehszlovák áttelepítési bizottság elnöke Budapesten (1946 

és 1948 közt). Az akkori helyzetre a korabeli sajtóban több példát is találhatunk. 

 

Čaputová újabb adóssága, megint megfeledkezett a nemzeti kisebbségekről 
2021. szeptember 28. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

A Szövetség hiányolja az államfő beszédéből, hogy hangsúlyozza a többségi nemzet és a 

nemzetiségek közötti kölcsönös megértés és békés együttélés fontosságát. „Az államfő a mai 

évértékelő beszédében is jó érzékkel vette sorra az ország legnagyobb traumáit" - áll a Szövetség 

szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. „Egyetértünk abban, hogy az ország sikereiért, 

kudarcaiért, a társadalomban egyre növekvő feszültségért Szlovákia választott képviselői közös 

felelősséggel tartoznak. Az államfőhöz hasonlóan mi is az igazságszolgáltatás terén elindult 

tisztulási folyamatot, illetve a világjárvány következményeinek a minimalizálását tartjuk a 

legfontosabb feladatnak" - fogalmaz a nyilatkozat. „A mi figyelmünket azonban nem kerülte el 

az a tény, hogy Čaputová asszony a második évértékelő beszédében sem szólt a nemzeti 

közösségek tagjaihoz" - hangsúlyozza a Szövetség állásfoglalása. Leszögezik, az államfő „most 
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sem élt azzal a lehetőséggel, hogy hangsúlyozza a többségi nemzet és a nemzetiségek közötti 

kölcsönös megértés és békés együttélés fontosságát". 

 

Határon átívelő Interreg projekt műhelymunkát tartottak a zselízi Sacher-házban 
2021. szeptember 28. – felvidek.ma  

„A Sacher kultusz és az ehhez kötődő gasztrokulturális hagyományok olyan értékei a Garam 

mentének és Zselíz városának, melyek felbecsülhetetlen idegenforgalmi potenciállal 

rendelkeznek és meghatározó kitörési pontjai lehetnek a régiónak” – hangzott el a szeptember 

25-én tartott zselízi műhelymunkán, mely annak a nagyszabású projektnek az egyik állomása 

volt, amit a Sacher Polgári Társulás valósít meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel az Interreg 

határokon átívelő Kisprojekt Alap pályázatai által. A projekt egyik fő célkitűzése bemutatni és 

fejleszteni azokat a gasztrokulturális helyszíneket, melyek meghatározói a tématerületnek. 

Ennek legautentikusabb helyszíne a zselízi Sacher-ház (más néven Magyar Ház vagy 

Csemadok-ház), ahol a Sacher torta megalkotója, a világhírű cukrász hajdan élt családjával két 

éven keresztül, amikor az Esterházy család szolgálatában állt. Ezt a gasztrokulturális örökségi 

helyszínt és ide kötődő kultuszt hivatott döntő részt feldolgozni a határon átívelő projekt, 

melynek részeként több tanulmány is elkészült a témáról. A zselízi vonatkozású anyagot két 

helyi történész, Kepka Márk és Csonka Ákos prezentálta a műhelymunka során, mellettük 

meghívott külsős szakemberek prezentálták a kutatások eredményeit. 

 

Magyar kitüntetés Irinej bácskai pravoszláv püspöknek 
2021. szeptember 28. – MTI, vajma.info, magyarszo.rs,  

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a magyar érdemrend középkeresztje polgári 

tagozat kitüntetést adományozott Irinej Bulovićnak, a Szerb Pravoszláv Egyház Bácskai 

Egyházmegye püspökének, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére „a szerbiai magyarság 

helyzetének javításához, a két nép történelmi megbékélési folyamatainak előmozdításával 

hozzájáruló tevékenysége, valamint a különböző vallási felekezetek közötti párbeszéd 

kialakításában vállalt szerepe elismeréseként." A kitüntetést, amelynek adományozását Irinej 

püspöknek Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kezdeményezte, Semjén Zsolt, 

Magyarország miniszterelnök-helyettese adta át Belgrádban, a Szerb Pravoszláv Egyház 

patriarkátusának székhelyén. Az ünnepségen megjelent Porfirije pátriárka, a szerb pravoszláv 

egyház feje is. 

 

Főként oktatási kérdésekről határozott az MNT - Kalmár Zsuzsanna lemondott a 
mandátumáról 
2021. szeptember 28. – pannonrtv.com 

Elektronikus ülést tartott a Magyar Nemzeti Tanács. A 34 tanácstag közül az online szavazáson 

29-en vettek rész, 84 napirendi pontról döntöttek, mindet elfogadták. Munka és pénzügyi 

terveket hagytak jóvá, valamint oktatási kérdésekről is határoztak. A testület jóváhagyta a 

Fehértemplomi Történelmi Levéltár igazgatóválasztási eljárása kapcsán hozott végrehajtó 
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/30620/Magyar-kituntetes-Irinej-bacskai-pravoszlav-puspoknek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fokent-oktatasi-kerdesekrol-hatarozott-az-mnt-kalmar-zsuzsanna-lemondott
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/fokent-oktatasi-kerdesekrol-hatarozott-az-mnt-kalmar-zsuzsanna-lemondott
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bizottsági döntést, de támogatta a Magyarkanizsa községi kulturális, illetve a Szenttamás és a 

Kishegyes községi tájékoztatási pályázat kapcsán hozott végzéseket. A tanácstagok 

megállapították a Magyar Mozgalom képviselőjének, Kalmár Zsuzsannának nemzeti tanácsi 

mandátumának megszűnését. Az MNT üléséről részletes tájékoztató alább olvasható. 

 

Topolya: A szív világnapja és az idősek napja alkalmából szervez akciókat a 
Vöröskereszt 
2021. szeptember 28. – vajma.info             

A Vöröskereszt topolyai községi szervezete szeptember 29-én, szerdán, a szív világnapja 

alkalmából ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérést szervez. Az akcióra a Vöröskereszt 

községi székházában kerül sor a Petőfi brigád utca 7-es szám alatt 10 és 12 óra között. A terepi 

feladatokat ellátó nővérek mellett a helyszínen lesz majd egy orvos is, aki tanácsokkal látja el a 

polgárokat. Felhívják a lakosság figyelmét, hogy éljenek a lehetőséggel és ellenőriztessék 

vérnyomásukat és vércukorszintjüket illetve hallgassák meg az orvos ajánlásait. 

 

Kuleba felszólította Magyarországot, ne „szítsa az érzelmeket” a Gazprommal 
kötött szerződés okozta válság kapcsán 
2021. szeptember 28. – Karpat.in.ua 

Felszólítom a magyar partnereket, hogy most ne „szítsák az érzelmeket”, mert gyakran 

mondanak mindenfélét Ukrajnára, ami nekünk nem tetszik, de mi nem reagálunk érzelemtől 

fűtötten – jelentette ki Dmitro Kuleba külügyminiszter kedden az Interfax-Ukrajina 

hírügynökségnek adott interjújában. 

 

Nyíltan uszít a kárpátaljai magyarok ellen a Ternopil Megyei Tanács elnöke a 
magyar-orosz gázszerződés kapcsán 
2021. szeptember 28. – Karpat.in.ua 

A televízió nyilvánossága előtt uszított a kárpátaljai magyarok ellen a hétfőn aláírt magyar-

orosz gázszállítási megállapodás kapcsán Mihajlo Holovko, a Ternopil Megyei Tanács elnöke, 

aki arra szólította az ukrán államhatalmat, hogy a kárpátaljai magyar kisebbségen torolja meg 

az Ukrajna kihagyásával kötött szerződést. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27000/Topolya-A-sziv-vilagnapja-es-az-idosek-napja-alkalmabol-szervez-akciokat-a-Voroskereszt.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27000/Topolya-A-sziv-vilagnapja-es-az-idosek-napja-alkalmabol-szervez-akciokat-a-Voroskereszt.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=30823&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=30823&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=30831&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=30831&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 28. – Kossuth Rádió 

 

2021. szeptember 21-én Kijevben a Nemzeti Kisebbségek Jogainak Biztosításával Foglalkozó 

Magyar - Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság társelnökei találkoztak. 10 éve nem volt a 

Bizottságnak plenáris ülése, Kalmár Ferenc magyar társelnök, Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa és Vasyl Bodnar, ukrán 

társelnök, külügyminiszter-helyettes reményüket fejezték ki, hogy a következő ülés még az idén 

megvalósul. A két ország között több olyan vitás kérdés is napirenden van, melyekben nem 

történt előrelépés, sőt, az ellentétek erősödése figyelhető meg. t.i. az általános ukrán álláspont 

szerint az ukrajnai kisebbségi jogi szabályozás nem tartalmaz korlátozó intézkedéseket az 

ukrajnai magyar kisebbséggel szemben. Több fórumon és alkalommal hangoztatják azt is, hogy 

az ország betartja a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásokat, 

amivel Magyarország, és a kárpátaljai magyar szervezetek képviselői és az ott élő magyarság 

vitatkozik. Hallgassuk Kalmár Ferenc beszámolóját a találkozóról, de hogy érthetőbb legyen, a 

kályhától kell kezdenie 

 

Több az európai uniós tagság előnye, mint hátránya. Röviden talán ez a summázata a  

szombaton Kispiacon megrendezett a Kultúra és integráció euroszkepticizmus nélkül című 

konferenciának. Szerbia 2000 után fordult az Unió felé, s tűzte ki maga elé célként a 

csatlakozást, a tárgyalások azonban csak sokára kezdődtek meg, s vontatottan haladtak, most 

pedig úgy tűnik elakadtak. Szarapka Edét, Kispiac tanácsának elnökét, a konferenciát szervező 

civil szervezet alapítóját kérdezte munkatársunk. 

 

Harmadik alkalommal szervezték meg a Határtalan magyar irodalom című konferenciát 

Badacsonytomajon. Harmadik konferencia, amit másodszor szerveztek meg ahogy az  Pusztay 

János nyelvész, professor emeritus köszöntő szavaiból kiderül.  Tavaly a második konferenciát 

a járványhelyzet miatt nem tudták megtartani, de kötetben megjelenik annak az anyaga is. 

Csaknem harminc – elsősorban Kárpát-medencei - költő, nyelvész, irodalmár, 

színháztörténész, tanár örült annak, hogy a harmadik konferenciát most élőben rendezték meg, 

és így lehetőségük nyílt a hivatalos előadások meghallgatásán túl kötetlen, baráti 

beszélgetésekre is. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-28_18-02-00&enddate=2021-09-28_18-40-00&ch=mr1
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Részben új helyszínen tartották a Kolozsvári Népzene- és Néptánctalálkozót. Szabadtérre, a 

Néprajzi múzeum parkjába költözött az események egy része. A Bejön a vidék vásár is 

szervezett egy mini kiadást. 

 

Antal Tibor gyimesfelsőloki népzenész, énekes, zenepedagógus iskolái és az egyetemi 

tanulmányai után hazament szülőfalujába, hogy Kodály szellemében kórusmozgalmat 

szervezzen, ráirányítsa a figyelmet a tiszta forrásra és közösséget építsen. Idén, augusztus 20-

án Antal Tibor Ezüst érdemkereszt kitüntetést kapott. Oláh-Gál Elvira interjúja teljes 

terjedelmében este, a Nagyok c. műsorban hallható itt a Kossuth Rádióban.  

 

A politikai kapcsolatok elmélyülésével egyre szorosabb a kapcsolat a magyar és a szerb 

labdarúgás között is. Ez Horgoson hangzott el, a falu első labdarúgó csapata megalakulásának 

110. évfordulóján. A megemlékezésről küldött összefoglalót Németh Ernő. 


