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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Közép-Európa fantasztikus lehetőségeket kínáló évtized előtt áll 
2021. szeptember 29. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Híradó, kormany.hu, Mandiner, 

ATV, HVG, 24.hu, Magyar Narancs, Origo, Blikk, 888, Vajdaság Ma  

Közép-Európa fantasztikus lehetőségeket kínáló évtized előtt áll - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök a csehországi Ústí nad Labemban szerdán. A kormányfő cseh kollégájával, 

Andrej Babissal találkozott, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: lassan megfordulnak 

a viszonyok, mert korábban azt gondolták, hogy Közép-Európa nem tud boldogulni Nyugat-

Európa nélkül, ma a nyugat-európai gazdaságok nem tudnak működni Közép-Európa nélkül. 

Nincs sikeres német gazdaság sem Közép-Európa nélkül, Közép-Európa valóban az EU 

gazdaságának lokomotívja - jelentette ki. Úgy vélte, ezért a térség politikai és gazdasági 

befolyása megnő, és emögött teljesítmény van. Megjegyezte: azért jött, hogy megerősítse a 

visegrádi együttműködés (V4) cseh-magyar szárnyát, mert ha Csehország nem elkötelezett a 

V4 iránt, a V4 nem működik, a visegrádi csoportban szükség vannak Csehország erejére és 

politikai befolyására. Kérdésre a kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar-orosz gázszerződés 

olyan ügy, amelyhez Ukrajnának nincsen semmi köze, ez egy magyar szuverenitási kérdés. 

Közölte: Magyarország szuverén ország, attól veszünk energiát, gázt, akitől akarunk. "Kizárólag 

mi döntjük el, hogy ezt az energiát milyen útvonalon szállítjuk Magyarországra" - mutatott rá. 

Elmondta: amikor választunk a lehetséges útvonalak közül, egyetlen szempont van, az, hogy 

melyik garantálja a legnagyobb biztonságot. "Ahol a legbiztonságosabban tudunk szállítani, ott 

szállítunk, és ebbe senki sem szólhat bele" - tette hozzá. 

 

Potápi: idén már öt országban lesz mentorprogram 
2021. szeptember 29. – MTI, kormany.hu, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Kárpátalja 

Ma, Sonline, Kisalföld, Kemma, M1 

A Vajdaság és Erdély után Horvátországban is elindul a mentorprogram, nemsokára pedig a 

Felvidék és Kárpátalja is csatlakozik, így idén már öt országban lesz elérhető - hangoztatta 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára csütörtökön a 

drávaszögi Kopácson, a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói mentorprogram nyitó 

rendezvényén. A nemzetpolitikai államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: ez 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy a már sikeres nagyvállalkozókat összekötik a most induló 

vállalkozásokkal, hogy ezzel is hozzájáruljanak a gazdasági háló minél szorosabb 

összeszövéséhez, és a Kárpát-medencét egységes gazdasági térként tudják kezelni. 

Emlékeztetett, hogy 2010-től történt meg a radikális nemzetpolitikai váltás. Ennek voltak 

szimbolikus döntései is - hangsúlyozta, és megemlítette a kettős állampolgárságról szóló 

törvényt, az alaptörvényt és a nemzeti összetartozás napját. A határon túli magyarság szavazati 

joga is ehhez a sorhoz tartozik - tette hozzá. Jelezte: 2014-2016-tól kezdve egyre nagyobb 

hangsúlyt fektettek a szülőföldön való boldogulás támogatására, és nagy gazdasági 
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programokat indítottak el a magyarok lakta minden régióban, így a horvátországi Baranyában, 

illetve Kelet-Szlavóniában is.  "Nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy az itteni magyar vállalkozók 

magyar fejlesztési pénzekhez jutottak hozzá annak érdekében, hogy meg tudják erősíteni a 

gazdaságukat" - fogalmazott.  

 

Megtartják a Fehér megyei magyarság ünnepét Nagyenyeden 
2021. szeptember 29. – Krónika 

A súlyosbodó járványhelyzet ellenére az eredeti program szerint tartják a hétvégén a Fehér 

Megyei Magyar Napokat – erősítette meg a Krónikának Lőrincz Helga főszervező. A 

nagyenyedi alpolgármestert annak kapcsán kérdeztük, hogy a Fehér megyei kisvárosban is 

meghaladta a 3 ezreléket az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, a Fehér megyei magyarság 

ünnepe pedig hagyományosan itt zajlik. 

 

Sok tanár nem hisz a magyarok lojalitásában – A pedagógusok felelősségére 

világít rá a diszkriminációellenes tanács 
2021. szeptember 29. – Krónika 

Hatalmas felelősség hárul a pedagógusokra a diszkrimináció elleni küzdelemben, éppen ezért 

aggasztó, hogy többek között a megkérdezett tanárok 28 százaléka részben egyetért azzal a 

kijelentéssel, miszerint a magyarok nem lojálisak a román állam iránt – derül ki a 

diszkriminációellenes tanács közvélemény-kutatásra alapuló tanulmányából. A szülők és a 

pedagógusok is úgy érzékelik, hogy a tanárok diszkriminálnak a legkevésbé az iskolákban, ezért 

nagy a felelősségük a hátrányos megkülönböztetés visszaszorításában – vonják le a 

következtetést abban a közvélemény-kutatásban, amelyet az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) és a bukaresti Közpolitikai Intézet végzett idén májusban és júniusban. 

Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke a Krónikának elmondta, az 

eredményeket a hét végén mutatták be. 

 

Uzon zászlaját is elfogadta a kormány  
2021. szeptember 29. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Uzon zászlajáról döntött, az RMDSZ javaslatára, mai ülésén a kormány – jelentette be Cseke 

Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. A Kovászna megyei 

község zászlaja kék és vörös mezőben a község címerét ábrázolja. Uzon címere kék mezőben 

egy megkoronázott, nyíllal átszúrt ezüstpáncélos lábat és egy nyilat és búzakalászt a mancsában 

tartó oroszlánt ábrázol. A két szimbólum a zabolai Mikes és az uzoni Beldi család régi címerei.  

 

Sportcsarnok épül a Bihar megyei Érszöllősön 
2021. szeptember 29. – maszol.ro 

Egy év múlva új sporttermet használhatnak Bihar megyében az érszőllősi iskolások és lakosok 

– jelentette be Facebook-oldalán Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közberuházásokért 
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felelős miniszter. Szerdán írta alá a szerződést a fejlesztési minisztérium és a kivitelező, 

elkezdhetik építeni az új érszőllősi sportlétesítményt. Az új iskolai tornaterem kosárlabda, 

röplabda, tenisz és kézilabda játékok gyakorlására lesz felfestve és felszerelve, az emeletes 

épületben öltőzők, zuhanyzóval ellátott mosdók lesznek, az emeleti lelátókon pedig 102 néző is 

elfér. 

 

Hunyad Megyei Magyar Napok a Zsil völgyében 
2021. szeptember 29. – Nyugati Jelen 

Nagyszerű hangulatban ünnepelt a 12. Hunyad megyei magyar Napok alkalmával a Zsil-völgyi 

magyar közösség is. Petrozsényban már kora délelőtt elkezdődött a gulyásfőző verseny, amire 

négy csapat nevezett be: a Jézus Szíve Gyermekotthon munkatársai, az iskolai magyar 

tagozatának a pedagógusai, egy lupényi és egy petrillai csapat. A legnagyobb adagot azonban a 

versenyen kívül üst mellé álló petrozsényi csapat főzte, ebből kínálva meg az érdeklődők népes 

táborát. Az magyaros ízek elismeréseként érkező adományokat jótékonysági célra fordították: 

egy helyi humanitárius társaságnak, illetve egy nehéz műtéten átesett hatesztendős 

kisgyereknek adták át a begyűlt pénzt – számolt be Kutasi Csaba, helyi RMDSZ-elnök, 

főszervező. 

 

Püspöki áldással adták át a felújított csíkszentmihályi templomot 
2021. szeptember 29. – szekelyhon.ro 

Papok és világi elöljárók jelenlétében áldották meg a felújított csíkszentmihályi római katolikus 

templomot szerda délben. A felújítás által nemcsak új fényében pompázik a templom, hanem 

középkori, igencsak értékes freskók is előkerültek. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusának főkonzulja ünnepi beszédében a kereszténység megtartó erejét emelte ki. 

Mi nem a rombolást, nem az önfeladást, hanem az építést választottuk. Kereszteket állítunk, 

templomokat építünk és újítunk fel. Megmaradni kereszténynek és magyarnak, hűen 

egyházunkhoz és közösségünkhöz, ez a mi feladatunk – fogalmazott, majd Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára üzenetét is 

tolmácsolta. 

 

Kelemen Hunor: még a bizalmatlansági indítvány szavazása előtt el kell dönteni 

a legfontosabb kérdéseket 
2021. szeptember 29. – maszol.ro 

A politikai válság és a pártok, illetve a párton belüli civakodás helyett az állampolgárokat sokkal 

inkább érdekli az, hogy a kormány képes-e az aktuális problémákra gyors válaszokat adni, 

mondta a Maszol megkeresésére Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke kiemelte, az egyik ilyen 

probléma az energiaárak elszabadulása, a másik a koronavírus-járvány okozta kihívás, amikre 

a leggyorsabb válaszokat még a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány keddi 

szavazása előtt meg kell találni. 
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Csapatépítőt tartottak a start előtt 
2021. szeptember 29. – Nyugati Jelen 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) magyarországi tehetséggondozó intézmény idén ősztől 

több erdélyi városban is elérhető, többek között Aradon. A Fiatal Tehetség Program (FIT) 

felsőtagozatos általános iskolásoknak nyújt teljesen ingyenes, komplex képzéseket a 

„cselekedve tanulás” módszerét alkalmazva. Ez egy olyan iskolát kiegészítő képzés, mely az 

„élménypedagógiára” épül, és lényege, hogy nem versenytársa, se nem alternatívája a 

hagyományos oktatásnak, hanem inkább együttműködve segíti a diákokat tehetségük 

kibontakoztatásában, készségeik fejlesztésében. Csala Adél, a program aradi régióvezetője a 

hónap elején számolt be a Nyugati Jelennek arról, hogy az első ízben induló FIT-programban 

szép számmal jelentkeztek V. osztályt kezdő diákok Arad és Temes megyéből egyaránt. 

 

Sokan fékeznek, de mi haladunk előre 
2021. szeptember 30. – Veczán Zoltán – Mandiner  

A családok támogatásával, jókora fejlesztési csomaggal, a restitúciós ügyek pályára állításával, 

a román–magyar párbeszéddel és a nemzeti kisebbségek helyzetének törvényi rendezésével 

foglalkozik a vezető erdélyi magyar erő. A marosszentgyörgyi pártkongresszus után kérdeztük 

az RMDSZ elnökét.A családok támogatásával, jókora fejlesztési csomaggal, a restitúciós ügyek 

pályára állításával, a román–magyar párbeszéddel és a nemzeti kisebbségek helyzetének 

törvényi rendezésével foglalkozik a vezető erdélyi magyar erő. A marosszentgyörgyi 

pártkongresszus után kérdeztük az RMDSZ elnökét. Optimista a Romániai Magyarok 

Demokratikus Szövetségének elnöke. Kelemen Hunor december óta a román kormány 

miniszterelnök-helyettese, s állítása szerint nem csupán egy díszmagyart kerestek partnerei – 

a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a tavaly szövetségből párttá alakult USR PLUS –: tartalom 

is van a poszt mögött. Úgy látja, ezért tudják erőteljesen képviselni a családtámogatási csomag, 

illetve a magyar szimbólumok használatba való visszavezetésének ügyét. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. szeptember 30-i számában.) 

 

Új elnöke és vezetősége van a Diákhálózatnak 
2021. szeptember 29. – ma7.sk  

Szeptember 24-26. között Szőlőskén került megrendezésre a XXXVI. Hallgatói Parlament, 

ezúttal a kassai Kikelet szervezésében. Főbb témái közé tartozott például a Diákhálózat (DH) 

alapszabályának megújítása, hogy naprakész legyen minden szervezeti kérdést illetően. A 

tagszervezetek továbbá megszavazták, hogy a DH tiszteletbeli tagjává váljon a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) külhoni programjának. Szó esett a 

szeptemberben megrendezett Klubmozgalmi Nagytalálkozóról és arról, milyen programokat 

biztosítson a szervezet a jövőben a klubmozgalmistáknak. Illetve terítékre került a 

Nagytalálkozón bemutatott kiállítás jövője és Czáboczky Szabolcs kötetének („Kék a sátram, 

recece…) disztribúciója is. Leczkési Zoltán mandátumának lejártával új elnököt választottak a 

tagszervezetek Kiss Réka személyében, aki jelenleg negyedéves a pozsonyi Comenius Egyetem 
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kiadványszerkesztői szakán. Az elmúlt években Kiss Réka töltötte be a DH marketingalelnöki 

pozícióját.  

 

Szombaton kiderül, ki lesz a Szövetség elnöke 
2021. szeptember 29. – bumm.sk  

Szombaton Somorján tartja kongresszusát a magyar pártokat tömörítő Szövetség (Aliancia) – 

tájékoztatta a TASR hírügynökséget a Szövetség sajtóosztálya. Az eseményen kiderül, ki kerül 

a párt élére. A párt a parlamenten kívüli Híd, az MKP és az Összefogás egyesülésével jött létre. 

A kongresszuson megválasztják a küldöttek a közös párt elnökét és vezetőségét. A Szövetséget 

bejegyezte a belügyminisztérium, és a politikai pártok nyilvántartása szerint az Összefogás-

Spolupatričnost átnevezésével jött létre. „Az alapító szervezetek a törvény értelmében a 

Szövetség tagjai lettek, és az egyesült párt három platformjának valamelyikében folytatják 

tevékenységüket" - tájékoztatott a sajtóosztály. A Híd, az MKP és az Összefogás a szeptemberi 

kongresszuson hagyta jóvá a Szövetség megalakulását, az alapszabályt és egyéb 

dokumentumokat. A pártok platform formájában működnek a Szövetségen belül. 

 

A Magyar Nemzeti Levéltárnak adományozta teljes dokumentumgyűjteményét 

a Konkoly-Thege család 
2021. szeptember 29. – felvidek.ma  

A Konkoly-Thege család teljes levéltárát a Magyar Nemzeti Levéltárnak adományozta. A 13. 

század óta a magyar nemesi famíliák közé tartozó Konkoly-Thege család szeptember 22-én 

adta át a dokumentumokat az intézménynek. A család képviselői évszázadokon keresztül 

jelentős tisztségeket töltöttek be, elég kiemelnünk Konkoly-Thege Miklóst, az ógyallai csillagda 

alapítóját, zeneszerzőt, országgyűlési képviselőt. A gyűjtemény 850 eredeti, egymással 

összefüggő, a család történetét nyolc évszázadon keresztül taglaló iratból áll, hatszáz a 

Konkoly-Thege családdal, kétszáz a rokon családokkal, ötven pedig számukra idegen 

családokkal foglalkozik. Az iratokat dr. Konkoly-Thege Balázs állította össze, az anyag 

jelentősebb részét pedig a mohácsi csatát megelőző, 14-15. századi dokumentumok jelentik, 

melyekből hat darab található a gyűjteményben. 

 

Megismétlik a pályázatot az 1944/45-ös ártatlan áldozatok emlékművének 

felállítására 
2021. szeptember 29. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ismét pályázatot hirdetett az újvidéki városvezetés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok 

emlékművének felállítására és a talapzat elkészítésére, írja a 021.rs hírportál. A nyilvános 

felhívást azután tették közzé, hogy senki jelentkezett az előzőre. A becsült érték továbbra is 

1.250.000 dinár, az ajánlatok benyújtásának határideje pedig október 13. A pályázat nyertese 

egy 164 négyzetméteres műemlékkomplexumot rendezését vállalja az Ivo Andrić utca és 1300 

tizedes utca sarkán lévő zöldterület helyén. A Szerb Haladó Párt nem sietett elfogadni a 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4736/vajdasag_ujvidek/251249/Megism%C3%A9tlik-a-p%C3%A1ly%C3%A1zatot-az-194445-%C3%B6s-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1v%C3%A9nek-fel%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-Milo%C5%A1-Vu%C4%8Devi%C4%87-%C3%9Ajvid%C3%A9k-polg%C3%A1rmestere-194445-%C3%B6s-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1ve.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4736/vajdasag_ujvidek/251249/Megism%C3%A9tlik-a-p%C3%A1ly%C3%A1zatot-az-194445-%C3%B6s-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1v%C3%A9nek-fel%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra-Milo%C5%A1-Vu%C4%8Devi%C4%87-%C3%9Ajvid%C3%A9k-polg%C3%A1rmestere-194445-%C3%B6s-%C3%A1rtatlan-%C3%A1ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B1ve.htm
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javaslatot, mert más koalíciós partnereik nem értettek egyet ezzel a javaslattal. Miloš Vučević 

polgármester keveset nyilatkozott az emlékműről, de tavaly októberben azt mondta, nincs 

semmi kifogása az emlékmű felállítása kapcsán. 

  

Magyarkanizsa: Megbeszélések a demográfiai gondokról 
2021. szeptember 29. – Vajdaság Ma 

Tájékozódó jellegű találkozóra került ma sor Aleksandra Čamagić családvédelmi és 

demográfiai segédminiszter és Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester között. A téma 

a helyi, illetve állami demográfiai problémák voltak és a felek megegyeztek abban, hogy 

közösen dolgoznak ezeken a problémákon. Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester 

elmondta, hogy a községben is problémák vannak a natalitással, emellett a határ közelsége is 

hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan fogy a lakosság száma. Az önkormányzatnál azonban 

azon dolgoznak, hogy visszaszorítsák a lakosság csökkenését. 

 

Gulyás: már az orosz-magyar gázmegállapodás előtt elkezdődött a “bosszúállás” 

a kárpátaljai magyarokon 
2021. szeptember 29. – MTI, Kárpátalja,  

A kárpátaljai magyarok anyanyelvhasználatának korlátozásai miatt blokkolja Ukrajna NATO-

társulását Magyarország – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 

szerdán Budapesten, a Kormányinfón. A magyar-ukrán kapcsolatokról úgy nyilatkozott a 

miniszter: már az orosz-magyar gázmegállapodás előtt elkezdődött a “bosszúállás” a kárpátaljai 

magyarok anyanyelvhasználatának durva korlátozásával, a történtek miatt blokkolja 

Magyarország Ukrajna NATO-társulási tárgyalásait. 

 

Szijjártó: Ukrajna fellépése súlyos támadás Magyarország szuverenitása ellen 
2021. szeptember 29. – MTI, Origo.hu, Pestisracok.hu, HirTV.hu 

Súlyos támadást jelent Magyarország szuverenitása ellen, hogy Ukrajna az Európai 

Bizottsághoz fordult a napokban aláírt magyar-orosz hosszú távú gázszállítási szerződés 

ügyében - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárcája közleménye 

szerint szerdán Prágában. "Őszintén szólva nem igazán érdekelt minket sem az, hogy Ukrajna, 

sem az, hogy más mit gondol erről a hosszútávú gázmegállapodásról. Hiszen Magyarország 

energiaellátásának biztonságát a kormánynak kell garantálnia, és senkinek semmi köze ahhoz, 

hogy ezt hogyan tesszük" - hangsúlyozta a tárcavezető a magyar-cseh kormányzati 

csúcstalálkozót követően. Szijjártó Péter kiemelte, hogy ez szuverenitási kérdés, továbbá 

rámutatott, hogy nem Magyarország az egyetlen Európában, amely hasonló szerződést kötött 

Oroszországgal. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27005/Magyarkanizsa-Megbeszelesek-a-demografiai-gondokrol.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-karpataljai-magyarok-ukran-magyar-viszony/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/gulyas-karpataljai-magyarok-ukran-magyar-viszony/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-ukrajna-fellepese-sulyos-tamadas-magyarorszag-szuverenitasa-ellen/
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Ünnepelt a muraszombati magyarság 
2021. szeptember 29. – Népújság 

Harminc éves a Muraszombati Magyar Művelődési Egyesület Baráti Kör és 15 éve alakult meg 

tagjaiból a népdalkör. Ennek megünneplésére szombaton megtartották a hagyományos 

Magyar Estet a muraszombati Zvezda szállodában. A bál ezúttal is színvonalas programot 

kínált a magyarságnak. „Az egyesületünk 30 éves volt tavaly, de sajnos a járvány miatt nem 

ünnepelhettük meg a kerek évfordulót. Most úgy döntöttünk, hogy egy hagyományos Magyar 

Est keretében pótolni fogjuk, ami elmaradt, hiszen a 30 év ezt megkívánja – mondta Sečko 

Zsuzsa, az egyesület vezetője. Zsuzsa nem titkolta, a covid az ő egyesületüket is megviselte, 

megritkult a tagság, az énekkari próbák pedig elmaradtak. De mindez nem jelenti azt, hogy 

ezzel feladták volna eddigi munkásságukat, törekvéseiket! Amint visszatér a régi élet, a Baráti 

Kör is folytatja a munkát. Az elmúlt harminc év is erre kötelez.” 

 

Indul a kerékpárút építése 
2021. szeptember 29. – Népújság 

A Lendva–Dobronak–Kebele kerékpárút építéséhez biztosított 613.211 eurós kohéziós 

támogatási keret felosztásáról partneri egyezményt kötött Horvát Pavel, Kebele Község 

alpolgármestere, Magyar János, Lendva Község polgármestere és Kardinar Marjan, Dobronak 

Község polgármestere. A Lendva–Dobronak–Kebele kerékpárút kiépítése a muravidéki 

fejlesztési megállapodás egyik tétele, ezért regionális támogatást élvez. Összértéke mintegy 1,2 

millió euró, amihez a szlovén fejlesztési és európai kohéziós politikáért felelős kormányhivatal 

társfinanszírozásként valamivel több mint 613 ezer eurót hagyott jóvá. A tervek teljes 

megvalósításához szükséges különbözetet az érintett községek saját forrásból biztosítják. A 

projekt több mint 19 kilométernyi kerékpárút építését foglalja magába az egyéb kiegészítő 

közművek létrehozásával. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 29. – Kossuth Rádió 

 

Mit tartogat számunkra az Európai Unió jövője, és miért fontos a Bánságban is az Európa 

jövőjéről szóló konferencia? – ez volt a címe Winkler Gyula európai parlamenti képviselő 
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https://www.nepujsag.net/kultura/11154-%C3%BCnnepelt-a-muraszombati-magyars%C3%A1g.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/11159-indul-a-ker%C3%A9kp%C3%A1r%C3%BAt-%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-29_18-02-00&enddate=2021-09-29_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-09-29_18-02-00&enddate=2021-09-29_18-40-00&ch=mr1
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előadásának a Temesvári Magyar Napok rendezvényen. Nagy érdeklődést váltott ki az előadás, 

a résztvevők számos kérdéssel bombázták az előadót. Nem Winkler Gyula európai parlamenti 

képviselő előadása volt az egyetlen a Temesvári Magyar Napokon. Itt adott elő Laczikó Enikő 

államtitkár is  a kisebbségvédelem intézményes eszközeiről, akit  kérdeztünk az Etnikumközi 

hivatal helyéről - amelynek vezetője az államtitkár -  a kisebbségvédelem törvényes kereteiről, 

de a temesvári kisebbségi stratégia kialakításához nyújtandó segítségről is. 

 

Mintegy száz mesekönyvet tartalmazó csomag érkezett Magyarországról  a Vajdaságba, és 

Szőke Annát, a Brunszvik Teréz Óvodapedagógusok Egyesületének elnök asszonyát kérték 

meg, hogy belátása szerint juttassa el a mesekönyveket azokba a magyar óvodákba, ahol a 

legnagyobb szükség van rájuk.  

 

Négy- és ötcsillagos szállodák épülnek, szórakoztató beruházásokat terveznek, a kilencvenes 

években népszerű faluturizmus pedig egyre inkább a háttérbe szorul – ezekről beszéltek  a 

székelyföldi megyék turisztikai programjainak vezetői az udvarhelyszéki Szejkefürdőn. A 

székelyudvarhelyi inkubátorházként ismert Hargita Business Center szervezi a 

Businessvitamin sorozatot; keddi előadói  a három megye idegenforgalmának közös nevezőit 

keresték.  

 

Az idegenforgalom volt a téma a Mezőgecsén is, a  „Jó gyakorlat a falusi turizmusban” 

tanfolyam gyakorlati képzésén.  Kárpátalján még mindig a falusi turizmus az, amiben a régió 

az egyediségét meg tudja mutatni. Nem utolsó sorban több száz családnak ad jövedelem 

kiegészítést. Összeállításunkban először a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács alelnökét, 

Csizmár Saroltát halljuk.  

 

A Felvidékről származó Bodó Judit borász ma már Magyarországon él, de ugyancsak felvidéki 

férjével együtt nagyon fontosnak tartja, - és őrzi is -  a szülőföldön kapott identitást. Gyermekeit 

is így neveli, ugyanakkor munkája már Tokaj hegyaljához köti. Bodó Juditot, az idei Borászok 

borászát kérdeztük. 

 

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg szombaton az Alma Mater Alapítvány a Nemzedékek 

Találkozóját az aradi magyar oktatásban végzett „véndiákok” számára. A templomi ünnepség 

után a résztvevők kötetlen beszélgetéssel folytatták az ünnepséget. 


