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Szijjártó: minél jobb a magyar-szlovák együttműködés, annál jobb a felvidéki 

magyaroknak 
2021. október 5. – MTI, Híradó, Demokrata, Mandiner, Origo, Telex, Hír TV, ma7.sk, 

Körkép, felvidek.ma, bumm.sk, Új Szó , Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Minél jobb a magyar-szlovák együttműködés, annál jobb a felvidéki magyaroknak, s ennek az 

együttműködésnek az erősítéséhez a felvidéki magyarok erős pozsonyi képviselete is hozzá 

tud járulni - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, ahol 

találkozott a hétvégén létrejött egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség vezetőivel kedden. 

A magyar diplomácia vezetője, aki munkalátogatásra érkezett Pozsonyba, a Szövetség 

vezetőivel tartott találkozója után a sajtónak nyilatkozva örömtelinek nevezte az egységes 

felvidéki magyar párt létrejöttét. Kiemelte: a magyar külpolitika fókuszában mindig is egy 

erős közép-európai együttműködés megteremtése állt és áll, aminek egyik fő oka, hogy 

minden szomszédos országban él magyar nemzeti közösség, s minél jobb a szomszédos 

országokkal való jó együttműködés, ez annál jobb helyzetet teremthet az adott ország 

területén élő magyaroknak. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar külpolitika törekvései 

között az első helyek egyikén van a szomszédos országokkal való erős együttműködés 

felépítése, s ennek erősítéséhez Szlovákiában az is hozzá tud járulni, ha a felvidéki 

magyaroknak lesz képviseletük a pozsonyi parlamentben. Hozzáfűzte: a magyar kormány 

készen áll arra, hogy szoros együttműködést tartson fenn a Szövetséggel, amely remélhetőleg 

be tudja teljesíteni az elődpártoknak az egységesítéshez fűzött reményeit. 

 

Meglett a szükséges szavazatszám, megbukott a Cîțu-kormány 
2021. október 5. – Magyar Nemzet, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

Meglett a kormánybuktatáshoz szükséges szavazatszám, így megbukott a Florin Cîțu vezette 

kabinet – jelentették be a szavazatok megszámlása után. A hivatalos bejelentés szerint 281 

honatya szavazta meg a bizalmatlansági indítványt. Az Állítsuk meg a szegénységet, a 

drágulásokat és a büntetőügyeseket. Le a Cîţu-kormánnyal! címet viselő dokumentum 281 

támogató voksot kapott. A PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek törvényhozói nem 

szavaztak. A bizalmatlansági indítvány megszavazásával a parlament megvonja a bizalmat a 

jelenlegi kormánytól – jelentette be Ludovic Orban képviselőházi elnök. A Florin Cîțu vezette 

kormányt beiktatása után 11 hónappal, pontosabban 278 nappal váltották le, egy hónappal 

azután, hogy az USR–PLUS visszalépett a kormányzástól.  Az Állítsuk meg a szegénységet, a 

drágulásokat és a büntetőügyeseket. Le a Cîţu-kormánnyal! címet viselő dokumentumot a 

Szociáldemokrata Párt terjesztette a parlament elé. 
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Potápi: háromezer külhoni projekt nyert támogatást a nemzeti újrakezdés éve 

pályázatain 
2021. október 5. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Kiszó 

Potápi Árpád János kiemelte: 2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében három jelentős 

pályázaton nyílt lehetőség a külhoni magyar szervezetek támogatására.A nemzeti újrakezdés 

programban hat alprogramra - oktatási; kulturális; egyházi; sport; ifjúsági, cserkész és 

közösségi; illetve diaszpóra - lehetett pályázni. Első ütemben, tavasszal rendezvények 

támogatására a koronavírus-járvány miatt még nem tudták kiírni a pályázatokat, de 

működésre, fejlesztésre és eszközbeszerzésre 1464 szervezet 1,5 milliárd forintot nyert el. A 

második ütem felhívásait június végén tették közzé, az 500 millió forintos keretösszegből 300 

ezer és egymillió forint közti összegekre pályázhattak a határon túli szervezetek még idén 

megvalósítható programjaikra.Potápi Árpád János bejelentette: a felhívásra 1625 pályázat 

érkezett mintegy 1,47 milliárd forint összértékben, közülük 1093-at javasoltak támogatásra, 

ami az érvényes pályázatok 68,2 százaléka. A támogatások 38 százalékát erdélyi, 20 

százalékát a diaszpórában élők, 15 százalékát felvidéki, 13 százalékát vajdasági, 10 százalékát 

kárpátaljai, két-két százalékát pedig muravidéki és horvátországi szervezetek nyerték el - 

ismertette. 

 

Átadták a megnagyobbított csíkszeredai Kis herceg óvodát 
2021. október 5. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar állam támogatásával megnagyobbított és felújított óvodát avattak Csíkszeredában 

kedden, a pedagógusok világnapján. A csíkszeredai Kis herceg hosszú programos óvoda 

épületére 555 négyzetméter hasznos felületű új szintet építettek, így az épület 250 gyermek 

ellátására vált alkalmassá. A bővítés és felújítás 155 millió forintba került. A munkálatok 

elvégzésében a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) volt a magyar állam 

partnere. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért is 

felelős miniszteri biztos az avatóünnepségen mondott beszédében kijelentette: az 

óvodafejlesztési program a gazdaságfejlesztési program mellett Trianon óta a legnagyobb 

méretű rendszerszintű nemzetpolitikai beavatkozás a Kárpát-medencében. 

 

„Mi az alternatíva?” Az RMDSZ szerint helyre kell állítani a kormánykoalíciót 
2021. október 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ továbbra is a koalíció helyreállítását támogatja, ha azonban a parlament elfogadja 

a bizalmatlansági indítványt és a kormány megbukik, politikai megállapodásra van szükség a 

következő hat hónapra egy teljes jogkörű kormány felállítása érdekében – mondta a 

parlament keddi ülésén az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, Szabó Ödön. A 

politikus rámutatott, a bizalmatlansági indítvány egy demokratikus eszköz, amellyel élni 

lehet, a demokratikus országokban azonban ilyenkor az esetleges új kormánystruktúrára is 

javaslatot tesznek a kezdeményezők. Nálunk mi az alternatíva? A PSD-USR PLUS-AUR 
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alkotta többség kormányt is javasol? Az a felelős hozzáállás, hogy ha valamit lerombolunk, 

állítsunk a helyére valami egyebet. Hajlandók a kollégák előállni egy új közös kormánnyal?” – 

tette fel a kérdést az Agerpres szerint Szabó Ödön. Az RMDSZ képviselője leszögezte, bár 

egyre kevesebb esély van erre, alakulata még mindig a választások után megalakult koalíció 

helyreállítását tartja a legjobb megoldásnak. Ha azonban „a személyes érdekek” útját állják 

ennek, legalább hat hónapra érvényes politikai megállapodásra van szükség egy teljes jogkörű 

kormány felállítása érdekében – vélekedett. 

 

Erdélyben is bővül a magyar elitképző: tanévnyitó a Mathias Corvinus 

Collegiumban 
2021. október 5. – Krónika 

Jelentősen bővült idén a tehetséggondozó céllal alapított Mathias Corvinus Collegium (MCC), 

amelynek teljes oktatási kínálatával immár Kolozsváron is találkozhatnak az érdeklődők. Az 

MCC Erdélyben Aradon, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen, 

Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is kínál programokat a 

diákoknak. A marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartják kedden a Mathias Corvinus Collegium 

Kolozsvári Egyetemi Programjának 2021–2022-es tanévnyitó ünnepségét. A rendezvény 

díszvendége Sohrab Ahmari író, a New York Post, a The Catholic Herald és a First Things 

szerkesztője lesz, köszöntőt mond Orbán Balázs, Magyarország miniszterelnökének politikai 

igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke. A szervezők tájékoztatása szerint a tanévnyitót a 

járványhelyzet miatt nem lehetett Kolozsváron tartani. 

 

Lakbér támogatással és nyelvoktatással segítik a sepsiszentgyörgyi fiatalokat 
2021. október 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön a fiataloknak nehéz lakáshoz jutni és kifizetni a lakbért, illetve román és 

a magyar fiatalok számára munkahely kereséskor akadályt jelenthet a másik nyelv hiányos 

ismerete, derült ki fiatalok körében végzett konzultációból. Vargha Fruzsina alpolgármester 

szerint a sepsiszentgyörgyi önkormányzat erre a két problémára kíván megoldást nyújtani a 

lakbértámogatás bevezetésével, illetve magyar és román nyelvtanfolyamok szervezésével. 

Vargha Fruzsina bejelentette, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 1 millió lejes összeget 

különítettek el a költségvetésben a nyelvtanulási programra, amely a magyar fiatalokat 

hozzásegítené, hogy az ország bármely más térségében is könnyebben találjanak munkát, míg 

a román fiatalok számára a magyar nyelv megtanulása abban segíthet, hogy könnyebben 

találjanak munkát a többségében magyarok lakta településeken.  

 

Miért vannak nemzeti kisebbségek? 
2021. október 5. – szekelyhon.ro 

Október 6–10. között Segesvár két interkulturális jellegű rendezvénynek lesz házigazdája. A 

szerdán kezdődő ProEtnica konferencia témája a nemzeti kisebbségek Romániában 

válsághelyzetben. Az október 7-én kezdődő ProEtnica Interkulturális Akadémián a 

konferencián elhangzott témákat vitatják meg. 
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Kelemen Hunor: az RMDSZ felemelt fejjel távozik, mert az eddigi munkát jól 

végezte 
2021. október 5. – transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnökhelyettes is reagált a mai bizalmatlansági 

indítvány megszavazására. „A mai szavazás megmutatta, hogy a PSD-nek és az USR PLUS 

AUR-nak kényelmes többsége van a parlamentben. Dühös vagyok viszont, mert ez az új 

többség nem azért alakult, hogy elvezesse az országot, hanem hogy egy nagyon rossz 

időszakban felelőtlen partizánakciót hajtson végre” - írja Kelemen Facebook-bejegyzésében. 

Kelemen hangsúlyozta, hogy az RMDSZ felemelt fejjel távozik a kormányból, mert „az eddigi 

munkánkat jól, felelősségteljesen elvégeztük, és ezt, igaz fanyalgóan, de a román 

közvéleményformálók is elismerik. Továbbra is hisszük, hogy egy jobb-közép kormány jelenti 

a megoldást Románia problémáira, ezért az első javaslatunk az lesz, hogy a PNL-USR-

RMDSZ koalíciót állítsuk vissza.”  

 

Kelemen Hunor szerint a Cîţu-kabinetet megbuktató pártok nem kínáltak 

alternatívát a kormányzásra 
2021. október 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Várható volt, hogy a parlament megszavazza a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági 

indítványt – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az RMDSZ elnöke, hozzátéve, a Cîţu-

kabinetet megbuktató pártok nem kínáltak alternatívát a kormányzásra, így meg kell 

vizsgálni, van-e még lehetőség a koalíció helyreállítására. A szövetségi elnök nem zárja ki egy 

kisebbségi kormány megalakításának lehetőségét. Ehhez azonban egy olyan miniszterelnök-

jelöltet kell szerinte kormányalakítással megbízni, aki képes legalább fél évre parlamenti 

támogatást szerezni. 

 

Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Agyagfalván a székely nemzetgyűlésre 
2021. október 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kétnapos ünnepséggel tisztelegnek az 1848-as, népfelkelésre hívó székely nemzetgyűlés 

emléke előtt Agyagfalván, október 16-17-én – adta hírül Ülkei Zoltán, Bögöz község 

polgármestere. A településvezető elmondta, egy patinásabb rendezvénnyel szeretnének 

emlékezni, ugyanakkor a figyelmet is felhívni Agyagfalva értékeire. Az ünnepség október 16-

án, szombaton délután a magyar kormány támogatásával elkészült „Trianon 100, 

Összetartozunk” szobor leleplezésével kezdődik. Az anyaországi Kotormán Norbert és 

Kotormán László képzőművészek által készített, Hunort és Magort ábrázoló lovasszobor a 

falu központjában, az agyagfalvi műemléktemplom szomszédságában található emlékhelyen 

kapott helyet. Kászoni Szilárd, az agyagfalvi református egyházközség lelkésze elmondta, 

hogy az emlékhely kialakításának az adta az apropóját, hogy a magyar Országgyűlés 2018-ban 

a magyar–székely összetartozás napjává nyilvánította október 16-át, az 1848. évi agyagfalvi 

székely nemzetgyűlés kezdőnapját. 
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II. Rákóczi Ferenc újratemetésére emlékeznek Kassán 
2021. október 5. – ma7.sk  

115 éve temették újra II. Rákóczi Ferencet Kassán, aminek tiszteletére kiállítás nyílt a MaJel 

Rovás Központban. A tárlat bemutatja a fejedelem életét, az ő és bujdosótársai hamvainak 

felkutatását és hazahozatalát, majd az 1906. októberi újratemetésének legfontosabb 

eseményeit, mozzanatait. Kovács Ágnes, a MaJel Rovás Központ igazgatója köszöntötte a 

résztvevőket, majd Halász György, a Henszlmann Imre Történelmi Társaság elnöke 

ismertette a kiállítást. Mint elmondta, eredetileg 2006 októberére, az újratemetés 

centenáriumára készítették. Akkor kétszer mutatták be, a Löffler Galériában, majd 

októberben a kassai ünnepség keretében tartott nemzetközi konferencián a város felkérésére. 

Egy katalógust is kiadtak, amely a tárlat összes tablóját tartalmazza. A kiállítás négy tematikai 

csoportra oszlik. Az első rész II. Rákóczi Ferenc életét mutatja be születésétől a szatmári 

békekötésen át a száműzetésig. A második a hamvak felkutatásával, meglelésével foglalkozik, 

illetve ennek keretén belül a Kassára hozatal kérésével és miértjével, valamint az ehhez 

fűződő 1903-as kassai Rákóczi ereklye-kiállítással.  

 

Felújított sportpályát adtak át a Vámbéry Ármin Gimnáziumban 
2021. október 5. – ma7.sk  

Teljes mértékben megújult a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium sportpályája, 

amelyet október 5-én ünnepélyesen birtokba vehettek a gimnázium diákjai. A 130 ezer euró 

értékű beruházásnak köszönhetően megépült egy atlétikai pálya, egy többfunkciós sportpálya 

és a távolugrást szolgáló homokpálya. A fejlesztést az iskola fenntartója, Nagyszombat megye 

finanszírozta. A megyei önkormányzat ugyanis egy átfogó projektet dolgozott ki, amely a 

sportinfrastruktúra fejlesztését célozza meg. A sportpálya ünnepélyes átadóján jelen volt 

Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke is. Az ünnepélyes szalagátvágás után a 

gimnázium négy évfolyamából felállított focicsapatok évfolyamok közötti baráti 

futballmérkőzéseket játszottak. A terület felújítása jövőre folytatódik. A beruházás második 

ütemének részeként a megye azt tervezi, hogy a sportolásra alkalmas területet kibővíti egy 

másik multifunkcionális, gumi felületű sportpályával. 2022 nyarára kosárlabdapálya és 

teniszpálya épül. A teljes beruházás értéke 250 ezer euró lesz. 

 

Sólymos László: A Szövetség csak akkor fog működni, ha a legkisebb településen 

is szövetségesek leszünk 

2021. október 5. – bumm.sk 

A Szövetség vezetői kedden Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel találkoztak 

Pozsonyban. „A Szövetség hosszú távú célja az, hogy a szlovákiai magyaroknak, a többi 

nemzeti közösségnek és az általunk lakott déli és keleti régióknak ismét legyen egy erős és 

megbízható parlamenti képviselete" - mondta beszédében Sólymos László, a Szövetség 
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https://www.bumm.sk/belfold/2021/10/05/solymos-laszlo-a-szovetseg-csak-akkor-fog-mukodni-ha-a-legkisebb-telepulesen-is-szovetsegesek-leszunk
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Országos Tanácsának (OT) elnöke. Amikor pár hónappal ezelőtt itt álltunk Önök előtt, azt 

mondtam, hogy az egymás megbecsülésén felépített Szövetség létrehozása kötelesség és 

küldetés, mert a szlovákiai magyarok jövőjéről döntünk, és ezt tíz évnyi szembenállás vagy 

egyéni érdekek nem írhatják felül. Most azt mondom, amit a szombati alakuló közgyűlésen is 

hangsúlyoztam: A Szövetséget létrehoztuk, de ez a gyakorlatban csak akkor fog működni, ha a 

legkisebb településen is egymás szövetségesei leszünk. A választóink bizalmát csakis így 

tudjuk visszaszerezni. A Szövetség hosszú távú célja az, hogy a szlovákiai magyaroknak, a 

többi nemzeti közösségnek és az általunk lakott déli és keleti régióknak ismét legyen egy erős 

és megbízható parlamenti képviselete.  

 

Megemlékezés az aradi vértanúkra Temerinben 
2021. október 5. – Magyar Szó 

Temerinben október 6-án, szerda délután 16 órai kezdettel a VMDP, a VMSZ és a Szirmai 

Károly Magyar Művelődési Egyesület a Nyugati temető kopjafájánál emlékezik az 1848/49-es 

magyar forradalom és szabadságharc hősi halottjaira és mártírjaira. Emlékbeszédet mond 

Fúró Dénes történész, újságíró. 

 

Az idősek és a fiatalok 
2021. október 5. – Magyar Szó 

Október elsején ünnepeljük az idősek világnapját, és ez alkalomból a zentagunarasi Armida 

Nőszervezet az idei évben is meglepte a település szépkorú polgárait. Kádár Krisztina, az 

esemény szervezője arról számolt be lapunknak, hogy amióta létezik az Armida, azóta 

rendszeresen megszervezik ezt a rendezvényt. „A falu kultúrotthonában fogadtuk azokat a 

szépkorú lakosokat, akik az idén töltik be hetvenedik életévüket, és a náluk idősebbeket. 

Süteménnyel, sós kiflivel, teával és kávéval vártuk őket, majd rövid köszöntőt követően a 

helyi általános iskola diákjai alkalmi műsort mutattak be. Ezt élő zene melletti barátkozás 

követte – mondta el Kádár, majd arról is szólt, hogy az idén mintegy 70-en vettek részt az 

ünnepségen. Ez a korábbi évekhez képest kicsit kevesebb, mert 100-110 személy is össze 

szokott jönni. Az idén viszont a Durindó egybeesett az Armida rendezvényével, és a 

vírushelyzet miatt is távol maradtak néhányan.” – mondta Kádár. 

 

Pásztor: Komolytalan, méltatlan és igazságtalan a csatlakozási folyamat 
2021. október 5. – Vajdaság Ma 

A Nyugat-Balkán és annak lehetséges uniós jövője volt a témája az Európai Néppárt mai 

tanácskozásának a Kranj melletti Brdóban, a tanácskozáson felszólalt Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Nagyra értékelendő Szlovéniának, mint uniós soros 

elnöknéknek és Janez Janša szlovén miniszterelnöknek az erőfeszítése, hogy kirángassa a 

folyamatot a több évtizedes toporgásból – ismertette felszólalását Pásztor István, a VMSZ 

elnöke Facebook-oldalán. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4741/vajdasag_temerin/251652/Megeml%C3%A9kez%C3%A9s-az-aradi-v%C3%A9rtan%C3%BAkra-Temerinben-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-Temerin.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4439/vajdasag/251663/Az-id%C5%91sek-%C3%A9s-a-fiatalok.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27023/Pasztor-Komolytalan-meltatlan-es-igazsagtalan-a-csatlakozasi-folyamat.html
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Megújul a vajdasági mezőgéppark 
2021. október 5. – Pannon RTV 

A vajdasági földművesek gépparkja az elmúlt években nagy mértékben megújult. A legtöbb 

szerbiai gazda köztársasági, tartományi forrásból fejleszti eszközeit. A termelőknek hatalmas 

segítséget jelent a Prosperati Alapítvány pályázati rendszere. A szokásos őszi betakarítást 

végzi a ludasi Szalma Barnabás. A fiatal gazda rendszeresen pályázik gépparkjának fejlesztése 

miatt tartományi és köztársasági szintű mezőgazdasági kiírásokon. Mint mondta, kevés 

sikerrel. A ludasi mezőgazdász eddig a Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatokkal a 

legelégedettebb.   

 

198 elsős kezdte meg a tanévet az Egán Ede Szakképzési Centrum 

intézményeiben 
2021. október 5. – Kiszo.net, karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A nagydobronyi református templom adott otthont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának központi tanévnyitó ünnepségének. A 

tanévnyitón a nagydobronyi, tiszapéterfalvai és beregszászi központok diákjai és pedagógusai 

köszöntötték az új tanévet. Az Egán Ede Szakképzési Centrum 2019-ben kezdte meg 

működését Nagydobronyban több mint 110 tanulóval és azzal a céllal, hogy piacképes 

szakmához juttassa a Kárpátalján élő magyar anyanyelvű fiatalokat. 2020-ban két 

helyszínnel, a beregszászi és a tiszapéterfalvai központokkal bővült az Egán Ede Szakképzési 

Centrum. A 2021–2022-es tanévet 12 szakon 198 elsős diák kezdhette meg a szakképzési 

centrum három intézményében, ahol Kárpátalján egyedülállóan magyar nyelven tanulhatnak 

szakmát a diákok. A szakképző központ egyik jellegzetessége, hogy egy hétig Kárpátalján, egy 

hétig pedig Magyarországon tanulnak a fiatalok. 

 

Szüreti felvonulás Visken 
2021. október 6. – Karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az egykori koronavárosban, Visken idén is megrendezték a szüreti felvonulást, amely 

egyedülálló hagyománnyal bír Kárpátalján. A felvonuló csőszök és huszárok hagyományosan 

most is a református templom előtti térről indult el. A mostani alkalom során 7 lovas huszár, 

két csősz- és egy zenészszekér hirdette a szüret végét, illetve a hálaadást az egész éves 

termésért. Az október 3-án megrendezett hagyományőrző programot idén első alkalommal a 

Visk Jótékonysági Alapítvány szervezte meg a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja 

szakmai koordinációjával. A karanténszabályok miatt a polgármesteri hivatal úgy döntött, 

hogy a szüreti bál idén elmarad, azonban civil összefogással a felvonulás mégis megvalósult.
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/megujul-vajdasagi-mezogeppark
https://kiszo.net/2021/10/05/198-elsos-kezdte-meg-a-tanevet-az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-intezmenyeiben/
https://kiszo.net/2021/10/05/198-elsos-kezdte-meg-a-tanevet-az-egan-ede-szakkepzesi-centrum-intezmenyeiben/
https://karpataljalap.net/2021/10/05/szureti-felvonulas-visken
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 5. – Kossuth Rádió 

 

A frissen megalakul egységpárt stabil eleme lesz a szlovák-magyar államközi kapcsolatoknak, 

hangzott el Pozsonyban, a Szövetség párt vezetői és Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter sajtóértekezletén.  

 

A Nemzeti Újrakezdés Program második részének pályázati kiírásáról, valamint a 

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatására kiírt pályázat eredményeiről 

tartott ma sajtótájékoztatót Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára. 

 

Újabb felújított óvodákat adtak át Erdélyben, ahol immár 100 fölé emelkedett a magyar 

kormány  támogatásával a Kárpát-medencei óvoda-fejlesztési programban felújított, vagy 

újonnan épült óvodák száma. Csíkszeredában egy olyan beruházást sikerült befejezni, amit 15 

évvel ezelőtt elkezdtek, de befejezni nem sikerült.  

 

Szerbia uniós csatlakozási folyamata 2014-ben kezdődött, de az utóbbi években megrekedni 

látszik. Az ország polgárai is kezdenek lassan belefáradni a huzavonába, egyre többen 

vélekednek úgy, hogy a Nyugat-Balkánra nincs szüksége az EU-nak. Ugyanakkor az igazság 

az, hogy Szerbia sem tett meg mindent a minél gyorsabb integráció érdekében - mondja 

Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, bővítési 

szakpolitikusa.  

 

Ahogy haladunk az őszbe, lassan véget érnek a falvak rendezvényei, ezért a tizenhét 

magyarországi, illetve felvidéki települést összefogó Ipolyvölgye Polgári Társulás is 

számvetést készített. Sok rendezvényük a járvány miatt nem valósulhatott meg, ám az Ipoly 

folyó közös takarítását nagy sikernek könyvelhették el.  A főszervezőt, Papp Andreát 

kérdeztük. 

 

A tábornokok útja címmel szervezett történészkonferenciát az aradi Kölcsey Egyesület az 

Arad Megyei Múzeummal közösen az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtiszt emlékére. A 

magyar forradalom véres megtorlásának 172. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen a 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-05_18-02-00&enddate=2021-10-05_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-05_18-02-00&enddate=2021-10-05_18-40-00&ch=mr1
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vértanúk katonai hivatástudatáról, a szabadságharcban játszott szerepükről, vagy éppen a 

magánéletükről tájékozódhatott a hallgatóság. A rendezvény szünetében pedig a tábornokok 

relikviáit is megtekinthették, ugyanis az 1848–1849-es Ereklyemúzeum gyűjteményének 

egyes darabjából alkalmi kiállítást rendeztek a Kultúrpalota előcsarnokában. 


