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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Európa ma bűnben él – Semjén Zsolt a Mandinernek 
2021. október 7. – Kacsoh Dániel – Mandiner 

A megvalósult homoszexualitás bűn – véli a miniszterelnök-helyettes. Kimehet-e egy katolikus 

politikus a Pride-ra? Ártott-e a kormányzat hitelességének a Szájer-ügy? Urizálás-e a vadászat? 

A Mandiner interjúja Semjén Zsolttal. „A magyar vadászközösség ugyanúgy rétegzett, ahogy 

maga a magyar társadalom. Mivel a vadászati jog a földhöz kötődik, jó részük helyi gazda. Azt 

kell világosan látni, hogy fenntartható vadászat nélkül nincs se erdő-, se agrár-, se 

vadgazdálkodás. Ráadásul nekünk Hunorra és Magorra visszamenő nemzeti örökségünkről 

van szó, a csodaszarvastól a turulig minden a vadászathoz kötődik, az Osztrák–Magyar 

Monarchiában pedig a világ legmagasabb szintű vadászati kultúráját értük el.” – nyilatkozta a 

miniszterelnökhelyettes. 

(A cikk teljes terjedelmében megtalálható a Mandiner 2021. október 8-i számában.) 

 

Romániai fertőzöttek kezelése: folyik a kétoldalú egyeztetés a magyar 

segítségnyújtásról 
2021. október 7. – Krónika 

Zajlik az egyeztetés a román és a magyar fél között a segítségnyújtás konkrét formájáról a 

koronavírusos betegek ellátása terén – tájékoztatta a Krónikát csütörtökön a budapesti 

Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőosztálya. Victor Costache, Florin Cîțu 

miniszterelnök tanácsadója kijelentette: Románia 200-300, súlyos állapotban lévő 

koronavírus-fertőzöttet irányíthat át külföldre. A budapesti miniszérium válaszában 

emlékeztette arra, hogy Szijjártó Péter, a magyar diplomácia vezetője a hétvégén levélben 

ajánlotta fel Magyarország segítségét a koronavírusos betegek ellátására. 

 

Aktív együttműködésben a Kárpát-medence magyar gazdaszervezetei 
2021. október 7. – felvidek.ma  

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) hatékonyan segíti a térség 

magyar gazdálkodóinak munkáját és együttműködését. A fórum plenáris ülését – tíz határon 

túli magyar gazdaszervezet részvételével – a napokban rendezték, Budapesten. A Kárpát-

medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) plenáris ülését 2021. október 6-7-én 

tartották, Budapesten, ahol tíz határon túli gazdaszervezet vezetői vettek részt. A fórum 

magyarországi alapítói – a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az Orosháza és Térsége Gazdakör, az 

Agrárminisztérium – mellett Szlovéniából, Horvátországból, Szerbiából, Romániából, 

Ukrajnából, valamint Szlovákiából érkeztek magyar szervezetek vezetői a találkozóra. Mint 

Győrffy Balázs, a KEF és a NAK elnöke hangsúlyozta: – Kiváló a fórumon belüli összefogás; a 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/romaniai-fertozottek-kezelese-folyik-a-ketoldalu-egyeztetes-a-magyar-segitsegnyujtasrol
https://kronikaonline.ro/kulfold/romaniai-fertozottek-kezelese-folyik-a-ketoldalu-egyeztetes-a-magyar-segitsegnyujtasrol
https://felvidek.ma/2021/10/aktiv-egyuttmukodesben-a-karpat-medence-magyar-gazdaszervezetei/
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magyarországi gazdaszervezetek és a kamara pedig a jövőben is minden segítséget megad a 

határon túli gazdálkodók számára. 

 

Restitúció helyett restaurálás – Felújítja az egykori premontrei gimnáziumot a 

nagyváradi önkormányzat 
2021. október 7. – Krónika 

Kormánytámogatással újítja fel az egykori nagyváradi premontrei gimnáziumot, mai nevén 

Mihai Eminescu Főgimnáziumot a nagyváradi városvezetés. A premontrei rend szerint az 

ingatlanért folyó jogi harc még nem ért véget. A premontrei rend és a nagyváradi polgármesteri 

hivatal közötti pereskedés miatt évek óta leromlott állapotban van Nagyvárad egyik 

legimpozánsabb tanintézete, az egykori premontrei gimnázium, mai nevén Mihai Eminescu 

Főgimnázium. Bár az önkormányzat már évek óta tervezi a felújítását, az építtető által az 

értékes ingatlan visszaszerzéséért indított perek miatt eddig erre nem volt lehetősége. Florin 

Birta polgármester múlt héten nagy lelkesedéssel harangozta be, hogy elkezdődhet az ingatlan 

felújítása, miután az önkormányzat megnyerte a pert. 

 

Helyben maradó adó a kultúrának: ismertették, mennyi jut az erdélyi magyar 

színházaknak 
2021. október 7. – Krónika 

A jövedelemadó két százaléka a helyi és megyei önkormányzatok által működtetett színházak, 

bábszínházak, operák és filharmóniák fenntartását fogja szolgálni – az RMDSZ szerdai 

közleménye szerint erről a kormány a szövetség javaslatára döntött szerdai ülésén. A 

tájékoztatás szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta: az állami színházak, 

bábszínházak, filharmóniák költségeit kormányzati finanszírozásból fedezik, aránytalan, hogy 

a megyei és helyi önkormányzatok alárendeltségében lévő intézmények nem részesülnek 

támogatásban. Finanszírozási gondokkal küzd sok értékes magyar színház, ezt a gondot most 

orvosoltuk, biztosítjuk a szükséges támogatást” – idézte az RMDSZ-es minisztert a közlemény. 

 

Az erdélyi és magyar zenészeket, oktatókat népszerűsíti a Bukaresti Magyar 

Jazznapok 
2021. október 7. – MTI, Krónika 

A magyar dzsesszzene népszerűsítése a fő célja a 3. Bukaresti Magyar Jazznapoknak, amely a 

feltörekvő fiatal együttesek mellett magyar dzsesszoktatókat és erdélyi zenészeket is 

megismertet a román közönséggel – közölte csütörtökön a Liszt Intézet bukaresti központja. 

Kósa András László, a Liszt Intézet bukaresti központjának igazgatója az MTI-nek elmondta, 

hogy a csütörtöktől szombatig tartó dzsessznapok az intézetnek a harmadik legrangosabb 

programja a legrégibbnek számító Magyar Zene Fesztivál és a nagy népszerűségnek örvendő 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/restitucio-helyett-restauralas-n-felujitja-a-premontrei-gimnaziumot-a-nagyvaradi-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/restitucio-helyett-restauralas-n-felujitja-a-premontrei-gimnaziumot-a-nagyvaradi-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/kultura/a-jovedelemado-2-a-az-onkormanyzatok-altal-mukodtetett-kulturalis-intezmenyekhez-kerul
https://kronikaonline.ro/kultura/a-jovedelemado-2-a-az-onkormanyzatok-altal-mukodtetett-kulturalis-intezmenyekhez-kerul
https://kronikaonline.ro/kultura/3-bukaresti-magyar-jazznapoknak-az-erdelyi-es-a-magyar-dzsesszzeneszek-dzseszzoktatok-nepszerusitese-a-fo-celja
https://kronikaonline.ro/kultura/3-bukaresti-magyar-jazznapoknak-az-erdelyi-es-a-magyar-dzsesszzeneszek-dzseszzoktatok-nepszerusitese-a-fo-celja
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Magyar Filmhét után. Az intézet 2019-ben indította el ezt a programot, amelyet az idén egyebek 

mellett a székesfehérvári Kodolányi János Egyetemmel partnerségben szerveznek. 

 

Változatos partiumi ízek mutatkoznak be hétvégén a budapesti Vadászati 

Világkiállításon 
2021. október 7. – Krónika 

Csütörtöktől vasárnapig jó néhány Szatmári Termék védjegyes portéka mutatkozik be 

Budapesten. Az idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) ugyanis a 

fővárosban szervezett vadászati kiállítás része lesz, amire a partiumi falugazdászok is 

meghívást kaptak. A kiállításra sokféle Szatmár megyei finomsággal készülnek a résztvevők, 

megismertetve a budapesti közönséggel a partiumi ízeket. 

 

Divatvállalkozás, ezerarcú lámpák: fiatal vállalkozók mérték össze tudásukat a 

MaStart versenyen 
2021. október 7. – Krónika 

Fiatal vállalkozók számára hirdetett versenyt a marosvásárhelyi Szent György Menedzser Klub, 

a megmérettetés keretében leginkább olyan újszerű elképzelésekre voltak kíváncsiak, amelyek 

a térségben még nem egészen elterjedtek. A pályázók közül többen új értékesítési láncokat és 

szolgáltatásokat gondoltak ki: az erdei óvodától a kismezőgazdaságon át az online 

játékfejlesztésig számos ötlettel jelentkeztek. 

 

Annyira súlyos a helyzet, hogy a határmenti megyékből már átvinnék a betegeket 

Magyarországra  
2021. október 7. – transindex.ro 

Az egyre növekvő esetszámok miatt Romániát valóságos egészségügyi katasztrófa fenyegeti. 

Ennek ellenére Raed Arafat államtitkár többször nyilatkozott arról, hogy az országnak nem lesz 

szüksége humanitárius segítségre, esetleg célzott támogatást kér az EU polgári védelmi 

mechanizmusát aktiválva. Október hatodikán azonban már 331 halálos esetet regisztráltak, és 

már napok óta nincs egyetlen szabad intenzív terápiás ágy sem szerte az országban. Olyan 

súlyossá vált az intenzív osztályok ágyhiánya, hogy végül elkezdődtek a tárgyalások 

Magyarországgal arról, hogy miként szállíthatnak át a súlyos állapotban lévő koronavírus-

fertőzötteket.  

 

A jövőbe tekintenek a Romániai Magyar Közgazdász Társaság XXX. 

vándorgyűlésén 
2021. október 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszeredában szervezik meg a Romániai Magyar Közgazdász Társaság évi legjelentősebb 

szakmai rendezvényét, a XXX. Közgazdász Vándorgyűlést. A péntektől vasárnapig tartó 

esemény programjában a múlt felidézése mellett a jövőbe mutató előadásokat hallgathatnak 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/valtozatos-partiumi-izek-mutatkoznak-be-hetvegen-a-budapesti-vadaszati-vilagkiallitason
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/valtozatos-partiumi-izek-mutatkoznak-be-hetvegen-a-budapesti-vadaszati-vilagkiallitason
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https://itthon.transindex.ro/?hir=65522
https://itthon.transindex.ro/?hir=65522
https://maszol.ro/gazdasag/A-jovobe-tekint-a-Romaniai-Magyar-Kozgazdasz-Tarsasag-XXX-vandorgyulese
https://maszol.ro/gazdasag/A-jovobe-tekint-a-Romaniai-Magyar-Kozgazdasz-Tarsasag-XXX-vandorgyulese
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meg az érdeklődők. Az esemény részleteiről Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Gyerkó 

László, a szervezet országos elnöke, Juhász Borsa Orsolya és Gergely László Zoltán alelnök 

sajtótájékoztatón számolt be csütörtökön. 

 

Ilyen volt az október 6-i megemlékezés Székelyudvarhelyen 
2021. október 7. – maszol.ro 

Több százan emlékeztek az aradi vértanúkra szerdán délután Székelyudvarhelyen. Idén 

rendhagyó módon, egy tizennégy állomásos körmenettel adóztak a résztvevők a hősök emléke 

előtt. Az önkormányzat és a Művelődési Ház közös szervezésű eseményéből a város több 

kulturális intézménye, a színház, a múzeum és a táncműhely is kivette a részét. A 14 helyszínes 

körmenet megszervezésében a város kulturális stratégiájában is szereplő, új feladatokat kapott 

Művelődési Ház munkája is megmutatkozott, az intézmény új igazgatója, Simon Mária Tímea 

ezzel a produkcióval mutatkozott be a nyilvánosság előtt. 

A felelősségteljes tehetséggondozás nevében nyitotta meg tanévét az erdélyi 

MCC 
2021. október 7. – maszol.ro 

Sohrab Ahmari iráni születésű amerikai újságíró volt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

Kolozsvári Egyetemi Program ünnepi tanévnyitójának díszvendége, amit a marosvásárhelyi 

Kultúrpalotában tartották kedd délután. Az eseményen Péter Ferenc, a Maros megyei tanács 

elnöke és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is beszédet mondott. Felszólalt Orbán 

Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumának elnöke, és Talpas Botond, erdélyi tevékenységéért 

felelős igazgatója is. 

 

Nagyváradon ökumenikus istentiszteleten emlékeztek az aradi vértanúkra 
2021. október 7. – maszol.ro 

A korábbi évek hagyományaihoz híven október 6-án az RMDSZ Bihar megyei szervezete a 

történelmi magyar egyházakkal és a nagyváradi magyar civil szervezetekkel közösen 

emlékezett meg a tizenhárom aradi vértanúról. A megemlékezés a nagyvárad-olaszi református 

templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Az ünnepségen jelen voltak és felszólalt 

Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, Pálos István atya, a 

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye részéről, Mátyás Attila lelkész a Nagyváradi 

Evangélikus–Lutheránus Egyházközség részéről, Kardos József unitárius lelkipásztor és 

Botházy Nándor alprefektus, a nagyváradi RMDSZ ügyvezető elnöke.   

 

Elhunyt Marossy Zoltán, a Temes megyei RMDSZ volt elnöke 
2021. október 7. – maszol.ro 

Kegyetlen betegség után 65 éves korában elhunyt Marossy Zoltán, a Temes megyei RMDSZ 

volt elnöke és korábbi alprefektus. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke Facebook-üzenetben 

búcsúzott egykori kollégájától. Mint írja, 

szomorúan értesült Marossy Zoltán halálhíréről. „Az RMDSZ Temes megyei szervezetének volt 

elnöke 1990-től volt tagja a Szövetségnek. 31 év alatt négyszer volt alprefektus, ezt a munkát 
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https://maszol.ro/belfold/A-felelossegteljes-tehetseggondozas-neveben-nyitotta-meg-tanevet-az-erdelyi-MCC
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradon-okumenikus-istentiszteleten-emlekeztek-az-aradi-vertanukra
https://maszol.ro/belfold/Elhunyt-Marossy-Zoltan-a-Temes-megyei-RMDSZ-volt-elnoke
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pedig odaadással és szakértelemmel végezte. Szórványban a közösséget szolgálni, a többségi 

társadalom képviselőivel állandóan megharcolni a magyar érdekért nem egyszerű feladat. Ő 

mégis nemegyszer vállalta a kihívást, vállalta a konfliktust, ha valamiben hitt.” 

 

Tar Gyöngyi az oltásellenességről: egyértelmű az összefüggés a rossz gazdasági 

helyzettel 
2021. október 7. – maszol.ro 

Az országos átlaghoz viszonyítva Székelyföldön rendkívül alacsony az átoltottsági arány, jelen 

pillanatban sem Hargita, sem Kovászna megyében nem éri el a 30 százalékot. A hatóságok a 

negyedik járványhullám közepén jelentették be, hogy akiknek indokolt, kérhetik az oltás 

harmadik dózisát is. Az uniós zöld igazolvány bevezetése enyhén fellendítette az országos oltási 

kedvet, de ahhoz, hogy közösségi szintű védettségről beszélhessünk, jóval több embernek 

kellene rászánnia magát a beadatásukra. Háromrészes sorozatunkban járványtani főorvossal, 

közegészségügyi igazgatóval és társadalomkutatóval kerestük a választ arra, hogy miért 

tartózkodnak a székelyföldi emberek az oltások beadásától. Harmadik, utolsó interjúalanyunk 

dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. 

 

Adományozó ünnepséggel zárult a Bánsági Magyarok Kenyere gyűjtőakció 
2021. október 7. – Nyugati Jelen 

A Bánsági Magyarok Kenyere adománygyűjtő akció záróünnepségére  2021. október 2-án 

került sor a nagyszentmiklósi Máltai Ház udvarán. Az összegyűlt gazdákat és meghívottakat, 

Demeter Zsolt helyi tanácsos köszöntötte, majd ny. Kalpis Mátyás plébános megáldotta az 

adományozóknak szánt jelképes kenyereket. A Temes megyei RMDSZ-szervezet nevében a 

jelenlévőket Sipos Ilona ügyvezető elnök köszöntötte, aki elmondta, hogy a Temesságon 

megszervezett sikeres Bánsági újkenyér ünnepén bejelentették az adományok gyűjtését, a 

gazdák mellett magánszemélyek is bekapcsolódtak a folyamatba. Az adományozó 

záróünnepségen az összegyűlt adományok, valamint adományozó oklevelek átadására került 

sor. 

 

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz” 
2021. október 7. – ma7.sk  

A második világháború utáni lakosságcsere és deportálás során 1946 és 1948 között 

Pozsonypüspökiből 140 magyar családot deportáltak erőszakkal Csehországba, 300 családot 

pedig Magyarországra telepítettek. A település tősgyökeres magyarságának létszámát erősen 

megritkította ez a 74 éve történt embertelen cselekedet. Családokat szakítottak szét, embereket 

fosztottak meg otthonuktól, vagyonuktól, csak azért, hogy Beneš és Husák elgondolásának 

megfelelően csehszlovák nemzetállamot hozzanak létre.Több más felvidéki településhez 

hasonlóan a pozsonypüspökiek is minden évben megemlékeznek a szülőföldjükről erőszakkal 

elszakított földijeikről. Már 14 éve október első vasárnapja a kitelepítettek emléknapja a 
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településen. Idén október 3-án a XXXV. Városi Kulturális Napok keretében tartották az 

emléknapot a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének szervezésében. Hagyományosan 

ezen a megemlékezésen adják át a „Pozsonypüspöki Magyarságának Megmaradásáért” 

Csemadok-díjat. 

 

Megnyílt a füleki férfikar múltját bemutató kiállítás 
2021. október 7. – ma7.sk  

Október 6-án, a füleki Városi Honismereti Múzeumban nyílt meg az „Egy (több mint) 100 éves 

énekkar története“ címet viselő tárlat, mely betekintést nyújt a város egyik legnagyobb múltú 

közösségének életébe.A Pro Kultúra Füleki Férfikar tavaly ünnepelte megalakulásának 100. 

évfordulóját, s ezzel egyidejűleg megjelent a kórus történetét felölelő, a kiállítás címével azonos 

nevű kiadvány is. Szerzői Puntigán József és az énekkar tősgyökeres tagja, Jakab József. A 

könyv bemutatójára és a méltó jubileumi ünneplésre a járványügyi intézkedések miatt egy 

évvel később került sor, valamint a szóban forgó kiállítás is csak idén valósult meg. Illés Gábor, 

a Füleki Vármúzeum munkatársa nyitóbeszédében elmondta, olyan szervezetről van szó, amely 

1920-as megalakulásától kezdve, kisebb megszakításokkal, de szinte folyamatosan működött. 

 

Konferencia a zselízi kastély felújításának megkezdéséről 
2021. október 7. – bumm.sk  

„A zselízi kastély felújítása, kulturális örökségének megőrzése és a nyilvánosság számára való 

megnyitása céljából” elnevezésű projekt csütörtöki online nyitó konferenciájával kezdődött 

meg a felújítás első szakasza. A város sikeresen pályázott a tetőszerkezet és az északkeleti 

szárny felújítására az EGT és a Norvég Alapnál, és összesen 736 946 eurót kap erre a célra az 

önkormányzat. Az első szakasz befejezésének céldátuma 2024. április 30-a. A kastély az 1720-

as években épült, eleinte klasszikus vidéki kúriaként szolgált, az Esterházyak nyári rezidenciája 

volt. Négy szárnya és belső udvara van, az eredetileg barokk épületet a 19. században 

klasszicista stílusban átépítették. Leromlott állapota miatt ma nem látogatható, modern 

restaurátori eljárással állítják vissza eredeti állapotát. 

 

Fico veri a hoppot: meg kell akadályozni, hogy Orbánék szlovák földterületeket 

kaparintsanak meg! 

2021. október 7. – bumm.sk, bumm.sk  

Az ellenzéki Smer párt holnap, azaz október 8-án javaslatot nyújt be rendkívüli parlamenti ülés 

összehívására. Az ülésen azt kívánják megtárgyalni, mit fog tenni a szlovák állam azért, hogy 

az itteni földek nehogy idegen - főként magyar - kézbe kerüljenek. Az ülést a parlament 

elnökének a benyújtástól számított hét napon belül kell összehívnia. "Orbán Viktor erős és 

tapasztalt politikus: tudja, hogy Szlovákiában anarchia van, s most van itt az ideje 

előmozdítaniuk a magyar érdekeket Szlovákia területén" - mondta Robert Fico pártelnök arra 

utalva, hogy a magyar állam Szlovákiában szeretne mezőgazdasági földterületeket vásárolni. 

Ficoék szeretnék felhívni a kormány figyelmét, hogy ne engedjék, hogy a szlovák 

mezőgazdasági és szántóterületek, valamint erdők és fontos történelmi épületek esetleg más 
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államok kezébe kerüljenek. A Smer elnöke szerint jelenleg semmilyen törvény nem védi az 

országot attól, hogy az említett területeket idegen államok, cégek vagy magánszemélyek 

vásárolják fel. Ivan Korčok külügyminiszter mindeközben bejelentette, hogy törvénymódosítás 

várható más államok szlovákiai ingatlanvásárlásával kapcsolatban. A változtatást a 

külügyminisztérium fogja kezdeményezni többi érintett tárcával együttműködve. 

 

Simon Attila megtartotta akadémiai székfoglalóját 
2021. október 7. – felvidek.ma  

A Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, Simon Attila 2021. október 7-én megtartotta 

akadémiai székfoglaló előadását a Magyar Tudományos Akadémia Székházában „Talán 

importáljuk Benešt?” – Két magyar világ találkozása 1938-ban címmel. Simon Attilát az MTA 

Filozófiai és Történettudományi Osztálya javaslatára az MTA külső tagjává választotta 2021 

májusában, a 191. közgyűlésén. Simon Attila általános iskolai tanulmányait Bátkában végezte, 

majd a rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1984-ben. A pozsonyi Comenius Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári 

oklevelet (1989). Ezt követően a bátkai alapiskolában, majd a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 

Gimnáziumban tanított. Ahogyan a méltatásban elhangzott, középiskolai tanárként nem érte 

be a tudományos ismeretek magas színvonalú továbbadásával, hanem tehetségére és 

felkészültségére támaszkodva az ismeretek létrehozásából is kivette a részét. 

 

Székház és tájház Tiszaszentmiklóson 
2021. október 7. – Magyar Szó 

Székházat vásárolt Tiszaszentmiklóson a Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és 

Környezetvédő Egyesület. Az észak-bánáti vegyes lakosságú kis faluban, a több mint félszáz 

amatőr műkedvelőt (táncosok, énekesek, néptáncosok, képzőművészek stb.) számláló 

egyesületben aktív munka folyik. Eddig a katolikus templom parókiáján jöttek össze és 

gyakoroltak a csoportok, kisebb művelődési rendezvényeket is szerveztek itt, de amint azt 

Törtei János, az egyesület alelnöke elmondta, már kinőtték a parókia kereteit. „Régóta 

dédelgetett álmunk valósult meg a Magyar Kormány támogatásával, a Magyar Nemzeti Tanács 

és a Vajdasági Magyar Szövetség közreműködésével. Pályázat útján a Bethlen Gábor alaptól 

egyesületünk 12 millió forintot nyert a székház vásárlására. A Magyar Kormány által 

támogatott, mintegy 35 ezer euró értékű beruházás a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar 

Nemzeti Tanács közbenjárásával valósulhat meg. Falunkban számos üresen álló épület van, 

találtunk egy felújításra alkalmas házat, és ezt vásároltuk meg a közelmúltban.” – nyilatkozta 

Törtei János. 

 

 

Ringató foglalkozás Bezdánban 
2021. október 7. – Magyar Szó 
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Újra indultak a Ringató foglalkozások Bezdánban. Október 7-én a helyi közösség 

nagytermében 18 órára várták a kisgyermekes szülőket, nagyszülőket. 

 

„Mi, magyarok vagyunk a második számú közellenség” 
2021. október 8. – Koren-Karczub Tímea – Magyar Nemzet 

Ugyan Kárpátalja területén több mint ezeregyszáz éve telepedett le a magyarság, lassan már 

semmi sem utal az itt élő magyarok jelenlétére: a hazánktól elcsatolt térségben az évek 

múlásával egyre kevesebb a magyar szó, a magyar felirat, a magyar nemzeti jelkép. Kárpátalján 

azonban még valami más is szembetűnő, bár ez kevésbé kézzelfogható: hiába akarja Kijev 

erőteljesen ukránosítani a területet, az itteni magyarok öntudatán és összetartozásán nem tud 

csorbát ejteni. Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke és a Munkácsi II. 

Rákóczi Ferenc Középiskola tanára a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy a városokban többen 

beszélnek ukránul, mint korábban, aminek azonban nem a nyelvtörvény az oka, hanem az, 

hogy a kelet-ukrajnai háború következtében elindult egy erőteljes nacionalista folyamat az 

ukránok körében.  

 

Az anyaország támogatásával újult meg a batári kultúrház 
2021. október 8. – Karpat.in.ua 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával, a Keleti Partnerség 

Ukrajna 2020 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján program keretében, a Kárpátaljai 

Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány lebonyolításában 6,5 millió hrivnyából épült új 

kultúrház a Tiszapéterfalvai kistérséghez tartozó, 900 lakosú Batáron. Az új közösségi épületet 

október 6-án adták át ünnepélyes keretek között. A finanszírozó magyar állam képviseletében 

Bacskai József ungvári magyar főkonzul szólt a jelenlévőkhöz, rámutatva az 1848–49-es 

magyar forradalom történelmi jelentőségére. 

 

Bővült a Tulipán Tanodák hálózata 
2021. október 7. – Kiszo.net 

A Tulipán Tanodák hálózata új képzési helyszínekkel bővült. Októbertől Tiszaújhelyen, 

Mátyfalván és Fancsikán is tanulhatnak a gyerekek néptáncot, népi éneket, illetve kézműves 

foglalkozásokon is részt vehetnek. – A Tulipán Tanoda a már meglévő három helyszíne 

(Beregszász, Tiszapéterfalva, Nagydobrony) mellett, ami alapfokú művészeti iskolaként 

működik, most három újabb helyszínen nyitotta meg a kapuit, ahol közművelődési vonalon 

szakkör jelleggel szervezzük a kihelyezett foglalkozásokat – fejtette ki Kiss Julianna, a Tulipán 

Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója. 
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Munkaszünetei napok Magyarország Beregszászi Konzulátusán 
2021. október 7. – Kárpátalja 

Október 14-én és 15-én zárva tart Magyarország Beregszászi Konzulátusa. Október 14-én, 

csütörtökön Ukrajna védelmezőjének napját ünneplik az országban, ezért hosszú hétvége töri 

meg a hétköznapokat. A tájékoztatás szerint az ügyfélfogadás október 18-tól indul újra. 

 

Parlamenti képviselőnk Gordan Grlić Radman külügyminiszterrel tárgyalt 
2021. október 7. – Képes Újság 

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője a múlt héten Horvátország 

külügyminiszterével, Gordan Grlić Radmannal tárgyalt. A találkozó fő témája a két ország közti 

határátkelők számának növelése, valamint Kengyia ügye volt. Vidékünket elhelyezkedéséből 

fakadóan számos specifikus probléma érinti. Ezek közül az egyik, és minden bizonnyal a 

legkülönösebb Kengyia esete. A Duna túloldalán található tanyavilág jogilag ugyanis 

Horvátországhoz tartozik, de mivel a folyó másik oldalán van, ezért a horvát állam nem 

gyakorolja szuverenitását a terület fölött. Ez azért sem mellékes, mert az említett területen 

emberek is élnek, ráadásul többségükben magyarok. Parlamenti képviselőnk éppen ezért 

Horvátország külügyminiszteréhez, Gordan Grlić Radmanhoz fordult az ügyben, aki 

személyesen fogadta.  

 

Tiszteletadás az aradi tizenhármaknak 
2021. október 7. – Képes Újság 

Az aradi tizenhármak kivégzésének napja történelmünk egyik legszomorúbb napja. A 172 évvel 

ezelőtti eseményekről mindenütt megemlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. 

A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok október 6-án a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége (HMDK) bellyei székházának udvarán ültetett emlékfánál 

koszorúzással és gyertyagyújtással egybekötött megemlékezéssel tisztelegtünk. Katonák, akik 

a fegyelmet, a harctereken kiérdemelt dicsőséget tartották fontosnak életük során. Emberek, 

akik a magyar szabadságharc hívó szavára katonai tudásukat adták azért, hogy Magyarország 

szabad és független legyen. Ők azok, akik végigharcolták a szabadságharc csatáit. Olyan hősök 

az aradi vértanúk, akiknek a nevét Magyarország történelmében csakis vérvörös betűkkel lehet 

leírni, mert a vérüket áldozták az országért. 

 

Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk 
2021. október 8. – Képes Újság 

Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zajlott 1956-ban 

Magyarországon. Egy nem nagy, de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet mondott az 

elnyomásra, a diktatúrára, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. De mi is 

történt pontosan 1956. október 23. és november 11. között? A forradalom és szabadságharc 

legfontosabb mozzanatait, előzményét és következményeit foglaljuk össze most induló 
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sorozatunkban. Áder János köztársasági elnök egy korábbi (2012-es) ünnepi beszédében úgy 

fogalmazott, hogy 56 évvel ezelőtt új fejezet kezdődött a világ történelmében. „Új fejezet, mert 

nem volt rá egyetlen példa sem korábban, hogy a kettészakított Európában egy ország népe 

lázadjon fel a szocialista világrend ellen: a zsarnokság helytartói, a pártállami terrorgépezet, a 

besúgók, a hazugság börtönőreinek világával szemben. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 7. – Kossuth Rádió 

 

Kiss Tamás szociológus kapta idén a Lőrincz Csaba díjat. 

A sepsiszentgyörgyi születésű Lőrincz Csaba 1986-ban települt át Erdélyből Magyarországra. 

A magyar Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának főtanácsadójaként, a 

Külügyminisztérium helyettes államtitkáraként, illetve 20 éven át a Fidesz kisebbségi és 

külügyi szakértőjeként, egyetemi oktatóként, valamint publicistaként meghatározó módon 

formálta Magyarország külkapcsolatait és nemzetpolitikáját. Legfontosabb alkotása a határon 

túli magyarságnak a szülőföldjén való megmaradását célzó kedvezménytörvény volt. A 2008-

ban elhunyt Lőrincz Csaba emlékét őrzi és szellemiségét ápolja a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány által 2009-ben alapított Lőrincz Csaba Díj, amely tudósok, szakértők, 

kutatók, írók, újságírók kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységét jutalmazza. A 

díjazott Kiss Tamás szociológus, demográfus, a kolozsvári székhelyű Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet vezető kutatója. Munkásságát Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere méltatta. 

A díjátadó ünnepségen készült összeállításban először Németh Zsoltot, az Országgyűlés 

Külügyi bizottságának elnökét halljuk, aki a díjat mutatja be.  

 

Franciaországban, Olaszországban, Szlovéniában, Lengyelországban és Romániában 

jelentenek gondot a nagyragadozók. Igaz, a többieknél leginkább a farkas. De lássuk a medvét: 

nagyragadozókkal foglalkozó munkacsoport alakult az Európai Parlamentben. Céljuk 

elmozdítani az Európai Bizottságot mostani álláspontjáról, amely szerint nem lehet változtatni 

a szigorúan védett fajok listáján. Vincze Loránt, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 

szerint megoldást csupán az ésszerű vadgazdálkodás jelenthet.  

 

A Keleti-partnerség programban újították fel a  batári kultúrházat. Az ünnepélyes szalagvágás 

után Magyarország ungvári főkonzulja Bacskai József arról beszélt, mennyire fontos, hogy a 

egy modern épületet kapjon a közösség, ahol a hagyományőrző csoportok mellett a fiatalok is 
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helyet kaphatnak. A magyar kormány támogatásával, illetve a KMKSZ közreműködésével sorra 

újulnak meg a kárpátaljai oktatási, kulturális és egészségügyi intézmények.  

 

Szerdai műsorunkban beszámoltunk az aradi vértanúk emléknapjának  néhány Kárpát-

medencei rendezvényéről. A tegnapi adásunkkal egy időben zajló megemlékezésekről az 

elkövetkező percekben adunk összefoglalót.  

A Vajdaságban, Eleméren, Kiss Ernő honvéd altábornagy örök nyugvóhelyénél emlékezett az 

aradi vértanúkra a vajdasági közösség.  

Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk postaréti obeliszkjénél rótták le tiszteletüket a polgárok.  

Erdei Edit-Zsuzsánna összeállítása. 

 

Érdekli a délvidéki fiatalokat a magyarság jelentős történelmi eseményei. Szerencsére az 

iskolákban ma már szabadon oktatható a magyar történelem. Sőt úgy még érdekesebb lenne, 

ha  egy-egy esemény helytörténeti vonatkozásait is be tudnák mutatni nekik, de sok esetben 

hiányoznak az ilyen jellegű források. Kávai Szabolcs magyarkanizsai történelemtanárral az 

aradi hősök helyi emlékünnepségén beszélgettünk.  

 

Minden év októberében adják át a Székelyföld - díjakat. Az ünnepség több, mint egy nívódíj 

átadása: a szerkesztőség olyan személyiségeket tüntet ki, akik tudományos vagy irodalmi 

munkásságukkal hozzájárulnak a térség kultúrájának gazdagításához. 


