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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: a közép-európai népek túlélésének záloga a szövetségkötés 
2021. október 11. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, Demokrata, Hír 

TV, Origo, 888, Index, 24.hu, Népszava, PestiSrácok, Körkép, Felvidék Ma, Ma7, Bumm.sk, Új 

Szó 

A közép-európai sorsközösségben élő népek között értelmetlen bármiféle ellenségeskedés, 

"mindannyiunk túlélésének záloga a barátság és a szövetségkötés" - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának huszadik évfordulója alkalmából tartott 

ünnepségen, hétfőn Esztergomban. A kormányfő beszédében kiemelte: "két olyan ország 

határán, amely külön-külön és együtt is súlyos leckét vett az elmúlt évszázad megszállóinak 

agressziójából, könnyű belátni, mi szlovákok és magyarok nem ellenségek, hanem sorstársak 

vagyunk". Az okos szomszédok nem háborúznak és nem ellenségeskednek egymással - közölte. 

Hangsúlyozta: két egymás kultúráját tisztelő nemzet együttműködése mindig gyümölcsöző. 

"Lehet egyszerre büszke európainak és szlováknak, büszke európainak és magyarnak lenni", 

lehet mindenkit elérő gazdasági növekedést produkálni, lehet mindenkinek munkahelyeket 

teremteni, és "közben nem kell megtagadni életmódunkat, önmagunkat, múltunkat és 

értékeinket" - fogalmazott. Hozzátette: nincs sikeres Magyarország sikeres Szlovákia nélkül, és 

fordítva. Orbán Viktor kifejtette: most nem hidat avatnak, hanem egy húsz évvel ezelőtti 

hídavatásra emlékeznek, de többről van itt szó, mint egyszerű évfordulóról. Egy hídavató 

beszédben el lehet mondani, hogy a híd összeköti az embereket, az országokat, és a vízből 

magasodó pillérek a közös jövőbe vetett hit sziklaszilárdságát is jelképezik. Ő is mondott 

hasonló igazságokat 20 évvel ezelőtt - idézte fel. 

 

Kelemen Hunor RMDSZ vezette kormányt javasolt Iohannisnak hat hónapos 

időtartamra 
2021. október 11. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke közölte a szövetség delegációjának Klaus Iohannisszal 

folytatott tárgyalása után: RMDSZ-es miniszterelnök vezette kormányt javasoltak, amely hat 

hónapig irányítaná az országot.  „Beszéltünk Cîțuval, a többiekkel még nem. Tudom, hogy a 

Cotroceni-palotában ma két javaslat hangzott el: Dacian Cioloș és az RMDSZ vezette kormány 

hat hónapra. Hat hónap múlva, lehetséges, hogy a politikai felek közötti árkokat be lehet 

temetni. Most túl kell vészelnünk a telet” – fogalmazott Kelemen Hunor a Hotnews.ro 

beszámolója szerint. A szövetségi elnök arra utalt, hogy néhány hónap elegendő lehet ahhoz, 

hogy a PNL és az USR között elmérgesedett helyzetet rendezve újra tágyalóasztalhoz üljenek a 

felek és helyreállítsák a PNL-USR-RMDSZ-koalíciót. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://mandiner.hu/cikk/20211011_orban_viktor_magyarorszag_szlovakia
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-RMDSZ-vezette-kormanyt-javasolt-Iohannisnak-hat-honapos-idotartamra
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-RMDSZ-vezette-kormanyt-javasolt-Iohannisnak-hat-honapos-idotartamra
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Nagyváradon tanuló egyetemisták jelentkezését várja a Collegium Varadinum 

szakkollégium 
2021. október 11. – maszol.ro 

Felvételit hirdet Nagyváradon tanuló magyar egyetemisták számára a Collegium Varadinum, 

november 10-éig lehet jelentkezi. A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók ösztöndíjban 

részesülnek és szakmai képzéseken, kirándulásokon vehetnek részt. A Collegium Varadinum 

egyetemi programja az alap- és posztgraduális képzést kiegészítő, magas színvonalú, Nyugat-

Európában már hagyományosnak tekinthető és nagy presztízsnek örvendő extrakurrikuláris 

(tanórán kívüli) tevékenységi forma, közölték a program képviselői. 

 

Orvoskonferencia Zilahon: több finanszírozásra van szükség az egészségügyben 
2021. október 11. – maszol.ro 

A Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 

Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya Zilah önkormányzatával partnerségben a 

hétvégén megszervezte Zilahon a XXVII. Orvostovábbképző konferenciát, A koronavírus 

árnyékában címmel. A rendezvényen közel hetven egészségügyben dolgozó szakember vett 

részt a megyéből, Erdélyből, a határon túlról, a Kárpát-medencéből. 

 

Huszonöt éves a gazdasági képzés a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2021. október 11. – Bihari Napló 

Negyedszázados a gazdasági képzés a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen és ezzel 

együtt a romániai magyar nyelvű gazdasági képzés is – ennek apropóján szerveztek jubileumi 

konferenciát az elmúlt csütörtökön a PKE-n. 

 

Dacian Cioloșt bízta meg kormányalakítással Klaus Iohannis 
2021. október 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Dacian Cioloșt, az USR újonnan megválasztott elnökét és miniszterelnök-jelöltjét bízta meg 

kormányalakítással Klaus Iohannis államfő hétfőn, miután konzultált a parlamenti pártok és a 

nemzeti kisebbségek képviselőivel. Iohannis a konzultációt követő sajtónyilatkozatában 

jelentette be, hogy Cioloșra hárul a kormányalakítás feladata. Az USR egy héttel ezelőtt 

megválasztott elnöke Facebook-bejegyzésben reagált a bejelentésre, megtiszteltetésnek és 

nagy felelősségnek nevezve a jelölést. 

 

Székelyföld is képviseltette magát a 80. OMÉK-en 
2021. október 11. – maszol.ro 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége 

szervezésében a három székelyföldi megye válogatott termelői és szövetkezeti gárdája is 

képviseltette magát a 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron. A 

négy nap alatt több ezren megfordultak a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének standjánál 

is, ahol az Ákovita Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny első, 2021-es kiadásának nyertes 
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https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradon-tanulo-egyetemistak-jelentkezeset-varja-a-Collegium-Varadinum-szakkollegium
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradon-tanulo-egyetemistak-jelentkezeset-varja-a-Collegium-Varadinum-szakkollegium
https://maszol.ro/belfold/Orvoskonferencia-Zilahon-tobb-finanszirozasra-van-szukseg-az-egeszsegugyben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/huszonot-eves-a-gazdasagi-kepzes-a-partiumi-kereszteny-egyetemen-3955442/
https://kronikaonline.ro/belfold/dacian-ciolot-bizta-meg-kormanyalakitassal-klaus-iohannis
https://maszol.ro/gazdasag/Szekelyfold-is-kepviseltette-magat-a-80-OMEK-en
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tételei közül kóstolhattak a pálinkakedvelők. A Hungexpo B Pavilonjának színpadán Kárpát-

medence hagyományőrző egyesületei, táncegyüttesek és népdalénekesek mutatkozhattak be, 

könyvbemutatókat és humoros előadásokat is meghallgathatott a közönség. Fellépett többek 

között Vaszi Levente, a gyimesi Csalóka Táncegyüttes, a Csíkcsomortáni Zenekar, a Székely 

Góbék, a Szépszivárvány Táncegyüttes és a Heveder zenekar is, akik a Háromszék Táncegyüttes 

tagjaival közösen biztosították a vidám hangulatot. 

 

Csoma Botond: az RMDSZ-nek meglehetősen nehéz lesz támogatni Dacian Cioloș 

kormányát 
2021. október 11. – maszol.ro 

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője úgy nyilatkozott hétfő este, hogy az 

általa képviselt politikai alakulat számára „meglehetősen nehéz lesz” elfogadni egy Dacian 

Cioloş vezette kormányt. Csoma felidézte, hogy az államfővel folytatott hétfői tárgyalásokon az 

RMDSZ küldöttsége Kelemen Hunor pártelnököt javasolta a kormányfői tisztségbe. Iohannis 

azonban a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetőjét kérte fel kormányalakításra. 

„Talán úgy gondolkodott, hogy a parlamentben van egy 281 szenátorból és képviselőből álló 

többség, azok, akik a kormány ellen szavaztak és szavazatuk következményeképpen megbukott 

a kormány. Nekünk meglehetősen nehéz lesz Cioloş urat elfogadni miniszterelnökként” – 

fogalmazott az RMDSZ-es politikus. 

 

Húsz évvel ezelőtt adták át az újjáépített Mária Valéria hidat 
2021. október 11. – felvidek.ma  

Húsz évvel ezelőtt, 2001. október 11-én adták át az újraépített, Párkányt és Esztergomot 

összekötő Mária Valéria hidat. A sors tépázta hidat, melyet az első és második világháború 

folyamán is felrobbantottak, 1895. szeptember 28-án avatták fel. Feketeházy János tervezte, és 

1894-ben kezdték építeni, miután az érsek, Vaszary Kolos lemondott vámszedési jogáról. Az 

ötnyílású, 496 méter hosszú hidat másfél év alatt építették meg. Névadója Ferenc József lánya, 

Mária Valéria főhercegnő volt. Bár a felavatás napján vámmentesen lehetett átkelni a Dunán, 

egészen 1918-ig fizetni kellett a híd használatáért. A trianoni döntés értelmében a Duna 

államhatárrá vált, ezután lezárták a hidat, majd 1919. július 22-én a csehszlovák legionáriusok 

felrobbantották a híd Párkány felőli részét. Ezt egy idő után gyaloghíddal pótolták. A teljes körű 

helyreállítást 1922-ben kezdték meg, a gyalogosforgalom pedig 1927. május elsején vehette 

birtokába a Párkányt és Esztergomot összekötő mérnöki műtárgyat. Másodszor 1944. 

december 26-án a visszavonuló német erők robbantották fel a három középső nyílást. Az 

újjáépítés gondolata először 1964-ben merült fel, a nyolcvanas évek közepére sikerült is 

létrehozni mindkét városban a Hídbizottságot.  
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https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-az-RMDSZ-nek-meglehetosen-nehez-lesz-tamogatni-Dacian-Ciolos-kormanyat
https://maszol.ro/belfold/Csoma-Botond-az-RMDSZ-nek-meglehetosen-nehez-lesz-tamogatni-Dacian-Ciolos-kormanyat
https://felvidek.ma/2021/10/husz-evvel-ezelott-adtak-at-az-ujjaepitett-maria-valeria-hidat/
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Gyimesi a parlament elé terjesztette a Csemadokról szóló javaslatot 
2021. október 11. – Új Szó, bumm.sk  felvidek.ma  

A Csemadok - Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség évente 300 000 

eurót kaphat a kulturális minisztériumtól. Gyimesi György (OĽANO) képviselő már az SZK 

Nemzeti Tanácsa elé terjesztette az erről szóló törvényjavaslatot. A képviselő a 

törvényjavaslattal meg akarja teremteni a Csemadok éves minisztériumi támogatásának jogi 

keretét.   Gyimesi szerint a szövetség kulcsszerepet játszik a Szlovákia területén élő magyarok 

nemzeti identitásának, kultúrájának és összetartozás-érzésének megőrzésében és 

fejlesztésében, valamint védi ennek a népcsoportnak a közös érdekeit. Hozzátette: a Csemadok 

jelenleg polgári társulásként működik, 53 000 tagja és több mint 400 helyi alapszervezete van 

szerte az országban.  

 

 A Boszniai Szerb Köztársaság Képviselőházának küldöttsége Szabadkán 
2021. október 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kétnapos látogatásra érkezett a Boszniai Szerb Köztársaság Képviselőházának küldöttsége 

Szerbiába. Az eseménynek a tartományi parlament a házigazdája. Az első napon Szabadkára 

látogattak. A kora délutáni órákban Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke fogadta 

a küldöttséget a VMSZ székházában. A találkozón részt vettek a Bunyevác, a Horvát és a Magyar 

Nemzeti Tanács képviselői is. Ezt követően a Városházán egyeztettek Stevan Bakić 

polgármesterrel és dr. Pásztor Bálinttal, a Városi Képviselő-testület elnökével. A találkozót 

követően Nedeljko Čubrilović, a Boszniai Szerb Köztársaság Képviselőházának elnöke 

követendő példaként beszélt Szabadkáról. 

 

Programozó képzéseket tervez Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája 
2021. október 11. – Vajdaság Ma 

Tartományi pályázaton jutott három laptophoz Magyarkanizsa Község Ifjúsági Irodája a 

Programozással a jobb jövőért elnevezésű projektnek köszönhetően. Az eszközök a tervek 

szerint alapjait képezik annak az informatikai gépparknak, amit az iroda kíván létrehozni azért, 

hogy programozási tanfolyamokat indíthassanak. Ivanović Laurát, az iroda koordinátorát 

kérdeztük terveikről és a laptopok sorsáról. „A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság 

pályázatán sikerült nyernünk 3 darab HP-laptopot, amelyek a programozó tanfolyamainkon 

nyernek majd nagy szerepet. Ezek lesznek az első eszközök, amelyek kellő kapacitásúak ahhoz, 

hogy a szükséges programok gond nélkül fussanak rajtuk, hogy a fiatalok 

megismerkedhessenek a programozás alapjaival.” – jelentette ki Ivanović Laura. 

 

Helytörténeti vetélkedő Temerinben 
2021. október 11. – Magyar Szó 

Az Ifjúsági Otthonban a koronavírus-járvány miatti egy éves kihagyást követően szombaton – 

a Temerini Múzeumbarátok Egyesületének szervezésében – megtartották az 5–8. osztályos 
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diákok számára a már hagyományosnak számító helytörténeti vetélkedőt. Az 5. és 6. 

osztályosok négyfős, a 7. és 8. osztályosok pedig háromfős csoportokban készültek a 

megmérettetésre. A tanulók az idén Temerin általános helytörténetéből mérték össze 

tudásukat, a történelmi adatok mellett a helyi néphagyományokról, szokásokról és ünnepekről 

tanultakaról is számot adhattak. 

 

Zicherman Sándor-tárlat Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 
2021. október 11. – Kárpátalja 

Az ungvári születésű Zicherman Sándor nemzetközileg elismert festő-, szobrász-, éremművész 

és grafikus alkotásait bemutató kiállítás csütörtökön délután nyílt meg Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusán. Cseh Áron vezető konzul a megjelenteket köszöntve Bacskai József főkonzul 

üdvözletét is tolmácsolta, és elmondta: – A külképviselet évek óta folytatja azt a hagyományt 

és kulturális diplomáciai tevékenységet, amellyel kiállítási lehetőséget biztosítunk a kárpátaljai 

művészek számára. Kárpátalján jelentős múltja van a képzőművészetnek és a gazdag 

hagyományokra épülő képzőművészeti alkotóköröknek. 

 

Két hét múlva vörös zónába kerülhet Kárpátalja 
2021. október 11. – Karpat.in.ua 

Soron kívüli ülést tartott a rendkívüli helyzetekkel foglalkozó regionális bizottság, melyen a 

járvány- és oltáshelyzetről tárgyaltak. Anatolij Poloszkov, a Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztráció (ODA) vezetője elmondta, hogy az ország 18 megyéjében már narancssárga 

zónát vezettek be. Kárpátalján is negatívak a járványmutatók, a fertőzöttek száma rohamosan 

növekedik, s egyre több gyereket is érint: egy hét alatt 90 gyereknél mutatták ki a betegséget. 

Az elmúlt hét során 23 személy vesztette életét a kórban, a kórházban kezeltek 98%-ának nincs 

védőoltása. Poloszkov azt állítja, hogy amennyiben a továbbiakban is hasonló lesz a 

forgatókönyv, megyénkben 1–2 héten belül bevezethetik a vörös zónát. 

 

Átadták a falusi turizmus tanfolyam hallgatóinak oklevelét 
2021. október 11. – Karpat.in.ua 

Szeptember elején indult a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) Jó gyakorlat a falusi 

turizmusban címmel, immár harmadik alkalommal meghirdetett tanfolyama. A huszonöt 

jelentkezőből huszonnégyen sikeresen el is végezték a képzést, akik október 9-én, a 

Tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark Látogatóközpontjában vették át okleveleiket. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 11. – Kossuth Rádió 

 

„Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak”… Ez a Kós Károly idézet volt a mottója 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 32. Közgyűlésének Beregszászon. A fórumon 

Brenzovics László, a szervezet elnöke online vett részt, mivel a politikus még mindig nem tud 

biztonságban hazatérni. A KMKSZ közgyűlése egyhangú szavazással megerősítette őt elnöki 

pozíciójában és elfogadott egy nyilatkozatot, melyben sajnálatosnak tartják, hogy tovább 

romlottak a magyar – ukrán kapcsolatok. Szomorú, hogy tovább tart Ukrajnában a magyarok 

elleni hangulatkeltés - áll a nyilatkozatban.  

 

Csángókollégiumot adtak át Csíkszeredában az itt magyarul továbbtanuló diákok számára. A 

Csángómagyarok Szövetségének tulajdonában lévő új ingatlan avatásán részt vett Kövér 

László, a magyar Országgyűlés elnöke is.  

 

Öt ország több településének környezetvédői és diákjai fogtak össze, hogy felmérjék a Tisza 

műanyaghulladékkal való szennyezettségét, illetve, hogy meggátolják a további szennyezést a 

műanyag hulladék hasznosításával. A magyarországi PET KUPA egyesület Műanyag Műhelye 

a napokban a délvidéki Magyarkanizsán szervezett foglalkozást. A gyerekek különféle 

használati tárgyakat készítettek hulladékműanyagból. A foglalkozást megszervezték, illetve 

megszervezik Ukrajnában, Szlovákiában, Magyarországon és Szerbiában, valamint 

Romániában, ahonnan mellékfolyók ömlenek a Tiszába. Az akcióról Molnár Attila Dávidot, a 

PET Kupa ötletgazdáját és Huszta Erzsébet magyarkanizsai tanítónőt kérdeztük.  

 

Több mint két és fél évszázada épült, mégis csak a napokban szentelték fel a szamosújvári 

római katolikus templomot. Korábbi védőszentje mellé újat is kapott a teljesen felújított 

templom.  

 

Román kormánytámogatásban részesülnek a nagyváradi színházak és az állami filharmónia. A 

költségvetési törvénybe az RMDSZ javaslatára került be az a kiegészítés, miszerint a személyi 

jövedelemadó két százalékát a kulturális intézmények működésére fordítják azokban a 

városokban ahol ezeket az intézményeket a helyi vagy a megyei önkormányzat tartja fenn. A 

nagyváradi magyar színháznak a kormánytámogatás alapján közel 500.000 euró jár. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-11_18-02-00&enddate=2021-10-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-11_18-02-00&enddate=2021-10-11_18-40-00&ch=mr1
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Súlyos betegség után, 65 éves korában elhunyt Marossy Zoltán, az RMDSZ Temes megyei 

szervezetének korábbi elnöke, 2005 és 2016 között négy különböző időszakban a megyei 

kormánymegbízott helyettese, azaz alprefektusa volt, fő kezdeményezője és kivitelezője három 

román-szerb határátkelő megnyitásának a Bánság két országra szakadt részei között.   

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek a hétvégén Dessewffy Arisztid honvédtábornok sírjánál az 

északkelet-szlovákiai Margonyán. Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a Csemadok Kassai 

Városi Választmánya főszervezésében tartották a kiállítás megnyitóval egybekötött 

megemlékezést. A magyar kormány támogatásából megvalósult, az aradi vértanúkat bemutató 

portrésorozatot a helyi Dessewffy-kastélyban mutatták be.  

 


