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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Klaus Iohannis megköszönte Orbán Viktornak a koronavírusos betegek 

ellátásában nyújtott magyar segítséget 
2021. október 17. – Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Hír TV, ATV, 168, 24.hu, 

Index, Origo, Telex, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Transindex, Felvidék Ma 

Klaus Iohannis román államfő köszönetet mondott pénteken Orbán Viktornak, amiért 

Magyarország segíti Romániát a koronavírus-járvány okozta nehéz helyzetben. A román elnöki 

hivatal közleménye szerint Iohannis telefonon hívta fel a magyar miniszterelnököt, hogy 

megköszönje a román pácienseknek felajánlott magyar segítséget, amelyet valódi európai 

szolidaritási gesztusnak nevezett. A román elnök külön elismerését fejezte ki azért, hogy a 

magyar hatóságok megoldották válságos állapotban lévő koronavírusos betegek gyors 

átszállítását és kezelését a szegedi és debreceni kórházakban. A román katasztrófavédelmi 

államtitkár pénteken elmondta: számos európai ország és az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) is segíti Romániát, miután Bukarest aktiválta az Európai Unió polgári védelmi 

mechanizmusát az egészségügyi ellátórendszer kapacitásait meghaladó kritikus járványhelyzet 

miatt. 

 

Kövér: létérdek a nemzeti önazonossághoz való jog biztosítása 
2021. október 15. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Hír TV, Origo, Ma7, 

Felvidék Ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Minden európai nemzet és minden európai állam létérdekének nevezte a nemzeti 

önazonossághoz való jog biztosítását az Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten, a 

Parlamentben. Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 

plenáris ülésén tartott megnyitó beszédében arról beszélt, hogy az államokra mint 

közhatalmakra új kihívásként nehezednek a magánhatalmak. Közölte, a statisztikai adatok 

szerint a globális tőkekoncentráció következményeként ma a világ tíz legerősebb 

magáncégének az összesített tőkeereje nagyobb, mint a világ 180 szuverén államának. 2017-

ben a világ 100 legnagyobb bevételt előállító entitásának listáján 71 multinacionális vállalat, 

azaz államhatárokon átívelő magánhatalmi csoport szerepelt és csak 29 állam - részletezte. 

Hozzátette: harminc évvel ezelőtt ezen a listán még az államok voltak többségben. 

 

Varga Judit: kisebbségeinkre erőforrásként, a szomszédos országokra 

partnerként tekintünk 
2021. október 15. – MTI, demokrata, Mandiner, Ma7, Vajdaság Ma, Pannon RTV, KárpátHír 

Magyarország a nemzeti kisebbségeire erőforrásként, a vele szomszédos országokra pedig 

partnerként tekint - jelentette ki az igazságügyi miniszter a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumának (KMKF) plenáris ülésén pénteken Budapesten. Varga Judit hozzátette: 

ez az alapvetés írja le a legjobban, hogy milyen Európa jövője magyar szemmel. A miniszter 
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előadásában kiemelte: Magyarország számára fontos a jószomszédi viszony, amelyet a határon 

túli magyar őshonos kisebbségek helyzete határoz meg. Az anyanyelvi, kulturális, gazdasági, 

szociális és oktatási tevékenység erősítése mellett a kormánynak fontos a magyar 

érdekképviseletet összefogó szervezetek támogatása is. "Mindezt azonban nem ellenséges 

szándékkal, nem más országok kárára, hanem az európai alapelvek tiszteletben tartásával és a 

következetes képviseletével tesszük" - mondta. 

 

Potápi: a magyar kormány össznemzetben gondolkodik 
2021. október 15. – MTI, Demokrata, ma7.sk, felvidek.ma, Vajdaság Ma 

Potápi Árpád János a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának kétnapos, 

jubileumi konferenciáján hozzátette: meg kell becsülni azt a helyzetet, amelyben most 

vagyunk, hiszen a magyar történelemben nem volt az elmúlt 10-12 évhez hasonló, szerencsés 

időszak, amely ennyi fejlődést hozott volna Magyarországon, a Kárpát-medencében vagy a 

diaszpórában élő magyarság számára. „A határon túli magyar világban számunkra nem a 

szembenállás szítása a legfontosabb, hanem a nemzeti összetartozás megerősítése" - jelentette 

ki. Azt mondta, az újságíró feladatai közé tartozik, hogy ne csak tájékoztasson, a közvéleményt 

befolyásolja, hanem „lehetőleg normális irányba terelje a világot". Közölte, nem igaz az, hogy a 

határon túli magyarok támogatása „kidobott pénz lenne", mivel a határon túli gazdasági 

támogatások a magyar nemzetgazdaságot erősítik, és adók formájában is jelentkeznek. A 

kulturális támogatásokkal azokat segítik, akiknek szüleik, nagyszüleik Magyarországot védték; 

„az, hogy magyarokként itt élünk a Kárpát-medencében, nekik is köszönhető" - fogalmazott. 

„Reméljük, hogy tovább tudjuk vinni a közös munkát, közös a felelősségünk abban, hogy a 

nemzeti jövője 2022-től hogyan alakul" - mondta az államtitkár. 

 

Szili Katalin: új lendületet kaphatnak a nemzeti kisebbségekről szóló 

kezdeményezések 
2021. október 16. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, ma7.sk, felvidek.ma  

Szili Katalin a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának (KMÚEK) kétnapos, 

jubileumi konferenciáján hozzátette: a Minority Safepacket az Európai Bizottság elutasítása 

után az Európai Unió Bírósága fogja tárgyalni, a nemzeti régiók kezdeményezést támogató 

aláírások számlálása a napokban fejeződik be. Kifejtette: Magyarország az Európa Tanács öt 

prioritását jelölte ki a magyar elnökség idejére, köztük a nemzeti kisebbségek védelmét. „Az 

EU alapvetően az unió lakosságának öt százalékát jelentő migráns közösségekkel kíván 

foglalkozni, a tíz százalékot kitevő, őshonos kisebbségekkel nem. Ezért azt szeretnénk, hogy a 

47 országot tömörítő Európa Tanács egy állásfoglalással elismerné a magyar elnökség által 

megfogalmazott alapelveket" - mondta. Kalmár Ferenc, Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos ismertette: ez említett 

alapelvek között szerepel, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy, 

hogy legyen kötelező államalkotó tényezőnek tekinteni a kisebbségeket, és az is, hogy az 

állampolgárság nem feltétlenül azonos a nemzethez tartozással. Szili Katalin úgy vélekedett: az 

EU a polgári kezdeményezéseket nem nagyon veszi figyelembe, ezért az Európa jövőjéről szóló 
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párbeszédbe be kell vonni az Európa Tanács álláspontját is. A politikus a konferencia 

fővédnökeként szólt arról is, hogy a KMÚEK fontos missziót lát el azzal, hogy hiteles 

tájékoztatást tud adni a nemzetpolitika kérdéseiről. 

 

KMKF: figyelembe kell venni az őshonos kisebbségek véleményét! 
2021. október 15. – MTI, Demokrata, ma7.sk, Kárpátalja Ma 

Európa jövőjének kialakításában az őshonos kisebbségek véleménye sem hagyható figyelmen 

kívül - olvasható a  Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 

állásfoglalásában, amelyet pénteki budapesti plenáris ülésük után juttattak el az MTI-hez. A 

dokumentum szerint a KMKF üdvözli az Európa jövőjéről indított párbeszédet, és kifejezi 

meggyőződését, hogy annak alakításában „minden európai ember számít, a nemzeti vagy 

nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleménye sem 

hagyható figyelmen kívül". Meggyőződésük, hogy az EU sokszínűségben is megjelenő 

egységességének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti önazonosság - írták. Az állásfoglalás szerint 

az egyeztetés lehetőséget teremt az a párbeszédre arról, hogy „a nemzeti identitásban rejlő erőt 

az európai társadalmak és az EU politikai stabilitásának és gazdasági versenyképességének 

megerősítésére fordítani". Az állásfoglalás alapján a KMKF fontosnak tartja a magyarság 

ezeréves keresztény gyökereit a Kárpát-medencében, valamint a térség természeti értékeinek 

megőrzését, azok biztosítására közösen kíván fellépni az unióban. A szervezet üdvözli az 

Európa Tanács Miniszteri Bizottsága féléves magyar elnökségének programját, amely az 

őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét helyezi a középpontba, egyúttal támogatja az 

elnökség során előterjesztett és a nemzeti kisebbségek védelme tárgyában kidolgozott 

alapelveket.  

 

Újra elnökévé választotta Csomortányi Istvánt az EMNP 
2021. október 17. – Krónika, maszol.ro, Vajdaság Ma 

Újraválasztották Csomortányi Istvánt az Erdélyi Magyar Néppárt elnökévé – tájékoztatott 

vasárnap esti közleményében az alakulat sajtóosztálya. A koronavírus-járvány súlyosbodására 

való tekintettel hét különböző helyszínen – Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, 

Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Csíksomlyón és Homoródfürdőn – egyidőben, online, 

élő kapcsolás formájában tartotta meg 9. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. 

A megjelent küldöttek újraválasztották elnöknek Csomortányi Istvánt, akit munkájában 

alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő, Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, 

Szabó Ottó, Toró T. Tibor, Tőke Ervin, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula segíti majd. 
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Továbbra sem kell senkinek karanténba vonulni, aki Romániából Magyarországra 

megy, vagy onnan jön 

2021. október 15. – tranisndex.ro 

Továbbra sincs karantén sem a Magyarországról Romániába érkezőknek, sem a Romániából 

Magyarországra érkezőknek - hívja fel rá a figyelmet Magyarország kolozsvári konzulátusa. Bár 

Romániában nagyon nagy, 8 fölötti a fertőzöttségi ráta, Magyarország más szín alapú 

országbesorolást vesz alapul a karanténkötelezettség megállapításakor. Jelenleg Magyarország 

alapvetően senkinek sem ír elő karanténkötelezettséget, aki Romániából érkezik.  

 

Kelemen Hunor: Cioloșnak nem sikerült visszaállítani a minimális bizalmat 
2021. október 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Dacian Cioloș miniszterelnök-jelöltnek nem sikerült helyreállítania azt a minimális bizalmat, 

ami lehetővé tette volna a PNL-USR-RMDSZ koalíció újraalakítását - írte ki Kelemen Hunor a 

Facebookra, miután Florin Cîțu bejelentette, hogy a PNL nem hajlandó támogatni Dacian 

Cioloșt a kormányalakításban. Kelemen szerint innentől Cioloșnak három lehetősége maradt: 

vagy visszaadja a megbízatást az államelnöknek, vagy a kormánybuktatáshoz összehozott PSD-

USR-AUR szövetséggel alakít kormányt, vagy pedig egyszínű USR kormányhoz kéri a 

parlament támogatását. "Az RMDSZ továbbra is azon az állásponton van, hogy a hatalmi 

technikai taktikázások helyett a társadalom valós problémáira figyelve mielőbb egy olyan 

kormány beiktatására van szükség, amely rövidtávon kizárólag a járványügyi problémákra, az 

energiaárak okozta gondok orvoslására és a jövő évi költségvetés elkészítésére koncentrál" - 

írja az RMDSZ-elnök. 

 

A KMKF üdvözli az RMDSZ stabilizáló szerepét a romániai politikai életben 
2021. október 15. – maszol.ro, transindex.ro 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) október 15-ei ülésén elfogadott 

állásfoglalásában üdvözli az RMDSZ romániai politikai élet stabilizálásában betöltött 

felelősségteljes szerepét. A budapesti Országházban Csoma Botond és Szabó Ödön is beszédet 

mondott. „Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása során az elmúlt időszakban hatékonyan 

képviseltük az erdélyi magyar közösséget. Jelentős pénzösszegeket állítottunk a helyi 

közösségek szolgálatába annak érdekében, hogy településeink fejlődhessenek. Konkrét 

lépeseket tettünk szimbólumaink elfogadtatásában, hiszen 2014 óta nem történt ezen a téren 

előrelépés. A közel egy hónapja kialakult instabil politikai helyzetben a szövetség a racionalitást 

és a stabilitást képviselte” – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) október 15-i 

ülésén Budapesten, az Országházban. 
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Öt koronavírusos beteget szállítanak Magyarországra az aradi kórházból 
2021. október 15. – maszol.ro 

A Magyarország által Romániától átvett 50 koronavírusos beteg közül ötöt az Arad Megyei 

Sürgősségi Kórházból szállítanak át még pénteken (október 15.) Szegedre – közölte Simina Roz, 

az aradi egészségügyi intézmény sajtószóvivője. Az intenzív ellátást igénylő betegek közül ötöt 

küldhet át a határon az aradi kórház, ezt egyfajta kvóta alapján számolták ki, a szóvivő szerint 

„ennyi hely jutott”. Simina Roz hozzátette, hogy az orvosoknak 11 páciens közül kell 

kiválasztaniuk azt az ötöt, akit a rohammentő-szolgálat (SMURD) járműveivel utaztatnak a 

száz kilométerre lévő Szegedre. A betegek állapotának súlyossága mellett azt is figyelembe 

veszik, hogy ki, mennyire van szállítható állapotban. 

 

Újabb tizenkét koronavírusos beteget szállítanak pénteken Magyarországra 
2021. október 15. – maszol.ro, Krónika 

Újabb tizenkét súlyos állapotban lévő Covid-beteget szállítanak pénteken (október 15.) 

Romániából Magyarországra – közölte az egészségügyi minisztérium. Öt intubált beteg 

Debrecenbe kerül, hét páciens Szegedre, utóbbiak közül ketten intubáltak, öt oxigénmaszkot 

igényel. A minisztérium szerint valamennyi beteg szállítható, állapotuk stabil. Jelenleg 

Bukarestben vagy az ország különböző kórházainak sürgősségi részlegén vannak. Románia 

múlt héten kezdett tárgyalásokba a magyar hatóságokkal egyes súlyos állapotban lévő Covid-

betegek szomszédos országba való átszállításáról. 

 

Hunor–Magor-lovasszobrot lepleztek le Agyagfalván 
2021. október 16. – szekelyhon.ro 

Trianon 100 – Összetartozunk elnevezésű, Hunort és Magort ábrázoló lovasszobrot lepleztek 

le szombaton (október 16.) Agyagfalva központjában, amelynek környékén egy kis parkot is 

kialakítottak. Az ünnepségen a hagyományőrző huszárok álltak díszőrséget. A magyar kormány 

külgazdasági és külügyminisztériuma támogatásával elhelyezett szobor – Kotormán Norbert 

és Kotormán László alkotása – nemcsak a helyi közösség életerejét hirdeti, hanem az egész 

nemzetét – jelentette ki Kászoni Szilárd helyi református lelkész a magyar–székely egység 

napján. Mint mondta, Hunor és Magor együtt cselekvése, egymásra utaltsága és testvéri 

szeretete üzenetet hordoz a székelység és a magyarság számára. A magyarság vagy ebben a 

testvéri egységben lesz, vagy nem lesz – fogalmazta meg az alkalom üzenetét. Arra is kitért, 

hogy a bemutatott kis téren elhelyezett kövek a leszakított országrészeket szimbolizálják. 

 

Készül a székely himnusz szerzőjének szobra, meg is van, hogy hová helyeznék  
2021. október 16. – szekelyhon.ro 

Évek óta arra törekszik a Balázs Ferenc Vegyeskar, hogy szobrot állíthassanak 

Székelyudvarhelyen a helyi születésű Csanády Györgynek, a székely himnusz szerzőjének. Több 

sikertelen próbálkozás után most abban reménykednek, hogy a Haáz Rezső Múzeum udvarán 

megtehetik ezt. A szobor készítése már folyamatban van. 
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Kitálaltak a székelyudvarhelyi néppártnál, kilép Nagy Pál alapítótag 
2021. október 17. – szekelyhon.ro 

Bejelentette kilépését az Erdélyi Magyar Néppártból a székelyudvarhelyi Nagy Pál alapítótag, 

az EMNP székelyudvarhelyi szervezetének elnöke. „Alapítótagként nehéz volt meghoznia ezt a 

döntést tíz év működés után, de ez a gondolat már a 2019-es botrányosan elcsalt nagyváradi 

elnökválasztáskor megfogalmazódott benne. Akkor még sok társával egyetemben abban bízott, 

hogy a 2020-as választásokra való felkészülés jó irányba viszi majd a pártot, ám sajnos nem ez 

történt” – hivatkozik a leköszönő és kilépő székelyudvarhelyi elnökre a helyi szervezet 

közleménye, amely több hibát is felrótt Csomortányi István országos elnöknek. 

 

Csomortányi a székelyudvarhelyi bírálatról: érthetetlen és „icipici” elszigetelt 

eset 
2021. október 17. – Krónika 

Érthetetlennek és „icipici” elszigetelt esetnek tartja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) két 

Hargita megyei személyiségének bírálatát Csomortányi István pártelnök. Csomortányi István 

vasárnap délben, az Országos Küldöttgyűlés előtt úgy nyilatkozott, az esetről a küldöttgyűlés 

nyilvánít véleményt olyan módon, hogy a bírálók egyike alelnökjelölt, tehát szavazni fognak a 

személyéről, és akkor kiderül, milyen bizalmat élvez a küldöttek részéről. „Ne várjanak ezzel 

kapcsolatban állásfoglalást, nem hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor az Erdélyi Magyar 

Néppártot két és fél év munkával sikerült növekvő és felfelé ívelő pályára állítani, komoly 

polgármestereink, parlamenti képviseletünk van, a szervezetben fegyelem uralkodik, mindenki 

a munkával foglalkozik, nekem ezt az esetet kommentálnom kellene” – jelentette ki 

Csomortányi István. 

 

Elhunyt Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke és alapítója 
2021. október 15. –  felvidek.ma, ma7.sk  

A Rákóczi Szövetség megrendülten és mély fájdalommal tudatta, hogy Kun Ferencz, a Rákóczi 

Szövetség alelnöke és alapítója 80. életévében, 2021. október 15-én elhunyt. Idén augusztus 

24-én töltötte be 80. életévét. Kun Ferencz Dunaalmásról származott, Neszmélyen cseperedett 

fel, ami közvetlenül a szlovák–magyar határnál húzódik Komárom-Esztergom megyében. 

Egész életére kihatott, hogy családja, rokonai egy része a trianoni döntés következtében a 

Felvidéken maradt. Társaival 1989-ben alapították meg Budapesten a Rákóczi Szövetséget. 

Élete végéig a elkötelezetten dolgozott a felvidéki magyarság ügyéért, s előadásokat tartott. A 

legpolgáribb, legcivilebb nyugdíjas életet élte Budapesten. Minden, ami könyvekkel 

kapcsolatos, meghatározta az életét. Részt vett az aukciókon, gyűjtött, tanácsot adott. Ápolta a 

felvidéki kapcsolatokat. Az 1980-as évektől szisztematikusan kezdett el járni a Felvidékre. 

Természeti, történelmi, irodalmi témák lelkes kutatójává vált. 
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Átadták a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ új kamaratermét 
2021. október 16. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma  

A terem Kiss Péntek József, a komáromi művelődési élet emblematikus, három éve elhunyt 

alakjának nevét viseli. Egyfajta multifunkciós művelődési és kulturális térnek is lehet nevezni 

a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK) új, 118 négyzetméteres 

kamaratermét, ahol többek között kamara- és jazzkoncertek, báb- és kamarszínházi előadások, 

könyvbemutatók, táncházak kerülhetnek színpadra, illetve az intézmény művészeti csoportjai 

is rendszeres használói lesznek a tágas helyiségnek. Az egykori büféterem átalakítását a magyar 

kormány 15 millió forintos – vagyis több mint 40 ezer eurós – támogatásából finanszírozták.  

 

Szögedi Anna lett az idei felvidéki női példakép 
2021. október 16. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Femine Fortis – Erős Nők polgári társulás idén hatodik alkalommal adományozott Példakép-

díjat az olyan értékeket megjelenítő nőknek, akikre önfeláldozó munkájuk kapcsán felnézhet a 

felvidéki magyarság. A döntés értelmében Szögedi Anna, Tornalja város polgármestere 

érdemelte ki a megtisztelő elismerést. A járványhelyzet miatt idén is szűk körben, de 

ünnepélyes keretek között adta át a Femine Fortis elnöksége a kitüntetést. A szervezet nevében 

Zupko Mária elnökségi tag köszöntötte az egybegyűlteket, majd Agócs Attila, Fülek 

polgármestere mondott ünnepi beszédet. Gergely Papp Adrianna a díj alapításának okát 

ismertette röviden. Elmondta, azokat a nőket szeretnék még inkább a köztudatba emelni, 

akiknek sokrétű feladataik mellett jut idejük a közéleti szerepvállalásra is.  

 

Forró Krisztián: Át kell gondolni a szlovák-magyar vegyesbizottságok működését 
2021. október 16. – ma7.sk  

Pénteken (október 15.) tartotta Budapesten, az Országgyűlés épületében a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) a plenáris ülését, amelyen több felvidéki politikus is részt 

vett. Az ülésen felszólalt Forró Krisztián, a Szövetség frissen megválasztott elnöke is. A KMKF 

- a több mint 12 millió Kárpát-medencei magyar legitim és reprezentatív nemzetpolitikai 

konzultatív testülete - a koronavírus-járvány miatt egyéves kényszerszünet után ült össze. 

Forró Krisztián a tavalyi évet a felvidékiek szempontjából szerencsétlen évnek értékelte, mivel 

parlamenti képviselet nélkül maradtunk. Ami viszont oda vezetett, hogy a három legerősebb 

felvidéki magyar politikai formáció elkezdte a tárgyalásokat az egységes politikai képviselet 

létrehozása érdekében. Ennek eredményeképp két héttel ezelőtt megalakult a Szövetség, az 

egységes magyar képviselet Felvidéken.  

 

Százharminc felvidéki pedagógusnak mond köszönetet a hétvégén a Rákóczi 

Szövetség 
2021. október 16. – felvidek.ma  

Hatszáz külhoni óvónőnek és tanítónak fejezi ki köszönetét és megbecsülését a Rákóczi 

Szövetség őszi óvodapedagógus és tanító találkozója során. A hétvégén Budapesten 130 

felvidéki óvodapedagógus és tanító is részt vesz a találkozón. A hétvégén az idei ősz második 
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https://ujszo.com/atadtak-a-komaromi-egressy-beni-varosi-muvelodesi-kozpont-uj-kamaratermet
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Óvodapedagógus és Tanító Találkozóján, Budapesten 130 nyugat-felvidéki, Pozsony és 

Ipolyság közti településeken dolgozó pedagógus találkozik a Rubin Hotelben. A rendezvény 

azzal a céllal valósul meg, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös 

tekintettel arra, hogy a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek 

be. A rendezvény a szakmai és kulturális programok mellett kiemelt figyelmet fordít az emberi 

és intézményi kapcsolatépítésre. A pénteki megnyitón az egybegyűlt pedagógusokat többek 

között Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke is köszöntötte.  

 

Pásztor: A VMSZ azért száll síkra, hogy a Fidesz folytathassa a kormányzást 
2021. október 15. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője 

beszédet mondott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumára (KMKF) Budapesten, a 

Parlament felsőházi termében. A vajdasági házelnök a következőket jegyezte fel Facebook-

oldalán: Megtisztelő lehetőség ért, hogy a VMSZ elnökeként beszélhettem a közelmúlt politikai 

eredményeiről és tapasztalatairól, a magyar-szerb viszony kiváló alakulásáról, a kölcsönös 

bizalom és megbecsülés fontosságáról és arról, hogy a jövő útkeresését csak egymásra 

támaszkodva teljesíthetjük. Beszéltem a jövő évi választási feladatokról, a szerbiai előrehozott 

parlamenti, az MNT- és a köztársasági elnökválasztásról valamint a magyarországi parlamenti 

választásról is. Csak akkor lesz jó, ha mind jól alakul. 

 

Szabadkán járt Farkas Bertalan 
2021. október 18. – Magyar Szó 

Farkas Bertalan nyugalmazott dandártábornok az első és mindez idáig az egyetlen magyar 

űrhajós, egy róla szóló könyv bemutatójának keretében, pénteken előadást tartott a szabadkai 

Városháza dísztermében. A rendezvényt a Szeged-Tisza Rotary Club és a magyarkanizsai 

Panda Rádió szervezte. Az egybegyűlt közönséget, köztük Stubán Anikót, Farkas Bertalan 

feleségét Kiss Zenóbia, az esemény szervezője köszöntötte, majd röviden bemutatta Farkas 

Bertalant, akit a magyar nemzet büszkeségének nevezett. Elmondta, hogy az űrhajós többek 

között a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság Hőse kitüntetés birtokosa, és az Űrhajósok 

Nemzetközi Szövetségének alapító tagja. 

 

Készül Topolya község 2030-ig terjedő stratégiai fejlesztési terve 
2021. október 16. – Magyar Szó 

A Topolyai Községi Fejlesztési Társulás koordinálásával, a Tartományi Regionális Fejlesztési, 

Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság támogatásával átfogó stratégiai 

fejlesztési tervet készítenek a 2022–2030-ig terjedő időszakra. A gazdaságra, a 

közműfejlesztésre és a polgárok számára élhetőbb környezet megteremtésére koncentrálnak – 

nyilatkozta Szatmári Adrián polgármester a témával kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy a terv 

készítése során kikérik a vállalkozók, a civil szervezetek és a polgárok véleményét is. 
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Felfüggesztette kelet-ukrajnai misszióját az EBESZ 
2021. október 17. – Kiszo.net 

Felfüggesztette az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) különleges 

ukrajnai megfigyelő misszióját miután napok óta tiltakozó akciót tartanak a „megszállók” a 

hotel előtt, ahol a küldöttség tagjai megszálltak, írja a Goloskarpat.info. Biztonsági okokból 

Kelet-Ukrajnában felfüggesztették a munkájukat az EBESZ-megfigyelők. „Biztonsági aggályok 

miatt felfüggesztettük a kelet-ukrajnai tevékenységünket, féltjük a misszió tagjainak 

biztonságát” – közölte Yaşar Halit Çevik, az EBESZ Ukrajnai Speciális Megfigyelő Missziójának 

vezetője. Hozzátette, hogy a megfigyelők még nem érzik a felkelők fenyegetését. 

 

Mikor engedélyezhetik a kettős állampolgárságot? 
2021. október 17. – Kiszo.net 

Ukrajnában ismét a kettős állampolgárság a téma. Nem először. Ezúttal a belügyminiszter-

helyettes beszélt megengedő stílusban a két útlevél használatáról. Elmondta, az államfő 

kezdeményezésére jelenleg az igazságügyi tárcánál mérlegelik a törvénytervezet szövegét, ami 

hamarosan a képviselők asztalára kerülhet. Az indítvány fő célja az ország határain túl élő 

ukránoknak az integrálása, de ennek mellékvizén talán az Ukrajnában élő kisebbségek is jól 

járhatnak. 

 

Szinódus kezdődött a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében 
2021. október 17. – Kárpátalja 

Egy szolidáris egyházért: közösség, részvétel és küldetés címmel hirdetett szinódust Ferenc 

pápa 2021. október 10-én, melyhez, mint a világ összes egyházmegyéje, a Munkácsi Római 

Katolikus Egyházmegye is csatlakozott. Ünnepi megnyitóját 2021. október 17-én tartották meg 

a Munkácsi Szent Márton Székesegyházban. A pápa célja és szándéka, hogy 2023-ig a 

püspökök, papok, bíborosok által a hívek szava és véleménye az egyházról eljusson hozzá is. 

Így a közvélemény-kutatás alapján egy-egy döntésnél nem csak a klerikusok szava jut 

érvényhez, hanem az egész egyház hallhatóvá válik. 

 

Boksay-kiállítás a szépművészeti múzeumban 
2021. október 17. – Kiszo.net 

A szovjet érában megsemmisítésre ítélték a vallási témájú alkotásokat, ám Boksay József ilyen 

munkáit sikerült elrejteni, így 1991-ig a nagyközönség ezeket nem is láthatta – mondta el Olena 

Prihogyko művészettörténész. Boksay József születésének 130. évfordulója alkalmából több 

mint 100 alkotását bemutató kiállítás nyílt a kárpátaljai festőiskola kiemelkedő egyénisége 

alkotásaiból Ungváron, a nevét viselő megyei szépművészeti múzeumban. Természetesen a 

szakrális festmények közül is többet megcsodálhattak a megnyitó résztvevői. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 15. – Kossuth Rádió 

 

Az egységes magyar párt október eleji megalakulása óta ismét a közbeszéd része lett a Benes-

dekrétumok kérdése Szlovákiában. A Szövetség ugyanis programja egyik sarkalatos pontjának 

nevezte a kollektív bűnösség eltörlését. Azóta újságcikkek, kommentárok és tévéinterjúk sora 

jelent meg azzal a felütéssel, hogy vajon mi a bajuk a magyaroknak a Benes-dekrétumokkal. A 

kérdést leggyakrabban értelemszerűen a Szövetség elnöke, Forró Krisztián kapja.  

 

A Partiumba látogatott Novák Károly Eduárd román ifjúsági és sportminiszter. Találkozott az 

RMDSZ Bihar megyei vezetőivel illetve a sportklubok igazgatóival, edzőkkel, élsportolókkal.  

A miniszter a nemzeti sportstratégia kidolgozásán illetve a meglévő reformálásán dolgozik.  

Még idén elindul két projekt, az egyik az iskolás gyermekeket illeti: a vakáció ideje alatt 

sporttáborok szervezését tervezik, ahol úszni, korcsolyázni tanítják a kicsiket. A másik terv 

pedig a profi sportolókra vonatkozik, akik megkezdik a párizsi olimpiára való felkészülést.  

Novák Károly Eduárd a 2021-es tokiói paraolimpián a 4000 méteres egyéni üldözőversenyben 

ezüstérmet szerzett, így sportolói terveiről is kérdeztük. 

 

2021 a nemzeti újrakezdés éve jegyében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

sportszercsomagokkal ajándékoz meg minden külhoni magyar oktatási intézményt azzal a 

céllal, hogy tovább erősítse a sportnak mint közösségi tevékenységnek a fontosságát. A 

szétosztásban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége segített. 

A Temes megyei magyar iskolák, illetve tagozatok a labdákat, mezeket és egyéb eszközöket a 

Bartók Béla líceum udvarán vehették át. Erdélyben az utolsó csomagokat a csíki iskolák kapták. 

Temesváron és Csíkszeredában is jelen voltak tudósítóink az átadáson. 

 

Babakocsi, tartós élelmiszer mellett nemcsak kinőtt, de új ruhaneműt is adományoznak a 

nagycsaládosoknak a kenyér és az élelmezés világnapján. Idén a székelyudvarhelyi városháza 

is bekapcsolódott a helyi Rotary Club és a Vöröskereszt Szervezet adománygyűjtési 

programjába.  

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-15_18-02-00&enddate=2021-10-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-15_18-02-00&enddate=2021-10-15_18-40-00&ch=mr1
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Első alkalommal szervezte meg a Mathias Corvinus Collegium Beregszászi Képzési Központja 

a Fiatal Tehetségek éjszakáját. Korosztálytól függetlenül, gyermekek és szülők egyaránt 

betekinthettek a robotika világába, az építészet rejtelmeibe valamint természettudományos 

kísérleteket is végezhettek.  

 

Épített örökségünk nyomában címmel fotókiállítás nyílt a marosvásárhelyi Vár udvarán a XII. 

Székelyföld Napok egyik rendezvényeként. 

A szabadtéri tárlat célja bemutatni, népszerűsíteni Maros megye építészeti értékeit, 

felvillantani a régióban található várak, kastélyok és tájházak jellegzetes hangulatát. 

 

Dél-Bánátban mára nagyon megfogyatkozott a magyarok száma. Az ottani ipari központban, 

Pancsován évtizedekkel ez előtt megszűnt a magyar oktatás. Nyelvét és kultúráját ma már csak 

a Petőfi Sándor nevét viselő Művelődési Egyesületben ápolhatja az ottani nemzetrész, mely 

egyesület a napokban ünnepelte 75. születésnapját. Rancz Károly elnökkel beszélgettünk. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. október 17. – M1 

 

Megalakult az egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség   

Türelem, munka, bizalom – ez a hármas kell, hogy meghatározza a három, magyarokat 

megszólító párt egységét a jövőben Felvidéken. Az október elején alakult Szövetség, a Magyar 

Közösség Pártja, a Híd és az Összefogás mozgalomból jött létre azért, hogy képviselje a felvidéki 

magyar társadalmat, és újra magyar politikai képviseletet teremtsen a pozsonyi 

törvényhozásban. A Szövetség alakuló kongresszusa után néhány nappal az új párt vezető 

politikusai már együtt koszorúztak Pozsonyban a Kecske-kapui evangélikus temetőben, ahol 

október 6-án az aradi és a pozsonyi vértanúkra is emlékeztek. Forró Krisztián elnök szerint a 

gyűjtőpártnak vissza kell szereznie a választók bizalmát és el kell érnie a magyarok lakta régiók 

felzárkóztatását. Ezen kívül céljuk, hogy a felvidéki magyarság szempontjából történelmileg 

rendezetlen ügyeket lehetőség szerint megoldják. 

 

Gyergyószárhegy fejlődik   

Négy napon át minden a káposzta körül forgott Gyergyószárhegyen. Hagyományos 

felvonulással, káposztavágással és vásárral, főzőversennyel is színesítették a rendezvényt. Az 

idei rendezvényen főként a vásár jelleget emelték ki, hiszen fontos, hogy a gazdáknak 

lehetősége legyen értékesíteni a messzi földön híres, védjeggyel ellátott szárhegyi káposztát. A 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-10-17-i-adas-3/
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vendégek között ott volt Vincze Loránt európai parlamenti képviselő is, az idei rendezvényen 

ugyanis az „Európa a polgárokért” projekt keretében, szakmai konferenciát is tartottak. 

 

A beregszászi kistérség    

Beregszászt ma a magyar kulturális és oktatási élet központjaként tartják számon Kárpátalján, 

hiszen ebben a városban összpontosul mindaz, amit a helyi magyarság a rendszerváltozást 

követő 30 évben ki tudott harcolni magának. A település pezseg, az idelátogatók pedig szívesen 

sétálnak végig tiszta és rendezett utcákon. A város egyik ékköve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, az egykori törvényszék épülete, amelytől alig 100 méterre a dicső fejedelem 

2019-ben felavatott lovas szobra is megtalálható. 

 

Dr. Bagi Boján, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének 

elnöke, Szabadka 

Nagy öröm, amikor az embert elismerik a szakmájában, de ez a pápai áldás a legkülönlegesebb 

helyet foglalja el a szabadkai aneszteziológus szakorvos, dr. Bagi Boján szakmai 

pályafutásában. A Bajmokon született doktor gyermekkora óta orvosnak készült. Boján erősen 

kötődik a magyar nyelvhez és kultúrához. Ezért 2019 novemberében az ő vezetésével és a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság segítségével megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és 

Fogorvosok Egyesülete, amelynek egyik célja, hogy a magyar betegeket anyanyelvükön lássák 

el magyar orvosok. 


