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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: a magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek 
2021. október 18. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Hír 

TV, Index, Telex, 24.hu, 168, Origo, PestiSrácok, Magyar Szó, Vajdaság Ma, pannon RTV 

A magyarok és szerbek egy új jövő építésébe kezdtek és ennek a jövőnek a magyarok és 

szerbek együtt lesznek a nyertesei - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai 

Horgoson, a Szeged-Szabadka vasútvonal felújításindító ünnepségén.A kormányfő 

beszédében kiemelte: 150 éves vasútvonalat akarnak felújtani, de valójában alapkövet tesznek 

most le. Azért alapkőletételről beszélnek, mert ez annak a szimbóluma, hogy a szerbek és 

magyarok egy új jövő építésébe kezdtek - fogalmazott. Kifejtette: "együtt erősebbek vagyunk", 

szorosabbra kell fűzni a kétoldalú kapcsolatokat, ezért hozták tető alá a stratégiai 

együttműködésről és szövetségről szóló megállapodást. Azt mondta: a történelem vihara 

kettévágta ezt a vasútvonalat és ezzel mindkét város lakosai sokat vesztettek, a vasútvonal 

teljesen eljelentéktelenedett. Hat évvel ezelőtt a vasúti pálya mentén illegális migránsok ezrei 

vonultak Magyarország és Európa felé, a pályát le kellett zárni, végül megszűnt a közlekedés - 

idézte fel. Orbán Viktor szerint ez egy sajátosan közép-európai történet, amikor "valami 

birodalmi központban tőlünk távol kiötlenek valamit", aztán megpróbálják ránk erőltetni és 

"mi fizetjük meg mindennek az árát". Az idegen hatalmak ide mindig csak háborút és 

békétlenséget hoztak - mondta. Hozzátette: ami kívülről jött, "elválasztott minket", lecsúszást 

és konfliktust hozott. 

 

Szerb elnök: a magyarok és szerbek együtt sokszorosan erősebbek 
2021. október 18. – MTI, Webrádió, 444, 24.hu, Hírek.sk 

A magyarok és szerbek együtt nem kétszer, hanem sokszorosan erősebbek, mint külön-külön, 

és minden, amit együtt tesznek, minden, amit együtt építenek, ezt bizonyítja - hangsúlyozta 

Aleksandar Vucic szerb elnök hétfőn Horgoson, ahol Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen 

helyezte el a Szabadka-Szeged vasútvonal alapkövét. Beszédében a szerb elnök megköszönte 

Orbán Viktornak, hogy volt elég bátorsága és megfelelő víziója ahhoz, hogy megteremtse a 

magyar-szerb kapcsolatok teljesen új alapját. Aleksandar Vucic emlékeztetett arra, hogy 

korábban soha nem voltak olyan jók a két ország és a két nemzet kapcsolatai, mint az utóbbi 

években. Orbán Viktor Szerbia-politikáját a szerb elnök egy magyar mondással, magyarul 

megszólalva jellemezte. Azt mondta, aki mer, az nyer. Hozzátette: a magyar miniszterelnök is 

így járt el, és igaza lett. "Az erős Szerbia erős Magyarországot, az erős Magyarország pedig 

erős Szerbiát is jelent, és mindannyiunknak ez az érdeke" - húzta alá. 
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https://mandiner.hu/cikk/20211018_orban_a_magyarok_es_szerbek_egy_uj_jovo_epitesebe_kezdtek
http://www.webradio.hu/hirek/belfold/szerb-elnok-a-magyarok-es-szerbek-egyutt-sokszorosan-erosebbek
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Menczer: ha a kormány nem áll ki a külhoni magyarokért, akkor senki nem fog 
2021. október 18. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Demokrata, 888, karpat.in.ua, Kárpátalja 

Ma 

Ha a kormány nem áll ki a külhoni magyarokért, akkor senki nem fog - mondta a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 

megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn Budaörsön. Menczer Tamás közölte: a kormány 

mindig a párbeszéd pártján áll a szomszédos országokkal. A politikus a Magyar táj magyar 

ecsettel című kiállítás megnyitóján azt mondta, hogy a kormány felfogása szerint minden 

magyar felelős minden magyarért. "Amelyik magyar politikus az egyik magyart elárulja, az 

bármikor elárulja a másikat is, aki elárulja a külhoni magyarokat, az bármikor képes elárulni 

a határon belüli magyarokat is" - fűzte hozzá az államtitkár.     Az államtitkár elmondta: 

Magyarország még egy ilyen járványos időszakot követően is erős. A gazdaság erős lábakon 

áll, a magyar emberek lelkileg és testileg is erősek, hiszen példaértékűen védekeztek és 

védekeznek a vírus ellen - közölte. 

 

Székelyföldi közgyűjtemények tartalmait digitalizálja a budapesti Néprajzi 

Múzeum 
2021. október 18. – MTI, Krónika 

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után hétfőn Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson 

kezdik meg a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését a budapesti Néprajzi Múzeum 

munkatársai. A Néprajzi Múzeum hétfői közleményében emlékeztet arra, hogy a munkatársai 

által kidolgozott mintaprojekt célja a teljes magyar nyelvterület néprajzi tartalmú kulturális 

örökségének számbavétele, bemutatása. A mintaprojekthez öt székelyföldi múzeum 

csatlakozott: a Csíki Székely Múzeum Csíkszeredából, a Haáz Rezső Múzeum 

Székelyudvarhelyről, a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, a Tarisznyás Márton 

Múzeum Gyergyószentmiklósról és a Maros Megyei Múzeum Marosvásárhelyről. 

 

Erdélyi építészt és írót is díjazott a Magyar Művészeti Akadémia 
2021. október 18. – MTI, Krónika 

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait hétfőn Budapesten. A 

kitüntetettek között több erdélyi is van: Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi építész, György 

Attila író, újságíró és Dobos Imre nagyváradi színművész. Az MMA Építőművészeti-díjában 

részesült Kovács Kázmér sepsiszentgyörgyi építész, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem professzora alkotó, elméleti kutató és oktatói munkássága 

elismeréseként; valamint Benczúr László Ybl Miklós-, és Europa Nostra-díjas, Csonka Pál-

éremmel kitüntetett építész magas színvonalú alkotói tevékenységében megmutatkozó 

környezeti érzékenysége, a közösség igényeit mindig előtérbe helyező épületei és 

munkaetikájában tükröződő személyes értékrendjének példaértékű megnyilvánulása, aktív 

közéleti szerepvállalása elismeréséül – közölte az MMA hétfőn az MTI-vel. A Film- és 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2021/10/menczer-tamas-ha-a-kormany-nem-all-ki-a-kulhoni-magyarokert-senki-nem-fog?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://kronikaonline.ro/kultura/szekelyfoldi-muzeumok-tartalmait-digitalizalja-a-budapesti-neprajzi-muzeum
https://kronikaonline.ro/kultura/szekelyfoldi-muzeumok-tartalmait-digitalizalja-a-budapesti-neprajzi-muzeum
https://kronikaonline.ro/kultura/erdelyi-alkotokat-is-dijazott-a-magyar-muveszeti-akademia
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Fotóművészeti Tagozat Szőts István-díjában részesült Nagy Zoltán Olaszországban élő 

fotóművész a fotóművészet terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként; valamint 

Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező történelmi eseményeket feldolgozó és 

szociográfiai dokumentumfilmek készítőjeként, több évtizedes alkotói munkásságáért.  

 

Novembertől dolgozhatnak a Szövetség programján 
2021. október 18. – Új Szó 

A Szövetség politikusainak véleménynyilvánítási szabadsága addig tart, amíg meg nem sértik 

a párt alapértékeit, a közös politikai szubjektum tételes programján dolgozó testület pedig 

november közepén állhat fel, derült ki a hétvégén egy konferencián. A Szövetségben egyesült 

három párt vezető képviselői, Berényi József (MKP-platform), Mózes Szabolcs (Összefogás 

platform), Rigó Konrád (Híd platform) a Fórum Kisebbségkutató Intézet által Fűr községben 

szervezett konferencián beszélt arról, miként hozták létre a közös pártot, milyen feladatok 

vannak még hátra, de arról is, hogyan érzékelik mindezt a választók. Mózes szerint a 

választók egyfajta kivárással viszonyulnak a három szereplő egyesüléséből jött létrejött 

párthoz. „Irreális lett volna azt várni, hogy olyan hurrá effektus alakuljon ki, mint 1998-ban” 

– utalt vissza a 23 évvel ezelőtti pártegyesítésre. Kiemelte, a Szövetség léte csak a szükséges 

jogi minimum ahhoz, hogy a három párt együttműködésének jogi kerete meglegyen. A 

Szövetség programjáról szólva azt mondta, egy etno-regionális pártról van szó. „És ezenfelül 

van mondanivalója az országos kérdésekben is” – tette hozzá. A politikai szubjektum távlati 

programját szerinte egy hosszabb társadalmi vitában érdemes létrehozni, amelybe szerinte a 

külső szakértőket, társadalmi és szakmai szervezeteket is be kell vonni. 

 

Tudományos elismerés a Selye Egyetem kutatóinak 
2021. október 18. – Új Szó, bumm.sk  

Az angol kémiai társaság fizikai-kémiai szaklapja, a Physical Chemistry Chemial Physics a 

2021-es év legjobb fizikai-kémiai cikkei közé választotta azt a tanulmányt, amelynek 

Šimonová Baranyaiová Tímea, a Selye János Egyetem (SJE) tanára az egyik társszerzője. A 

Komáromban oktató kutató Juraj Bujdak professzorral, Táňa Sebechlebská docenssel és 

Mészáros Róbert professzorral közösen jegyzi a tudományos munkát. A cikkhez szükséges 

kutatást a SJE Tanárképző Karának Kémia Tanszékén, annak nanokémiai és 

szupramolekuláris laboratóriumában végezték együttműködve a Komenský Egyetemmel, a 

Szlovák Tudományos Akadémiával és az Eötvös Lóránt Tudományegyetemmel. A cikk kis 

festékmolekulák réteges szilikát nanorészecskék felületén történő asszociációjának 

mechanizmusáról szól, elsőként értelmezve ezen folyamatok lassú kinetikáját. 
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https://ujszo.com/kozelet/novembertol-dolgozhatnak-a-szovetseg-programjan
https://ujszo.com/tudomanyos-elismeres-a-selye-egyetem-kutatoinak
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Petíciót indított a Szövetség, hogy ne csökkentsék a nemzetiségi műsoridő 

arányát a közmédiában 
2021. október 18. – felvidek.ma, bumm.sk  

Facebook-oldalán közölte a Szövetség, hogy petíciót indítanak annak érdekében, hogy a 

kulturális minisztérium ne csökkenthesse a törvény által előírt nemzetiségi műsoridő arányát 

a közmédiában. „A Szövetség petíciót indított, hogy kifogásainkat és észrevételeinket a 

törvényalkotási folyamat során érvényesíthessük. Ehhez ma éjfélig 500 aláírásra lesz 

szükségünk” – olvasható a közösségi médiában megjelent bejegyzésben. Szintén a Szövetség 

Facebook-oldalán (továbbosztva) jelent meg szombaton Rigó Konrád videóval ellátott 

bejegyzése, melyben részletezte, milyen változásokkal járna a törvénymódosítás. Elmondta, 

hogy a nemzetiségi adásokra szánt idő évek óta vita tárgya a közmédiában. A korábbiakban a 

népszámlálási adatok szerint kellett meghatározni a nemzetiségi adások műsoridejét, 

azonban pénzügyi okok miatt eddig erre nem került sor. „A kulturális minisztérium az új 

médiatörvény 173. oldalán módosítja a köztévéről szóló törvény azon részeit is, amelyek a 

nemzetiségi adásokat érintik.  

  

Félszáz szavaló Csókán  
2021. október 18. – Magyar Szó 

Csókán szombaton a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület székházában több mint 

ötven általános és középiskolás diák részvételével tartották meg a VII. Cs. Simon István Vers- 

és Prózamondó Találkozót. A rendezvényt Kiss Tóth Erika, a művelődési egyesület elnöke 

nyitotta meg. A vajdasági költők verseit szavaló tanulókat háromtagú bíráló bizottság – 

Erdélyi Ilona, Kónya Lívia és Juhász Attila – hallgatta meg. A találkozó minden részvevője 

emléklapot, a helyezettek könyvjutalmat kaptak. Az eseményről a Magyar Szó keddi számban 

részletesebben is beszámolunk. 

 

Megtartották a fátimai ünnepet Martonoson 
2021. október 18. – Vajdaság Ma 

Visszafogottan ünnepelték meg az idén Martonoson a helybeli Szűz Mária Neve katolikus 

templomban a hagyományos Fátima-ünnepséget. Eredetileg népesebb rendezvényt terveztek, 

más községekből és városokból érkező nagyobb számú hívőcsoportokkal, de a járvány újabb 

hulláma miatt arra kényszerültek a szervezők, hogy helyi rendezvénnyé minősítsék a 

megemlékezést. Idén is megtartottak minden szokásos rendezvényt a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően, de főleg csak a helyi hívek részvételével, s csak a 

templomban és udvarában zajlottak az események. Az ünnepség délután 4 órakor rózsafűzér 

imádsággal kezdődött, majd szentmisét celebrált msgr. Fazekas Ferenc püspöki helynök, 

végül a templom udvarában rövid körmenettel zárult az ünnepség. 
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https://felvidek.ma/2021/10/peticiot-inditott-a-szovetseg-hogy-ne-csokkentsek-a-nemzetisegi-musorido-aranyat-a-kozmediaban/
https://felvidek.ma/2021/10/peticiot-inditott-a-szovetseg-hogy-ne-csokkentsek-a-nemzetisegi-musorido-aranyat-a-kozmediaban/
https://www.magyarszo.rs/hu/4751/vajdasag_csoka/252446/F%C3%A9lsz%C3%A1z-szaval%C3%B3-Cs%C3%B3k%C3%A1n-Cs%C3%B3ka-versek.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27058/Megtartottak-a-fatimai-unnepet-Martonoson.html
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Mentortalálkozó Tiszapéterfalván  
2021. október 18. – karpat.in.ua 

Harmadik alkalommal került sor a kárpátaljai néptánccsoportok seregszemléjére, a 

Mentortalálkozóra. A programot a Hagyományok Háza Kárpátaljai kirendeltsége indította el 

2017 őszén azzal a céllal, hogy az itteni magyar néptáncegyüttesek szakmai fejlődését segítse. 

Jelenleg vidékünk számos településéről 17 táncegyüttes 31 csoportja vesz részt a programban. 

Minden év lezárásaként seregszemlét tartanak, ahol a programban résztvevő együttesek 

bemutathatják az elmúlt év során tanultakat, melyet idén a karantén szabályok betartásával 

rendeztek meg. 

 

Sikeres VI. Kárpátalja Nap Brüsszelben  
2021. október 18. – Kárpátalja 

Bocskor Andrea, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy év kihagyás után újra 

megtartotta a már hagyományosnak mondható Kárpátalja Napot Brüsszelben. Az 

eseménynek október 13-án a brüsszeli Liszt Intézet adott otthont immáron hatodik 

alkalommal. A nap fő témája a kárpátaljai magyarság jogfosztása Ukrajna európai uniós 

integrációjának törekvése tükrében. A panelbeszélgetés során dr. Bocskor Andrea EP-

képviselő, dr. Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős európai uniós 

biztos, dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, a Kárpátaljai 

Megyei Tanács képviselője beszélgetett dr. Demkó Attila, a Mathias Corvinus Collegium 

Geopolitikai Műhelyének vezetője moderálásával. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 18. – Kossuth Rádió 

 

Már az 1800-as évek második felében járt vonat Szeged és Szabadka között. Mégis hogy 

történhetett meg, hogy 2015-ben megszűnt a személy, és teherszállítás is? Rossz nyelvek 

szerint a menetidő a 44 km-en, még mindig annyi volt, mint a Monarchiában. Ma azonban 

Horgoson, kora délután Orbán Viktor kormányfő és Aleksandar Vucsics szerb köztársasági 

elnök elhelyezték a Szabadka-Szeged vasút alapkövét. A vasútvonal teljesen megújul, ami 

lehetővé teszi, hogy 35 perc alatt el lehessen érni vonattal az egyik városból a másikba. Az 

alapkőletétel ugyanakkor egy szimbólum is, hangsúlyozta Orbán Viktor. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=75741&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/10/18/sikeres-vi-karpatalja-nap-brusszelben
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-18_18-02-00&enddate=2021-10-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-18_18-02-00&enddate=2021-10-18_18-40-00&ch=mr1
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A rossz emlékű 2004. december ötödikei népszavazást követően döntöttek úgy a határon túli 

magyar újságíró egyesületek képviselői, hogy a határon átívelő nemzetegyesítést elősegítendő, 

létrehozzák a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvencióját. Ennek tavaly volt 15 éve. A 

járvány miatt csak most kerülhetett sor az évforduló megünneplésére.  

 

Ezekben a napokban tartják Strasbourgban az Európa Tanács magyar elnökségét lezáró 

konferenciát. A magyar elnökség öt prioritását a nemzeti kisebbségek ügye, a vallások közti 

párbeszéd, az ifjúság, a digitalizáció és a fenntarthatóság kérdései adják. Ezek közül is a 

nemzeti kisebbségek ügye volt a vezető téma.  Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és 

Kalmár Ferenc, szomszédságpolitikáért felelős miniszteri megbízott állította össze az európai 

őshonos kisebbségek védelmének javasolt pilléreit. Ezek szerint a nemzeti kisebbségek ügye 

nem belügy, tisztázni kell az őshonos nemzeti kisebbség fogalmát, átfogó uniós szintű 

szabályozásra van szükség, az állampolgárság elválik a nemzeti identitástól, és a 

kisebbségvédelem alapja az identitáshoz való jog.  

 

A járványhelyzet miatt online tartotta meg 9. országos küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar 

Néppárt.  Az EMNP elnökének ismét Csomortányi Istvánt választották meg. Ionescu Nikolett 

a párt eddig elért eredményeiről és jövőbeli céljairól kérdezte a régi-új elnököt. 

 

Mint arról már korábban beszámoltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Beregszászban tartotta meg XXXII. közgyűlését, ahol szó volt egy női tagozat 

megalakításának szükségességéről, hiszen egyre több nő vállal közéleti, politikai szerepet a 

megyékben, ezért itt az ideje a KMKSZ női tagozata létrehozásának. 

 

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a pedagógusok és az iskolák Romániában a járvány 

negyedik hullámában. A pedagógusoknak továbbra is találékonynak kell lenniük, hogy 

megtalálják az utat a tananyag átadásához. A magyar oktatókat ebben támogatja az Apáczai 

Csere János Pedagógus Ház.  

 

A Vajdaság, Erdély és Horvátország után a Felvidéken is elindul a vállalkozói 

mentorprogram. A Nemzetpolitikai államtitkárság, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége és a Design Terminal együttműködésével megvalósuló programban a 

nagyvállalkozók mentorként tudásukkal és tapasztalataikkal segítik a kezdő kis- és 

középvállalkozókat.  

 



 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 19. 

 

Marosvásárhelyen hozzák létre Románia első fotótörténeti múzeumát. Marosvásárhelyen 

gazdag hagyománya van a fotográfiának, a 19. század közepétől több mint száz fotóműhely 

működött a városban, amelyek anyagát részben a Maros Megyei Múzeum gyűjteményei őrzik. 

Ez meghatározó szerepet játszott a fotótörténeti intézmény helyszínének kiválasztásakor - 

nyilatkozta Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. 


