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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: a kormány nemzetben gondolkodik 
2021. október 19. – MTI, Magyar Hírlap, Hír TV, ATV, Origo 

A magyar kormány filozófiája, hogy nemzetben gondolkodik, hiszen az emberiség 

értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fenn - jelentette ki a nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes kedden Budapest IX. 

kerületében. Semjén Zsolt a magyar-bolgár barátság napján a felújított Bolgár Művelődési 

Ház ünnepélyes átadásán szólalt fel, a Vágóhíd utca 62. szám alatt. Úgy fogalmazott, az 

emberiség nagyobb "megszegényesülését" el sem lehetne képzelni, mint hogyha eltűnnének a 

nemzetek: a magyar nem lenne magyar, a bolgár bolgár, a lengyel pedig lengyel. A kormány 

az emberiség értékgazdagságának védelmében minden nemzetnek és nemzetiségnek a 

megmaradását és kiteljesedését szolgálja, így a Magyarországon őshonos tizenhárom 

nemzetiségét is - hangoztatta a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt kiemelte, a magyar 

alkotmány is rögzíti, hogy az őshonos nemzetiségek államalkotó tényezők, ezért a 

magyarországi bolgárság tagja az egyetemes magyar nemzetnek és tagja az egyetemes bolgár 

nemzetnek. Magyarország sajátos ország: a történelmi tragédiákból következően a magyarság 

jelentős része a határokon kívül él, ezért természetes, hogy a határon túli magyarság része az 

egyetemes magyarságnak. Ugyanígy az is természetes, hogy az őshonos nemzetiségek tagjai 

integráns részei mind a magyar nemzetnek, mind a saját anyanemzetüknek - mondta a 

miniszterelnök-helyettes. 

 

Kövér László: Európa sokszínűségének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti 

identitás 
2021. október 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Hírlap, Origo, Felvidék Ma, Ma7, 

Körkép, Kárpátalja Ma 

Európa sokszínűségének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti identitás, mert ha az nem létezik, 

akkor maga a nemzet is megszűnik - jelentette ki Kövér László az Országgyűlés elnöke kedden 

Strasbourgban, az Európa Tanács (ET) Nemzeti kisebbségek identitása a sokszínű 

társadalmakban című, magas szintű konferenciáján. Az ET magyar elnöksége által szervezett 

rendezvényen a házelnök hangsúlyozta: modellértékű a magyarországi nemzeti 

kisebbségvédelmi gyakorlat, az ország határain belül élő tizenhárom nemzeti kisebbséget a 

2011-ben elfogadott magyar alaptörvény államalkotó tényezőként ismeri el. Kiemelte: a 

magyar állam közösségi jogokat biztosít a nemzeti kisebbségek részére azáltal, hogy minden 

őshonos magyarországi kisebbséget megillet a kulturális önkormányzatiság joga. Részükre a 

magyar állam évről évre növekvő pénzügyi forrásokat biztosít. Kövér László ugyanakkor 

felhívta a figyelmet arra is, hogy a külhoni magyar közösségek küzdöttek a legtöbbet 

Európában a nemzeti önazonossághoz való jogukért. "Tették mindezt úgy, hogy értékteremtő 

és lojális állampolgáraivá váltak azon államoknak, amelyekben élnek, és mindeközben 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20211019-semjen-a-kormany-nemzetben-gondolkodik
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20211019-europaban-modellerteku-a-magyar-nemzeti-kisebbsegvedelmi-gyakorlat
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megőrizték nemzeti identitásukat és hűségüket az egységes magyar nemzet iránt, amelynek 

részét képezik" - emelte ki. 

 

Magyar politikusok álltak ki az Európa Tanácsban a nemzeti kisebbségek 

megvédelmezéséért 
2021. október 19. – MTI, Híradó, Demokrata, Vajdaság Ma 

Magyar politikusok álltak ki a nemzeti kisebbségek megvédelmezéséért kedden a strasbourgi 

székhelyű Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottságának magyar elnöksége által szervezett 

magas szintű konferencián. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a magyar közmédiának 

adott nyilatkozatában felhívta a figyelmet, hogy a 47 tagállamot számláló testület 6 hónapig 

tartó magyar elnökségének egyik legfontosabb prioritása a nemzeti kisebbségek védelmének 

ügye. Ebben a kérdésben - tette hozzá - Magyarország úgy véli, hogy szükséges olyan új 

intézkedéseket bevezetni, finomításokat eszközölni az olyan európai és globális 

szabályozásokban, amelyek megerősítik a nemzeti kisebbségek önazonossághoz való jogát. 

Szili Katalin hangsúlyozta: a jelenlegi jogi eszköztár nem elegendő a jogok garantálásához, a 

tagállamokban kötelező erejűvé kellene tenni azt, hogy államalkotó tényezők legyenek a 

nemzeti kisebbségek, és a kollektív jogaikat is biztosítani kell, az asszimilációt megelőzendő. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy az ET-tagországok 

területén mintegy 100 milliós nemzeti kisebbség él. "Ügyük nem magyar ügy, nem is 

kizárólag közép-európai, hanem általános jelenség" – hangsúlyozta. 

 

Magyar-román államközi együttműködés született a határon átlépő folyóvizek 

tisztításáról 
2021. október 19. – maszol.ro, Krónika 

Aláírták Kolozsváron a napokban a román–magyar országhatáron átlépő folyóvizeket 

szabályozó protokollumot, amely a kölcsönös együttműködést szögezi le, és célja a határon 

átlépő folyóvizekbe kerülő műanyaghulladék mennyiségének csökkentése – tudatta keddi 

közleményében az RMDSZ. „Több tonnányi műanyag palack és faanyag kerül a vizeinkbe nap 

mint nap. Ezeknek egy része – főként áradások idején – elhagyja Románia határait, és 

Magyarország területére jut. A környezetvédelmi hatóságok számára prioritás ennek a 

jelenségnek a megfékezése. Az Országos Román Vízügyi Hatóság – annak érdekében, hogy 

hatékony technikai megoldásokat találjon a problémára – elemzi a Magyarországon ezen a 

téren bevált projekteket, és 12 helyen tervez az úszó hulladék összegyűjtésére alkalmas 

berendezéseket elhelyezni a Tisza, a Kraszna, a Szamos és a Körösök vízgyűjtő medencéiben” 

– jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.  
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https://demokrata.hu/magyarorszag/magyarorszag-ugy-veli-hogy-szukseges-olyan-uj-intezkedeseket-bevezetni-439906/
https://demokrata.hu/magyarorszag/magyarorszag-ugy-veli-hogy-szukseges-olyan-uj-intezkedeseket-bevezetni-439906/
https://maszol.ro/belfold/Magyar-roman-allamkozi-egyuttmukodes-szuletett-a-hataron-atlepo-folyovizek-tisztitasarol
https://maszol.ro/belfold/Magyar-roman-allamkozi-egyuttmukodes-szuletett-a-hataron-atlepo-folyovizek-tisztitasarol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 20. 

 

A Facebookon kérdi Gáfli Árpád az udvarhelyiektől, hogy fogadja-e Márki-Zay 

Pétert 
2021. október 19. – transindex.ro 

„A tegnap kaptam egy levelet, amelyet Márki-Zay Péter úr nevében írt az egyik munkatársa. A 

levél szerint Hódmezővásárhely polgármestere (aki vasárnap estétől a magyarországi ellenzék 

miniszterelnök-jelöltje is) egy kisebb erdélyi körút keretében szeretné meglátogatni 

városunkat és szeretne személyesen velem is találkozni. Erre a levélre kellene mielőbb 

válaszolnom” - fejtegeti Gálfi, hozzátéve: megvan a személyes véleménye azokról, akik 

„Gyurcsány Ferenccel képesek összefogni”. Majd magába száll, és azt írja, hogy „tudatában 

vagyok annak, hogy polgármesterként nem a saját meggyőződésemet kell képviselnem, nem a 

magánvéleményem szerint kell cselekednem, hanem a székelyudvarhelyiek, vagy azok 

többségének véleményét, akaratát kell képviselnem”. És arra kéri az udvarhelyieket, hogy 

mondjanak véleményt: fogadja-e Márki Zayt vagy sem?  

 

Csoma Botond: az RMDSZ törvényhozói nem fognak szavazni a parlament 

szerdai ülésén 
2021. október 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ törvényhozói jelen lesznek a Cioloş-kormány beiktatásának szentelt szerdai 

parlamenti ülésen, de nem fognak szavazni – nyilatkozta kedden Csoma Botond, az alakulat 

képviselőházi frakcióvezetője az Agerpres hírügynökségnek. A döntést kedd reggel hozták 

meg az RMDSZ együttes frakcióülésén. Csoma Botond hozzátette, hogy ha a Cioloş-kabinetet 

a parlament nem iktatja be, az RMDSZ részt fog venni a további kormányalakítási 

tárgyalásokon. „Részt veszünk a tárgyalásokon, minél előbb kormányra van szükségünk. 

Nagyon sok függ attól, hogy az államelnök kit bíz meg kormányalakítással, és az illető képes 

lesz-e parlamenti többséget szerezni” – magyarázta Csoma. 

 

Sepsiszentgyörgyön mutatják be a Magyar Távirati Iroda 56 kép 56-ról című 

dokumentumfotó-válogatását 
2021. október 19. – MTI, Krónika 

Erdélyben először Sepsiszentgyörgyön mutatják be a Magyar Távirati Iroda (MTI) 56 kép 56-

ról című dokumentumfotó-válogatását az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

emblematikus képanyagából – közölte kedden a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi központja. A 

fotók a Bajcsy-Zsilinszky úttól a Corvin közön át, a Parlament és Kilián György laktanya 

érintésével az Úri utcai érseki palota után egészen a parlamentig, a Bem-szobortól a Sztálin-

szobor maradványáig kalauzolják a tisztelgő utókort a budapesti forradalmi események 

alakulása közepette. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=65704&a_facebookon_kerdi_gafli_arpad_az_udvarhelyiektol_hogy_fogadjae_markizay_petert
https://itthon.transindex.ro/?hir=65704&a_facebookon_kerdi_gafli_arpad_az_udvarhelyiektol_hogy_fogadjae_markizay_petert
https://kronikaonline.ro/belfold/csoma-botond-az-rmdsz-torvenyhozoi-nem-fognak-szavazni-a-parlament-szerdai-ulesen
https://kronikaonline.ro/belfold/csoma-botond-az-rmdsz-torvenyhozoi-nem-fognak-szavazni-a-parlament-szerdai-ulesen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sepsiszentgyorgyon-mutatjak-be-magyar-tavirati-iroda-56-kep-56-rol-cimu-dokumentumfoto-valogatasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sepsiszentgyorgyon-mutatjak-be-magyar-tavirati-iroda-56-kep-56-rol-cimu-dokumentumfoto-valogatasat
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Letesztelték a bíróságokat, hogyan viszonyulnak a román vidékek zászlós 

hiányosságaihoz 
2021. október 19. – szekelyhon.ro 

Ismét bebizonyosodott, hogy a román igazságszolgáltatás kettős mércével mér – jelentette ki 

Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője. Most éppen az igazolódott be – szerinte –, 

hogy Moldvában nem kötelező ugyanúgy betartani a jelképhasználatra vonatkozó 

törvényeket, ahogy Székelyföldön. Keddi gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatóján Árus Zsolt 

elmondta, az utóbbi időben moldvai települések polgármesteri hivatalait nézték meg, mert 

arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire tartják be ott a zászlóhasználatot és a hivatalos 

feliratok elhelyezését szabályozó törvényt – ugyanazt, amelyre hivatkozva a Méltósággal 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke, Dan Tanasă perek tucatjait zúdította 

székelyföldi elöljárók nyakába. Egyik ilyen típusügy az, amikor azért perel polgármestereket, 

mert azok nem tartják be betű szerint a román zászlóról szóló törvény azon két előírását, 

miszerint a polgármesteri hivatal bejárata felett kell legyen az ország címere, annak két 

oldalán pedig egy-egy román zászló.  

 

Szép fesztivál elé néznek Brassóban: szerdán kezdődik a Cenk alatti városban az 

ötnapos magyar színházi szemle  
2021. október 19. – Krónika 

Négy nagyszínpadi előadást és négy stúdió-előadást láthatnak a nézők az immár ötödízben 

szervezett, szerdán kezdődő brassói színházfesztiválon. Toró Tamás, az esemény főszervezője 

a Krónikának elmondta, bár a járványügyi szabályozások korlátozzák a lehetőségeket, a 

körülményekhez képest korrekt, szép fesztiválon vehet részt a helyi magyarság. 

 

Megoldást jelentenek-e a kormányközi vegyes bizottságok? 
2021. október 19. - ma7.sk  

Egyéves kényszerszünet után újra összeült Budapesten az Országgyűlés épületében a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF). A plenáris ülésén felszólalt Forró Krisztián, a 

Szövetség frissen megválasztott elnöke is. Beszédében kitért a szlovák diplomácia kifogására 

is a Magyarországról jövő támogatásokat illetően. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy újra 

kellene gondolni a szlovák-magyar vegyesbizottságok működését. Sokan gondolják úgy, hogy 

ezeket a kormányközi bizottságokat ad hoc akkor hívják életre, amikor a két ország 

kapcsolatrendszerében valamilyen területen probléma merül fel. Szó sincs róla, mert 

folyamatosan létező (de nem biztos, hogy működőképes), állandó jellegű bizottságokról van 

szó, amelyek munkáját magyar és szlovák társelnökök irányítják. Hozzájuk kerülhetnek át a 

megvitandó vitás ügyek.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/leteszteltek-a-birosagokat-hogyan-viszonyulnak-a-roman-videkek-zaszlos-hianyossagaihoz
https://szekelyhon.ro/aktualis/leteszteltek-a-birosagokat-hogyan-viszonyulnak-a-roman-videkek-zaszlos-hianyossagaihoz
https://kronikaonline.ro/kultura/szep-fesztival-ele-neznek-brassoban-szerdan-kezdodik-a-cenk-alatti-varosban-az-otnapos-magyar-szinhazi-szemle
https://kronikaonline.ro/kultura/szep-fesztival-ele-neznek-brassoban-szerdan-kezdodik-a-cenk-alatti-varosban-az-otnapos-magyar-szinhazi-szemle
https://ma7.sk/aktualis/megoldast-jelentenek-e-a-kormanykozi-vegyes-bizottsagok
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Nyitra megyében megalakult a Szövetség képviselőcsoportja 
2021. október 19. - felvidek.ma, bumm.sk  

Hétfőn zajlott a Nyitra Megyei Önkormányzat 33. képviselő-testületi ülése, amelyen 

megalakult a Szövetség Nyitra Megyei Képviselőcsoportja. Az MKP eddigi megyei 

frakciójához képest az új képviselőcsoport létszáma eggyel megnő, hiszen a Híd színeiben, a 

Komáromi járásban megválasztott képviselő, Jobbágy József átlépett a Szövetség megyei 

képviselőcsoportjába. Ezáltal képviselőcsoportunk a megyei képviselő-testület taglétszám 

tekintetében legnagyobb frakciója lett. A hétfői testületi ülésen a megyei önkormányzat 

jóváhagyta javaslatunkat, ezzel a megye az eredeti elképzelések alapján értékesíti az egykori 

nővérszálló lelakott épületét a komáromi kórház fenntartójának. 

 

Felvidéki szónok sikere Vácott 
2021. október 19. - bumm.sk  

Hajdú Ferenc Bence, az ipolysági Szondi György Gimnázium másodikos diákja végzett a 

harmadik helyen a Kölcsey Ferenc Szónokversenyen, amelyen a Kárpát-medence minden 

szegletéből érkeztek versenyzők. Az első feladat Kölcsey országgyűlési felszólalása alapján egy 

a szólásszabadság ügyében megtartott háromperces szónoklat volt, majd egy a 

természetvédelemmel kapcsolatos felszólalás következett. A zsűri a retorikai eszközök 

használata mellett a szöveg felépítését, érvrendszerét, a nyelvhelyességet, választékosságot, a 

mimikát és a gesztikulációt is vizsgálta. A legjobb anyaországi versenyző Németh Áron 

Tamás, a legjobb délvidéki versenyző Mezei Sára Csenge a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium tanulója, a legjobb felvidéki versenyző Hajdú Ferenc Bence az 

ipolysági Szondi György Gimnázium diákja, a legjobb Erdélyi/Partiumi versenyző pedig 

Rancz-Gyárfás Hanna a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja lett. 

 

Cserkész fogadalomtétel 
2021. október 19. – Magyar Szó 

Az óbecsei cserkészet életében jelentős a szombati nap, hiszen az 1943-ban bejegyzett 731. 

számú Pázmány Péter cserkészcsapat működése óta először tettek fogadalmat cserkészek 

ebben a városban. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség tagjaként egy éve, 2020. 

szeptember 12-étől működik az óbecsei alakuló cserkészcsapat Bátori Szilvia megbízott 

csapatparancsnok vezetésével. „Tizenkét cserkészjelölttel indultunk, ma, a Than Emlékház 

udvarán szervezett kis ünnepségen hét cserkész, ebből négy kiscserkész és három cserkész 

korosztályú jelölt tett fogadalmat. Gabona Ferenc, a VMCSSZ elnöke adta át a cserkészeknek 

a kendőket, míg a rendezvényt Magyar Dániel mozgalomvezető vezette le” – mondta Bátori 

Szilvia. 
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Felavatták a fedett focipályát 
2021. október 19. – Magyar Szó 

Muzslyán szombaton felavatták a fedett, műfüves focipályát, és egyben megünnepelték a 

helybeli Lehel Labdarúgóklub fennállásának 80. évfordulóját. A létesítmény a topolyai TSC 

Labdarúgó Akadémia és Magyarország Kormányának a támogatásával épült fel. A pálya 

annak köszönhető, hogy a Lehel labdarúgóklub a TSC Akadémia egyik alközpontja lett. A 

rendezvényen részt vett Váci Mihály, a Lehel Labdarúgóklub elnöke, Palágyi Szabolcs, a TSC 

Labdarúgóklub vezérigazgatója, Kormányos László tartományi sport- és ifjúsági segédtitkár 

és Sztojkó József, a nagybecskereki Városi Tanács tagja is. Az illetékes tartományi titkárság is 

támogatta a rendezvényt, de további támogatásokra is számíthatnak a muzslyaiak, többek 

között a fedett pálya részére is eszközöket különítenek majd el. 

 

Felújítják a szabadkai Műszaki Szakfőiskola homlokzatát 
2021. október 19. – Pannon RTV 

Bár a külső falakat 15 évvel ezelőtt szigetelték, már javításra szorulnak. A nyílászárókat 

időközben lecserélték, azok körül is rendbe kell tenni az épületet. Várhatóan jövőre a teljes 

homlokzat megújul. Fürstner Igor, igazgató, Műszaki Szakfőiskola, Szabadka: „A meglevő 

szigetelést újra biztosítjuk, és egy új színt adunk az egész intézménynek kívülről, illetve 

szigeteljük a nyílászárók és a falak közötti kapcsolatot is, ami nem volt korábban megtéve. Ezt 

nagyságrendileg olyan 70-80 százalékban a magyar állam támogatásából, a többit pedig a 

tartomány támogatásából tudjuk végezni.” 

 

Kárpátaljai néptáncegyüttesek seregszemléje Tiszapéterfalván 
2021. október 19. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

A Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja kirendeltsége harmadik alkalommal szervezett 

szakmai seregszemlét a kárpátaljai néptáncegyüttesek számára október 16-án. Az eseményen 

a hálózat mentorprogramjában részt vevő 17 néptáncegyüttes 31 csoportja mutatkozott meg. 

A megnyitó alkalmával Pál Katalin, a Hagyományok Háza Hálózat – Kárpátalja vezetője 

elmondta: „Örülünk, hogy ennyi idő után végre ismét találkozhatunk, bár sajnos a 

karanténkorlátozások miatt most sem olyan körülmények között, ahogy azt szeretnénk. A 

mentorprogramnak nagyon nagy jelentősége van, mert így segítséget kapnak a kárpátaljai 

együttesek anyaországi szakmai vezetőktől, s jól haladunk a közösségépítés útján is” – 

mondta el a hálózat vezetője. 

 

Ismét lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba 
2021. október 19. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az 

esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban, mely minden tanév őszén valósul 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4752/vajdasag_nagybecskerek/252516/Felavatt%C3%A1k-a-fedett-focip%C3%A1ly%C3%A1t-Muzslya-futball.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felujitjak-szabadkai-muszaki-szakfoiskola-homlokzatat
https://karpataljalap.net/2021/10/19/karpataljai-neptancegyuttesek-seregszemleje-tiszapeterfalvan
https://karpataljalap.net/2021/10/19/ismet-lehet-jelentkezni-genius-tehetsegpontokba
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meg, Kárpátalja általános és középiskolásai vehetnek részt. A 2021/2022-es tanév őszi 

félévétől kezdődően immáron 15 tehetségpontban indul útjára a program. 

 

A csehországi Együttélés Politikai Mozgalom megtartotta XVII. kongresszusát 
2021. október 19. - felvidek.ma  

Az 1990-ben létrehozott csehszlovákiai emberi jogi és kisebbségvédelmi szervezet csehországi 

utódja – a Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés Politikai Mozgalom élére újra magyar 

jelölt került. A Mozgalom 2021. október 15-én tartotta a többségében lengyelek lakta 

morvaországi Návsí városában XVII. kongresszusát. A lengyel és a magyar nemzeti tagozat 

küldöttei mellett vendégként részt vettek Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. szenátor, az ugyancsak 

lengyel nemzetiségű RNDr. Roman Strzondala, a Morva-sziléziai kerület önkormányzata 

nemzeti kisebbségek bizottságának tagja, a kerület több településének lengyel polgármesterei 

és helyi önkormányzati képviselői is. A tárgyaláson továbbá fellépett PhDr. Kocsis László 

Attila, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke az Emlékbizottság elmúlt két évben végzett 

tevékenységéről szóló terjedelmes beszámolóval, mely elsősorban a felvidéki magyar vértanú 

politikus, Isten szolgája boldoggá avatási folyamatának támogatására irányult. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 19. – Kossuth Rádió 

 

A Strasbourgi Emberjogi Bíróság többségében befogadja a Székelyföldről indult kereseteket, 

amelyek a nyelvi és kisebbségi jogok romániai megsértésére vonatkoznak, mert „ha a magyar 

közösséggel akár csak érintőlegesen összefügg egy ügy, akkor arra kell számítani, hogy az 

abban eljáró romániai bíróságok a legapróbb lelkiismeret-furdalás nélkül áthágnak bármilyen 

jogszabályt (kezdve az alkotmánnyal), s úgy ítélkeznek” – olvasható a mai bejegyzés a Székely 

Figyelő Alapítvány tájékoztató oldalán.  Az Alapítvány újabb sikeréről tartottak ma 

sajtótájékoztatót.   

 

Romlik a szlovák-magyar viszony. Az utóbbi időszakban nagyon sok vita és beszólás mérgezte 

a kapcsolatokat. A napokban az egyik szlovák parlamenti képviselő a felvidéki magyarokat 

magyarul beszélő szlovákoknak nevezte. Ezt a romló viszonyt megtapasztalta az egységes 

magyar párt, a Szövetség is. Alelnökét, Mózes Szabolcsot kérdeztük.  
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Az Erdélyi Magyar Néppárt nemrégiben megtartott Országos tisztújító küldöttgyűlésén a párt 

egyik alelnökévé választották Brassai Hunort, a marosvásárhelyi szervezet volt elnökét, a 

MINTA ifjúsági szervezet országos elnökét. 

Brassai alelnöki „székfoglalójában” legfontosabb feladatának nevezte a fiatalok képviseletét, 

olyan szakpolitikák, javaslatok kidolgozását, amelyek az ifjúság szülőföldön való boldogulását 

segíthetik.  

 

Nagyszalontának értékes kincse a termálvíz, ezt szeretné kiaknázni a város egy szabadidő- és 

sportkomplexum építésével, amire 24 millió eurót kaptak. Az épületegyüttes díszítő elemeit 

Arany János Toldi - trilógiája ihlette. A főépület külső részén stilizált nádas Nagyszalonta 

egykori mocsaras vidékét idézné meg. Ezek a tervek. Részletekről Török László polgármestert 

kérdeztük. 

 

Az ember annyit ér, mint az adott szava. Vagy, ahogy Eötvös Károly írta, "a szegény embernek 

nincs egyebe, mint adott szava". A becsületről ezt tanulta meg a Kovászna megyei 

Csernátonban édesapjától Réti Zoltán is. A világ azonban változik – gyakran nem az előnyére 

–, és most a megrendelésre faragott stációk keresi a helyüket.  

 

Egy év kényszerszünet után október 29-én ismét megünneplik a délvidéki magyar színjátszás 

napját, amit kísérőrendezvények sora vezet be. Meghirdették többek közt a drámaíró 

versenyt, amelynek díjnyertes darabjait felolvasó színházi produkcióként mutatnak be, illetve 

átadják a Pataki-gyűrűt, a legrangosabb délvidéki magyar színházi elismerést. Körmöci 

Petronellával, a házigazda Szabadkai Népszínház társulatigazgatójával beszélgettünk.  

 


