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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: gazdasági erőt megteremtő tudás is kell a nemzetrészek 

megerősítéséhez 
2021. október 21. – MTI, Webrádió, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó, Vajdaság Ma, 

Magyar Szó 

A magyar nemzetrészek megerősítéséhez gazdasági erejüket megteremtő és azt fenntartó 

tudás is szükséges - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott a Felvidéki 

Mentorprogram megnyitóján csütörtökön. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága, a Design Terminal és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége 

együttműködésével a Felvidéken megvalósuló mentorprogram kiemelt feladata, hogy 

fejlessze és bővítse a benne részt vevő vállalkozók kapcsolati és tapasztalati tőkéjét.  Potápi 

Árpád János a megnyitón elmondta: a nemzetpolitikának egyik nagy előrelépése volt, hogy 

2015-től egyre inkább a szülőföldön való boldogulás támogatására figyeltek oda, vagyis arra, 

hogy a külhoni magyarok a saját régiójukban, településükön tudjanak sikeresek lenni, jövőt 

találni és vállalkozni, s mindezzel hozzájárulni a magyarság megmaradásához a Kárpát-

medencében. Leszögezte: a helyi vállalkozókat kell megerősíteni annak érdekében, hogy a 

helyi közösség erős tudjon lenni. "Most az egyik legfontosabb feladat, hogy a hálózatépítést a 

vállalkozók között is erősíteni tudjuk. Ezt szolgálja a mentorprogram is, amelyben jólmenő 

vállalkozók olyan induló vállalkozókat támogatnak, akik szeretnének üzleti kapcsolatokat 

teremteni, illetve tapasztalatokat gyorsabban megszerezni" - mutatott rá Potápi Árpád János.  

 

Potápi: a gyerekek nevelése soha nem lehet kísérlet tárgya 
2021. október 21. – MTI, Híradó, Demokrata, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A gyerekek tanítása, nevelése soha nem lehet kísérlet tárgya, mert ha az oktatást elrontják, 

akkor azt már sohasem lehet bepótolni - jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol 

csütörtökön beszédet mondott a magyar kormány támogatásával megújult Eötvös Utcai 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ünnepélyes átadásán. A nemzetpolitikai államtitkár a 

beszédében a magyar intézményrendszer erősítésének fontosságára, annak megtartó erejére 

mutatott rá. "Nagyon fontos, hogy folyamatosan erősítsük és bővítsük a magyar 

intézményrendszert annak érdekében, hogy a magyar gyermekeket meg tudjuk tartani a 

magyar intézményrendszerben" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.     Elmondta: felmérések 

szerint a vegyesházasságban született gyermekek 70-80 százaléka a többségi nemzethez 

ragaszkodik, illetve a nem magyar nyelvű óvodába vagy iskolába járó gyerekek jelentős része 

a későbbiekben nem a magyar identitást választja. Rámutatott: bár nem az iskola külleme 

határozza majd meg, hogy az ott tanuló gyermek milyen felnőtt lesz, de a 21. században ez is 

elvárás, és szerepet játszhat az iskolaválasztásban is. 
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Kelemen Ciucă jelöléséről: egy demokráciában példátlan, hogy tartalékos 

katona vezesse a kormányt, de tárgyalunk 
2021. október 21. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön kora délután Facebook-oldalán közölte, részt 

vettek az államelnöki konzultáción, és „tudomásul vették” a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

döntését, miszerint Nicolae Ciucă védelmi minisztert javasolják miniszterelnöknek. „Nicolae 

Ciucă személye ellen nincs semmi kifogásunk, jól dolgoztunk együtt a kormányban, ennek 

ellenére politikailag fenntartásaink vannak. Ez egy szokatlan javaslat, ugyanis egy 

demokráciában példátlan, hogy tartalékos katona vezessen egy kormányt. Amennyiben Klaus 

Iohannis államfő őt bízza meg kormányalakítással, tárgyalóasztalhoz ülünk, ugyanis fontos, 

hogy az országnak egy teljes jogú kormánya legyen, amely az embereknek megoldásokat tud 

nyújtani ebben a válságos időszakban. Rendezni kell az elszabaduló energiaárak problémáját, 

elő kell készíteni a 2022-es állami költségvetést, a helyreállítási tervben vállalt projekteket, 

valamint meg kell küzdenünk a járvány negyedik hullámával, és törekednünk kell az emberi 

életek megmentésére” – olvasható az ügyvivő kormány miniszterelnök-helyettesének 

bejegyzésében. 

 

Otthonom Erdély címmel pályázatot hirdetnek középiskolások számára 
2021. október 21. – Krónika 

Pályázatot hirdet a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Otthonom Erdély címmel. A 

szövetség erdélyi magyar középiskolások irodalmi, grafikai és fotóalkotásait várja november 

13-ig. A pályázat célja, hogy reprezentatív és értékes alkotások szülessenek szülőföld, 

közösség, identitás, természeti és szellemi értékeink, valamint kötődéseink témakörökben – 

derül ki a szövetség felhívásából.  Minden erdélyi magyar 14-18 év közötti középiskolás 

pályázhat önállóan elkészített pályamunkával. 

 

Fedett uszoda épülhet Székelykeresztúron is 
2021. október 21. – szekelyhon.ro 

Közel harminc millió lejből épülhet fedett tanuszoda és szabadidőközpont 

Székelykeresztúron, miután a helyi önkormányzat sikeresen pályázott az Országos Beruházási 

Társaság (CNI) programjában. Az építkezés már jövőre elkezdődhet.  

 

Idén elmarad az október 23-ai tömegrendezvény Székelyudvarhelyen, 

koszorúzni egyénileg lehet 
2021. október 21. – szekelyhon.ro 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az október 23-ai emlékünnepséget 

Székelyudvarhelyen szűkebb formában tudják megtartani, viszont kétnapos lesz – tudta meg 
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a szekelyhon.ro Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Szombaton, 

október 23-án egyénileg a nap bármely órájában lehet koszorút elhelyezni az „Üldözöttek és 

áldozatok” emlékműnél. Aznap este 19 órától a lengyel Volosi együttes lép fel a Művelődési 

Ház nagytermében. Vasárnap kerül sor a Székelyföldi Filharmónia szimfonikus 

hangversenyére. Ez alkalommal tartják Könczei Árpád: Breakpoints – Töréspontok című 

szoprán szaxofonra és zenekarra írt concertojának ősbemutatóját is. 

 

A lakók véleményére is kíváncsiak a városfejlesztési stratégia kapcsán, de csak 

román nyelven 
2021. október 21. – szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen hozzáláttak a 2023–2030-as városfejlesztési stratégia elkészítésének, 

ennek első lépéseként egy kérdőívet tettek közzé a városháza honlapján, amelyben kikérik a 

lakosság véleményét, de csak román nyelven. A városlakók többek között arról fejthetik ki 

véleményüket, hogy milyen az a lakótelep, ahol élnek, vannak-e iskolák, parkok, parkolók, 

elégedettek-e a közbiztonsággal, a tisztasággal, a tömegközlekedéssel, az egészségügyi 

ellátással. 

 

A magyar kormányinfón téma volt, hogy busszal hordaná a Békemenetre az 

embereket az EMNT-EMNP a súlyosan fertőzött Romániából  
2021. október 21. – transindex.ro 

Akancelláriaminiszter által tartott kormányinfón kérdezték meg Gulyás Gergelytől, hogy mit 

szól ahhoz, hogy az Orbán Viktort támogató Békemenetre busszal vinnének embereket a 

nagyon magas fertőzöttségi rátával rendelkező Romániából. Az utaztatást egyébként az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szervezi, és a 

sajtóban is hirdették a lehetőséget, így szúrta ki az akciót a Népszava.  

 

Kisebbségi PNL–RMDSZ-kormány jöhet a PSD külső támogatásával 
2021. október 21. – Krónika 

Meglepő fordulatot vett a kormányalakítási folyamat: a PNL Nicolae Ciucă tartalékos 

tábornokot, ügyvivő védelmi minisztert jelölte kormányfőnek. Kisebbségi, PNL-RMDSZ-

kormányt jöhet, az USR nélkül. A PSD kiszivárgott hírek szerint kívülről támogathatja. 

 

Az ’56-os forradalomra emlékeznek Szovátán 
2021. október 21. – szekelyhon.ro 

Szovátán is megemlékeznek az 1956-os forradalom évfordulójáról. Az ünnepi esemény során 

egy emlékművet is felavatnak – derül ki a szervezők által eljuttatott közleményből. Az ünnepi 

megemlékezés a városért létrehozott Pro Urbis Alapítvány szervezésében kezdődik pénteken 

11 órától. Az esemény keretein belül felavatnak egy, az elnyomó rendszerek áldozatainak 

állított emlékművet is, amely a Templom utca és a Hársfa utca találkozásánál, a helyi 

katolikus plébánia közelében kialakított téren kapott helyet. 
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56 kép 56-ról – dokumentumfotó-válogatást mutatnak be Sepsiszentgyörgyön 
2021. október 21. – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata és a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei 

szervezete tart megemlékezést az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója 

alkalmából, szombaton. Az esemény 11 órától szűk körű koszorúzással kezdődik 

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található Gloria Victis táblánál, ezt 

követően Szalay Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál, az ’56-os parkban található 

emlékműnél, valamint az Erzsébet-parkban, a kommunizmus áldozatainak emlékére 

felállított kopjafánál helyeznek el koszorúkat. 

 

A magyarlakta térségek felzárkóztatásáért küzd az új felvidéki párt 
2021. október 22. – Deme Dániel – Magyar Hírlap 

A Szövetség szlovákiai magyar párt elnökét, Forró Krisztiánt kérdeztük a felvidéki magyarság 

jövőjéről, az anyaországhoz és a mindenkori magyar kormányhoz fűződő viszonyáról és a 

kulturális letargia elleni küzdelemről. Forró Krisztián pártelnök a Szövetség létrejöttéről és a 

múlt sérelmeinek rendezéséről nyilatkozott a Magyar Hírlapnak. „2020-ban válaszúthoz 

érkezett a felvidéki magyar politika. Az utolsó parlamenti választás eredményei ültették 

tárgyalóasztalhoz a korábban külön-külön, sőt egymással szemben politizáló pártok 

képviselőit. Ahhoz, hogy az egyesülési folyamatról szóló hárompárti tárgyalások 

elkezdődhessenek és sikerrel végződhessenek, arra is szükség volt, hogy azok a politikusok, 

akik a tisztújítások után átvették a pártok irányítását, felelősséget vállaljanak az itt élő 

magyar közösség jövőjéért, az általuk lakott régiók felzárkóztatásáért.” – jelentette ki a 

politikus. 

 

Bemutatták a felújított Pongrácz Magyar Közösségi Házat 
2021. október 21. – felvidek.ma  

Az elmúlt hónapokban teljes belső átalakításon ment át az ipolysági civil szervezetek otthona, 

a Pongrácz Magyar Közösségi Ház. A pályázati forrásból megvalósult fejlesztés eredményeit 

az október 20-ai projektzáró sajtótájékoztatón ismertették. Mint köszöntőjében Zachar Pál, a 

helyi cserkészeket összefogó Saag Scouting Polgári Társulás vezetője kifejtette: a civil 

szervezet tavaly év végén vette át a Pongrácz Lajos Társaságtól a közösségi ház működtetését. 

A közel két évtizede a civil szervezeteket és a közösséget szolgáló épület jelentősebb felújításra 

szorult. A Saag Scountin Polgári Társulás a határon átnyúló együttműködési programnak 

köszönhetően idén nyáron el tudta végezni a szükséges felújítási munkálatokat. „A Határon 

átnyúló együttműködés az Alsó-Ipoly mentén elnevezésű pályázat forrásainak jelentős része a 

közösségi ház infrastruktúrájának fejlesztését szolgálta. A felújításnak köszönhetően a 

közösségünket építő, értékeket közvetítő alkalmak méltó helyszínévé válik a közösségi ház” – 

hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Zachar Pál. 
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Szövetség: Leépítés, bizonytalanság, káosz - ez lenne a kórházreform? 
2021. október 21. – bumm.sk, ma7.sk, felvidek.ma  

Csütörtökön délután a szlovákiai egészségügy helyzetéről, valamint a kórházreformról tartott 

sajtótájékoztatót a szlovákiai magyarok közös pártja, a Szövetség. A sajtótájékoztatón Forró 

Krisztián pártelnök, valamint Sárközy Irén, a párt egészségügyi szakértője (és 

döntőbizottságának tagja) ismertették a párt álláspontját. Forró Krisztián már a beszéde 

elején leszögezte, hogy a szlovák egészségügy ingatag lábakon áll, amely egy több évtizedes 

folyamat eredménye. Hogy a kórházreformra szükség van, sem a betegek, sem az orvosok, 

sem más egészségügyi alkalmazottak nem vonják kétségbe, ugyanakkor egyáltalán nem 

mindegy, hogy a reform során mire helyezik majd a hangsúlyt, s az miképp valósul majd meg.  

 

„A komáromiak úgy érezhetik, Budapestre jobban számíthatnak, mint 

Pozsonyra” 
2021. október 21. – felvidek.ma  

Keszegh Béla, Komárom polgármestere október 19-én a Megyei Önkormányzatok 

Szövetségének (SK8) képviseletében a régióba érkező uniós támogatásokról tanácskozott 

délelőtt Nyitrán, délután pedig Eduard Heger miniszterelnökkel a kormányhivatalban. A 

tárgyalások során egyeztettek az Európai Strukturális és Beruházási Alap (EŠIF), valamint a 

Helyreállítási Alap részleteiről. A szlovákiai Városok Uniója, valamint a Falvak és Városok 

Társulása elnökségi tagjaival együttesen nehezményezték az uniós források igazságtalan 

elosztását, követelve az arányosság elvét. Keszegh hangsúlyozza, az Európai Unió elvárásai 

között szerepel az alulról felfelé építkezés, melynek lényege, hogy a régiókban élők mondják 

meg, mire van szükségük, és a közösen hozott döntések határozzák meg, mely projektek 

alapján valósulhatnának meg a régióban a támogatások. „A legmagasabb szinten igyekszem 

elsősorban Komárom szempontjait képviselni. Nyitra megyén belül sikerült viszonylag jó 

pozíciót kiharcolnunk, ez köszönhető a Szövetség egységes frakciójának is” – tette hozzá. 

 

Aláírták a szerződéseket az MNT ösztöndíjasai  
2021. október 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepélyes keretek között írták alá a hallgatók az MNT-vel kötött ösztöndíjszerződéseiket. 

A Magyar Nemzeti Tanács az első körben 312 ösztöndíjat ítélt oda elsőéves egyetemi és 

főiskolai hallgatóknak, illetve 70 demonstrátor számára. A támogatás összege havi nettó 90 

és 150 euró dinár ellenértéke, amellyel a szülőföldön való továbbtanulást ösztönzik. A fiatalok 

Szabadkán, a Városháza dísztermében írták alá a Magyar Nemzeti Tanáccsal kötött 2021–

2022. évi ösztöndíjszerződéseiket. Elmondták, hogy a pénzügyi segítségnek köszönhetően 

kipótolhatják a tanulmányaikkal járó költségeket. Az eseményen kiemelték, hogy a Magyar 

Nemzeti Tanács a Magyar Kormány támogatásával tizenegyedik éve hirdeti meg felsőoktatási 

ösztöndíjpályázatait, amely az igényekhez mérten évente bővül. Pirityiné Szabó Judit, a 

magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője 
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https://felvidek.ma/2021/10/a-komaromiak-ugy-erezhetik-budapestre-jobban-szamithatnak-mint-pozsonyra/
https://felvidek.ma/2021/10/a-komaromiak-ugy-erezhetik-budapestre-jobban-szamithatnak-mint-pozsonyra/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27064/Alairtak-a-szerzodeseket-az-MNT-osztondijasai.html
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kiemelte, az elmúlt évek során elmondhatjuk, hogy közel tízezer darab ösztöndíjat biztosított 

vajdasági fiatalok számára. 

 

Hajnal Jenő: A tehetséggondozás a cél 
2021. október 21. – Magyar Szó 

Tizenegyedik éve hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait a Magyar Nemzeti Tanács, 

amelyek célja a vajdasági magyar fiatalok szülőföldön való továbbtanulásának ösztönzése. 

Minden évben azt látjuk, hogy nagy számban jelentkeznek és évről-évre rácsodálkozunk, 

mennyi tehetséges fiatal kerül ki a felsőoktatási intézményekből. Ez megerősít minket abban, 

hogy folytassuk a fiatalok továbbtanulásának támogatását – fejtette ki Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke a Vajdasági Rádió és Televízió Fókuszban című műsorában. 

Hozzátette, az ösztöndíjpályázatok második köre most zárul le, és lehet hamarosan 

jelentkezni a Várady ösztöndíjra, mely a mesterképzést és doktoranduszok támogatását öleli 

fel. Kiemelte, külön jelentősége van a Vajdasági Jogászösztöndíj Program elindításának, 

mellyel a vajdasági magyar jogásztársadalom bővítése a cél. 

 

Zenta: Az 1956-os forradalom emlékezete 
2021. október 22. – Vajdaság Ma 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szerveztek megemlékezést 

csütörtökön Zentán. A Városháza oszlopcsarnokában megkoszorúzták dr. Rajki Márton 

emléktábláját, a Művelődési Házban pedig ünnepi műsorral emlékeztek. A rendezvény 

kezdetén Pataki Tibor, a Zentai Gimnázium történelemtanára mondott ismertetőt dr. Rajki 

Márton életútjáról és az 1956-os forradalomban vállalt szerepéről. Elhangzott, hogy a 

magyarság százévente olyan tetteket hajt végre, amelyre az egész világ felkapja a fejét. A 

Magyar Nemzeti Tanács nevében Hajnal Jenő, Zenta község önkormányzata nevében 

Czegledi Rudolf és Szabó Dékány Zsófia, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai szervezete 

nevében Fábrik Rudics Regina és Gordán Kolos, a Magyar Mozgalom nevében Sándor József 

és Pintér Attila, a Rákóczi Szövetség Zentai Ifjúsági Szervezete nevében Homolya Ákos, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség képviseletében pedig Sutus Áron és Hugyik Richárd 

koszorúzták meg az emlékhelyet. 

 

A Nagyberegi Tájház kapta az Év Tájháza díjat 
2021. október 21. - Karpat.in.ua 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége az Év Tájháza díjat az idén a kárpátaljai Nagyberegi 

Tájháznak ítélte oda. Ezzel elsőként nyerte el az elismerést egy külhoni tájház. Fenntartója a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. A nagyberegi élő tájház, hiszen itt és a hozzá 

tartozó gazdasági épületekben táncház, kézműves foglalkozások zajlanak, amelyeket a Pro 

CulturaSubcarpathicacivil szervezet bonyolít elsősorban gyerekek számára. Ennek 

megfelelően a programok az iskolai tanévhez igazodva az őszi szüreti rendezvénnyel 

kezdődnek, és a nyár eleji pünkösdi foglalkozással zárulnak. K
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https://www.magyarszo.rs/hu/4755/kozelet/252723/Hajnal-Jen%C5%91-A-tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1s-a-c%C3%A9l-MNT-Hajnal-Jen%C5%91-MNT-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjprogram.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27068/Zenta-Az-1956-os-forradalom-emlekezete.html
http://life.karpat.in.ua/?p=76070&lang=hu
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76 éves az Ungvári Nemzeti Egyetem 
2021. október 21. – Karpat.in.ua 

76 éves az Ungvári Nemzeti Egyetem. Miroszlava Lengyel prorektor elmondta, hogy az 

évfordulóra jó hangulatban készültek, hiszen van mire emlékezni. A felsőoktatási intézmény 

sikerét a népszerűségi mutatók is igazolják. Emellett az egyetem nemzetközi felmérésekben is 

szerepel és magas pozíciót tölt be Ukrajnában. 

 

Újabb sikeres pályázókkal kötött szerződést az Economica Hungarica Alapítvány 
2021. október 21. – Képes Újság 

A magyar kormány idén is a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája mentén segíti a 

horvátországi magyarság gazdasági fejlődését. A program újabb mérföldkőhöz érkezett, 

hiszen nemrég ismét szerződéskötésekre kerülhetett sor. Múlt hét csütörtökön kötött 

szerződést az Economica Hungarica Alapítvány (EHA) azon sikeres pályázókkal, akik falusi 

házat, illetve termőföldet kívánnak vásárolni, valamint a kezdő vállalkozók támogatására kiírt 

felhívás nyertes pályázójával. Az aláírásra az alapítvány székházában került sor. A 

földvásárlási pályázatnak két nyertese lett, a házvásárlási pályázaton pedig négy családot 

sikerült új otthonhoz juttatni. A kezdő vállalkozások indítására irányuló pályázatnak 

köszönhetően egy dályhegyi pályázóval sikerült szerződést kötni, jelenleg a pályázó üzleti 

képzése folyik. 

 

Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezünk 
2021. október 21. – Képes Újság 

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

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

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

történt pontosan 1956. október 23. és november 11. között? Folytatjuk sorozatunkat, 

amelyben a forradalom és szabadságharc legfontosabb mozzanatait, előzményét és 

következményeit foglaljuk össze. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=76092&lang=hu
https://kepesujsag.com/ujabb-sikeres-palyazokkal-kotott-szerzodest-az-economica-hungarica-alapitvany/
https://kepesujsag.com/oktober-23-an-az-1956-os-forradalomra-es-szabadsagharcra-emlekezunk-3/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 22. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 21. – Kossuth Rádió 

 

Sűrű programja volt a felvidéken Potápi Árpád Jánosnak, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárának. Délelőtt a felvidéki Mentorprogram megnyitóján, 

majd a magyar kormány támogatásával felújított Eötvös Utcai Magyar Alapiskola átadásán 

vett részt. Végül átadta a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékát, a sportszercsomagokat a 

komáromi járási iskolák tanulóinak.   

 

Azé a föld, aki megműveli? Nem minden esetben, és nem is lesz, ha a föld megművelőjének 

erről nincs papírja. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség arra szólítja fel a kárpátaljai 

gazdákat, hogy még idén rendezzék az általuk művelt föld tulajdonjogát, január elseje után 

ugyanis kétséges lehet majd használati joguk. A részletekről Berki Marianna jogászt 

kérdeztük. 

 

Két nagyon fejlett kulturális turizmussal rendelkező ország, Olaszország és Görögország 

mellett, csak Romániának sikerült kulturális útvonalra vonatkozó támogatást kiharcolni az 

Európai Bizottságnál az Országos Helyreállítási Terv részeként. Romániában országos szintű 

kulturális turisztikai útvonal eddig nem volt, most 12 van tervbe véve, köztük a hagyományos 

falusi házak és a kastélyok útja. Az Országos Helyreállítási Tervből  öt kastély felújítását 

finanszírozzák – mondta Hegedüs Csilla, az európai uniós alapok minisztériumának RMDSZ-

es államtitkára. 

 

Mentő- és hegyimentő központ építése, a tűzoltó állomás korszerűsítése, tanintézmények 

felújítása és az idegenforgalom fejlesztése - ezek a gyógyturizmusáról is híres Tusnádfürdő  

fejlesztési tervei. A fördőváros tavaly függetlenként megválasztott polgármestere a 

legsürgetőbben megoldandó feladatnak a vízhálózat korszerűsítését és a  medvekérdést tartja. 

Butyka Zsolttal beszélgettünk.    

 

A Temes megyei könyvtár nemzetiségi részleget létesít.  Az érdekelt nemzeti kisebbségek 

gyűjtő akciót szerveztek, így a könyvtárban már megtalálható könyvek mellett a beérkező 

kötetekből áll össze az új részleg állománya. A kezdeményezéshez magyar részről az RMDSZ 

megyei szervezete és a Bánsági Közösségért Egyesület csatlakozott, és a Bolyai János 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-21_18-02-00&enddate=2021-10-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-21_18-02-00&enddate=2021-10-21_18-40-00&ch=mr1
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Szakkollégiumban szervezték meg a gyűjtést. A két szervezet elnökét, Molnár Andrást 

kérdeztük. 

 

Muzslyán, a Lehel Sportközpontban átadták a fedett műfüves pályát. Ennél szebb ajándékot 

nem is kaphattak volna a sportolók a Lehel labdarúgó klub fennállásának 80. évfordulóján.  

 

Visszatért az élet a kassai Thália Színházba. Másfél éves kényszerszünet után játszanak újra 

közönség előtt a teátrum művészei. Európa legészakibb magyar színháza 52. évadját kezdte a 

napokban. Ebben a szezonban klasszikus darabokkal, musicallel és egyfelvonásosokkal is 

várják a nézőket. 


