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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar gyermekek diszkriminálása miatt kell kártérítést fizetnie a román 

oktatásügyi minisztériumnak 
2021. október 27. – MTI, Mandiner, Blikk, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Ma7, Magyar 

Szó 

Magyar gyermekek hátrányos megkülönböztetése miatt kell kártérítést fizetnie a román 

oktatásügyi minisztériumnak és a Kolozs megyei tanfelügyelőségnek - számoltak be szerdán 

Kolozsváron az ügyet képviselő AGFI jogvédő csoport tagjai. A bukaresti táblabíróság jogerős 

ítéletben állapította meg azoknak a magyar gyermekeknek a hátrányos megkülönböztetését, 

akik a kolozsvári Apáczai Csere János Gimnázium képzőművészeti tagozatán szerették volna 

elkezdeni a 2016-2017-es tanévben az ötödik osztályt, ám a tanfelügyelőség és a minisztérium 

az alacsony gyermeklétszámra hivatkozva nem járult hozzá az osztály elindításához. A bíróság 

egyben arra kötelezte a minisztériumot és a tanfelügyelőséget, hogy fizessenek személyenként 

hatezer lejes (432 ezer forint) kártérítést annak a tíz gyermeknek, akinek a szülei az AGFI 

segítségével perre vitték az ügyet. A képzőművészeti osztályba eredetileg 16 gyerek 

jelentkezett. Az osztály elindításának tanfelügyelőségi elutasítását a kisebbségi oktatásért 

felelős államtitkárnak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által jelölt Király 

Andrásnak sem sikerült orvosolnia. Az érintettek panasza nyomán a romániai Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) már 2017 áprilisában elmarasztalta a 

tanfelügyelőséget. Határozatát mind a tanfelügyelőségnek, mind az oktatási tárcának 

eljuttatta, az ügy mielőbbi rendezését kérve. 

 

Népszámlálás 2022-ben: előnyök és buktatók a magyar közösség számára 
2021. október 27. – maszol.ro 

Megtartotta 2021/2022-es évadnyitó előadását a Bolyai Társaság, a Virtuális Bolyai Egyetem 

előadássorozatának első meghívottja Barna Gergely szociológus, az Erdélystat vezető 

munkatársa volt, aki a 2022-es népszámlálás lehetőségeiről, veszélyeiről és kritikus pontjairól 

beszélt. A szociológus szerint, ha a meglévő módszertant alkalmazzák a népszámláláson, 

akkor a magyar lakosság aránya jó eséllyel csökkenni fog. 

 

Új, napi 24 órában magyar nyelven sugárzó rádióantenna a Felvidéken 
2021. október 27. – felvidek.ma  

A Mária Rádió Mirjam október 26-án, déli 12 órakor indította el egész napos műsorfolyamát 

a lévai FM 100,6-os frekvencián, „MIRJAM Rádió” néven.  A 2019.  december 16-án indult 

rozsnyói adással és a 2020. szeptember 18-án indult érsekújvári adással együtt így már a 

harmadik vételkörzetben is elérhetővé vált a hallgatók számára a napi 24 órás magyar nyelvű 

rádióadás. A létezésüket jelentő önkéntes munka, adományok és közös ima révén, Szűz Mária 

gondviseléséből 9 évi működésük után a Szlovák Frekvenciatanács (Rada pre vysielanie a 
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retransmisiu – RVR) döntése alapján elnyerték a sugárzási jogot a lévai FM 100,6-os 

frekvencián. Ez több szempontból is hatalmas előrelépés. A rádió a 2019-es év óta 

rendelkezik Szlovákiában sugárzási joggal. A három új frekvencia segítségével, a 

küldetésükhöz híven egyre több emberhez tudják eljuttatni Isten igéjét, mindezt a rádió 

máriás lelkületében, az anyanyelvükön. Különös öröm számukra, hogy a lévai vételkörzettel 

ismét egy szórványhelyzetben élő magyar hallgatóságot ér el a Lélek hangja. Így a missziós 

munka mellett a helyi szentmise-közvetítések, az egyházközösségek, jeles közéleti 

személyiségek és kulturális események bemutatása által szerény eszközeikkel ismét segíteni 

tudják egy szórványterület megmaradását. 

 

Szent Miklós Napok: fontosabb a lakosság egészsége a fesztiválozásnál 
2021. október 27. – szekelyhon.ro 

A gyergyószentmiklósi városnapokra is rányomja a bélyegét a jelenlegi járványhelyzet. Mivel 

napról napra növekszik a térségben a fertőzöttek száma, és a rendezvényeken csak a 

beoltottak, a koronavírus-fertőzésen átesettek és a negatív teszttel rendelkezők vehetnének 

részt, így egy későbbi időpontra halasztják a Szent Miklós Napokat. 

 

Doležal: Csak örülhetünk az M30-as autópálya megnyitásának 
2021. október 27. – ma7.sk  

Annak a magyarországi autópályának a megnyitása, amely összeköti Pozsonyt és Kassát is, 

csak örömre ad okot. Ezt a szerdai kormányülés után jelentette ki Andrej Doležal közlekedési 

miniszter, arra reagálva, hogy kedden (október 26.) megnyitották az M30-as autópálya 

Miskolctól a magyar-szlovák határig húzódó szakaszát. „Ez a szlovák állampolgárok 

szempontjából jó hír, csak örülhetünk neki. Minden kilométer autópálya és vasút, amely 

elősegíti a mobilitást, csak jó nekünk" - fűzte hozzá. Igen, kudarc és szégyen, ez is egy 

nézőpont. Attól függ, honnan nézzük" - mondta a miniszter arra utalva, hogy a magyarok 

előbb kötötték össze autópályával Pozsonyt és Kassát, mint a szlovákok. A tárcavezető 

hozzátette: a közlekedési tárca és a Nemzeti Autópálya-kezelő társaság igyekeznek 

felgyorsítani a Szlovákia területén futó Pozsony - Kassa autópálya kiépítését. Emlékeztetett, 

hogy csütörtökön (október 28.) nyitják meg az eperjesi elkerülőút két jelentős szakaszát. 

 

Vass Lajos Népzenei Verseny – Nagydíjat kapott az érsekkétyi Pákozdi Dorina 
2021. október 27. – Ma7  

2021. október 23-án rendezték a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei 

döntőjét. A budapesti megmérettetésen az érsekkétyi Pákozdi Dorina egyedüli szólistaként 

képviselte a Felvidéket. Produkcióját, amely egy csallóközi népdalcsokorból állt, a verseny 

legmagasabb elismerésével, nagydíjjal jutalmazták. „A Csemadok kétévente rendezi meg a 

Bíborpiros szép rózsa elnevezésű országos népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök, 
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népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére. A zsűri a kiemelt aranysávot 

elérő versenyzők közül választja ki azt, aki részt vehet a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-

medencei döntőjében. Amikor a szólisták közül Dorinát választották ki, csak annyit mondtak, 

hogy most a fiatalabb korosztály fogja képviselni a Felvidéket” – tájékoztatta portálunkat 

Pákozdi Dorina édesanyja, Angelika. Mint mondta, a tehetséges lány felkészítője az 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda pedagógusa, Molnár Judit, de a kiváló 

előadóművésznek, Korpás Évának is sokat köszönhet: „Miután megtudtuk, hogy Dorinát 

küldik erre a versenyre, megkértük Korpás Évát, hogy tanítványaként vegye őt a szárnyai alá. 

Nagy örömmel igent mondott, s azóta heti rendszerességgel tanítja Dorinát. A tőle tanultak is 

nagyban hozzájárultak Dorina sikeréhez.” 

 

Pénteken Ringató 
2021. október 27. – Magyar Szó 

Pénteken délután 13.30-kor második alkalommal szerveznek Ringató foglalkozásokat 

Magyarcsernyén, az Ady Endre Művelődési Egyesület épületében. A foglalkozást Lukács Sára 

vezeti. A Ringató egy zenei nevelési módszer, melynek kidolgozója Gállné Gróth Ilona, aki 

szemléletében, értékeiben, pedagógiai vonatkozásaiban Kodály Zoltán útmutatásait követi. A 

foglalkozásokra a 0–4 éves korú gyermekeket várják szüleikkel vagy nagyszüleikkel, mely 

alatt énekszóval, hangszerjátékokkal, mondókákkal, ölbeli játékokkal ismerkedhetnek meg a 

résztvevők. A foglalkozás célja egyfajta érzelmi kapcsolat kiépítése a kisgyermekes 

családokkal, mintát adva a szülőknek a művészeti nevelés lehetőségeire és az anyanyelv 

fontosságára. 

 

Összetartja a magyarságot 
2021. október 27. – Magyar Szó 

Szivác Kúla községhez tartozó település, főként szerbek lakják. A 2002-es összeírás szerint 

8992 lakosa volt, ebből 5179 szerb, 2703 montenegrói és mindössze 425 magyar. A 

településen a Kossuth Lajos Magyar Művelődési Egyesület 1978-ig létezett, ettől az évtől a 

vajdasági magyar irodalom megteremtésében meghatározó szerepet játszó Szenteleky Kornél 

nevet vette fel, tudtuk meg Varagić Gabriellától, az egyesület elnökétől, aki 2002 áprilisától 

vezeti az egyesületet. 

 

Rúzsa Magdi támogatásával kapott új hangosítást a kishegyesi templom 
2021. október 27. – Vajdaság Ma 

Rúzsa Magdi támogatásának köszönhetően kapott új hangosítást a kishegyesi Szent Anna-

templom. A művésznő Kishegyes szülötte. "A kishegyesi templom hangosítása talán a 

hatvanas évek óta nem lett felújítva. A papnak szinte kiabálnia kellett, hogy hallják. Idén 

gondoskodtam róla, hogy a templom új hangosítást kapjon és lecseréltettem a régi rendszert", 

olvasható Rúzsa Magdi hivatalos Facebook-oldalán. 
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Kárpátaljai fiatalok a Gloria Victis emlékünnepségen 
2021. október 27. – Kiszo.net 

A Rákóczi Szövetség október 21-23. között idén 28. alkalommal rendezte meg a Gloria Victis 

emlékünnepséget, mellyel az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek állított emléket. 

A szövetség egyik legismertebb rendezvénye Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és 

középiskolai történelmi vetélkedővel egybekötve zajlott. Az eseményen ‒ a járványügyi 

szabályok betartásával ‒ 2000 Kárpát-medencei egyetemista és középiskolás vett részt. A 

rendezvény célja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit és ezek 

fontosságát ‒ helyszínekhez és élményekhez kötve ‒ átadja a mai fiataloknak. Kárpátaljáról 

közel százan érkeztek Budapestre, hogy leróják tiszteletüket az ’56-os hősök előtt. 

 

Földrengés a Beregszászi járásban 
2021. október 27. – Karpat.in.ua 

Két hét alatt már a második földrengés rázta meg a Beregszászi járást, ezúttal Nagyszőlős 

közelében, amelyről a szeizmológiai központ és számos lakos is beszámolt. A rengés 

epicentruma Nagyszőlős mellett, 7 km-es mélységben volt. A Richter-skála szerinti 3,1-es 

erősségű, gyengének számító rengést 3 óra 45 perckor a környék számos településén többek 

között Tiszakeresztúrban is érezték. 

 

 

Erdélyi Béla képzőművészeti vetélkedő a Kárpátaljai Képzőművészeti 

Akadémián 
2021. október 27. – Karpat.in.ua 

Erdélyi Béla megyei képzőművészeti vetélkedőt tartottak a kárpátaljai művészeti iskolák 

rajzszakán tanuló diákjai számára a Kárpátaljai Képzőművészeti Akadémián. A minden évben 

megrendezésre kerülő versenyen idén 40, 10 és 15 év közötti tanuló vett részt. A feladat 

egységes volt: három óra alatt gouache, akvarell vagy akril festék alkalmazásával megfesteni a 

szemléltetőn lévő csendéletet. 

 

Hálaadó istentisztelet a Viski Református Egyházközségben 
2021. október 27. – Karpat.in.ua 

A Viski Református Egyházközségben hálaadó istentiszteletre került sor, amelyen a helyi 

hívek mellett számos anyaországi világi és egyházi vezető, más felekezetekből érkező 

gyülekezeti tagok adtak hálát azért, hogy a szinte napra pontosan az egy éve pusztító vihart 

követően sikerült helyreállítani a megrongálódott tetőt. Ezenkívül a templom teljes 

tetőszerkezetét is kicserélték. 
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Honismereti kirándulást tartottak a nagycsaládosok 
2021. október 27. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete évente több alkalommal is szervez 

honismereti kirándulást tagcsaládjai számára Kárpátalja történelmének, kultúrájának és 

természeti szépségeinek megismerése céljából. A legutóbbi, október 16-ai kiránduláson a két 

egykori máramarosi koronavárost, Husztot és Visket ismerhették meg a családok. A 30 fős 

társaság először Viskre utazott, ahol Báthori Cubik László idegenvezető segítségével keresték 

fel a település nevezetességeit. 

 

„Nagyobb megtiszteltetést nem is kaphattam volna” 
2021. október 26. – Népújság 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából október 20-án a 

ljubljanai Nemzeti Galériában tartott ünnepi fogadáson Dávid Andor, Magyarország 

szlovéniai nagykövete ünnepélyes keretek között átadta Áder János köztársasági elnök 

kitüntetéseit. A kitüntetettek között idén is van muravidéki, mégpedig a felsőlakosi 

származású Herman László festőművész és tanár, aki a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést vette át. A laudáció a magyar nyelv és kultúra megőrzése iránti elkötelezettségét a 

Ljubljanában élő magyarok körében, a Magyar Vasárnapi Iskola létrehozását és több éves 

vezetését, valamint festőművészeti tevékenységét, elsősorban a sajátos alkotói technika 

kifejlesztését dicsérte. „Ami a Magyar Vasárnapi Iskolát illeti, a kitüntetés nem csak nekem 

szól – ezt ki kell emelnem, mert többen voltunk akkoriban, akik a létrehozásánál és a 

működésében közreműködtünk. 

 

„A gyökereim ide kötnek…” 
2021. október 26. – Népújság 

Humanitárius munkája elismeréseként Lendva Község idén díszpolgári címmel tüntette ki a 

csentei születésű Zserdin Bukovec Antal püspököt, ferences szerzetest, az amazóniai 

őserdőben tevékenykedő misszionáriust. Az elismerést – még a községi ünnep megünneplése 

előtt – személyesen vette át a Városházán. Zserdin Bukovec Antalt 1975-ben a perui Limában 

szentelték pappá, ahova mint a zágrábi teológiai egyetem ötödik évfolyamos hallgatója 

érkezett, miután San Ramon akkori püspöke meggyőzte arról, hogy legyen misszionárius. Öt 

évre indult, de öt évtized lett belőle. Zserdin atyának az amazóniai őserdőkben élő indián 

közösségekben a ma napig folytatott munkájára a Vatikán is felfigyelt, II. János Pál pápa 

2002-ben a perui San Ramon püspökének nevezte ki. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 27. – Kossuth Rádió 

 

A szlovák kulturális tárca kidolgozta a médiatörvény módosítását, amelyben megoldást 

keresett a tíz éve tartó mulasztásos törvénysértés megoldására. Arra, hogy a hatályos 

jogszabályok szerint a szlovák közmédiában a kisebbségek számarányának megfelelő 

mennyiségű kisebbségi nyelvű tartalmat kellene sugározni.  

 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács „start up” programot szervez kezdő turisztikai 

vállalkozóknak. A program elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is tartalmazni fog. 

Kárpátalján a turizmus alapvető megélhetési forma, ezért fontos az alapos szaktudás 

biztosítása. Elsőként Berghauer Sándort, a turisztikai tanács alelnökét hallják. 

 

Családias hangulatban, szűk körben, de megtartották a Csillagocska Gyermek és Ifjúsági  

Néptánc Találkozót Nagyváradon.  

A nagyvárad-réti református egyházközség 19 évvel ezelőtt hozta létre a Csillagocska 

Alapítványt, amely működteti a református zeneóvodát, ahol a gyerekeket a magyar néptánc 

alapjaira is tanítják. 

Az idők folyamán a kezdeményezés mozgalommá nőtte ki magát: megalakult a Csillagocska 

Néptáncegyüttes és számos kulturális közösség, kórus formálódott az Alapítvány köré. 

Benedek Árpád zenepedagógust kérdeztük. 

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség a szakmai és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében 

kifejtett példamutató munkájáért  Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben 

részesítette a martonosi Bajtai Balázs tűzoltóparancsnokot, a Délvidéki Tűzoltó Hálózat 

vezetőjét. Az elismerést az Országházban adták át.  

 

Biológia-kémia szakosként szerzett tanári diplomát Benkó Pál, ám művészetre, 

népművészetre is tanítja a Füleki Gimnázium diákjait. A Pro Cultura Hungarica-díj idei 

kitüntetettje vallja, hogy a tárgyalkotó népművészet a legjobb iskola, amelyen át tudást és 

műveltséget, magyarságunk legszebb hagyományait élményszerűen közvetíthetik a jövő 

nemzedékeinek.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-27_18-02-00&enddate=2021-10-27_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-27_18-02-00&enddate=2021-10-27_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 28. 

 

A muzslyai Don Bosco Családok Egyesülete karöltve a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségével első ízben szervezte meg szombaton a jubiláló házaspárok bálját. Ezt a 

rendezvényt már egy éve tervezgették, de idén valóra is tudták váltani. 


