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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Újabb magyarországi szállítmány érkezik a romániai kórházakba 
2021. október 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Románia 20 kórházába, alapvetően Erdélybe 40 lélegeztetőgépet, 1650 úgynevezett non-

invazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz favipiravir gyógyszert szállít 

Magyarország annak érdekében, hogy hozzá tudjon járulni a romániai járványkezelés 

sikerességéhez – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön. 

Hangsúlyozta: ne felejtsük el, a járvány nem ismer határokat és a szomszédos országok 

járványkezelésének sikeressége nagy mértékben hozzájárul Magyarország járványkezelésének 

sikerességéhez is. A negyedik járványhullám tombol Európában és világossá vált, hogy azok 

az országok, ahol az átoltottsági szint alacsony, könnyen bajban kerülhetnek. Vannak így 

szomszédos országok is, többek között Románia is alacsony átoltottsági szinttel érkezett meg 

a negyedik hullám időszakába – fogalmazott. 

 

Úzvölgyi katonatemető: érvénytelenítette a sírkert dormánfalvi köztulajdonba 

helyezését a bíróság 
2021. október 28. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar Szó 

A Bákói Táblabíróság csütörtökön jogerősen érvénytelenítette Darmanesti város 

önkormányzati testületének azt a 2019 márciusában hozott határozatát, mellyel a város 

közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt. Az ítélet kivonatát a romániai 

bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság közölte: megalapozatlannak tartotta és 

elutasította Darmanesti város és a darmanesti városi tanács fellebbezését az önkormányzati 

határozatot érvénytelenítő első fokú ítélet ellen. A bejegyzés szerint a mostani határozat 

végleges. A perben Csíkszentmártont a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat ügyvédje képviselte. A 

csütörtökön érvénytelenített önkormányzati határozat elfogadása volt az első azoknak a 

lépéseknek a sorában, amelyekkel a Bákó megyei város elindította a katonatemető 

átalakítását. A most érvénytelenített határozat alapján állította ki maga számára az építési 

engedélyt is, amellyel román parcellát hozott létre, és emlékművet épített a temetőben. 

Csíkszentmárton község az építési engedélyt is megtámadta a Bákó megyei törvényszéken, 

annak a pernek a tárgyalását azonban a törvényszék 2020 júniusában felfüggesztette 

mindaddig, amíg a tulajdonjogi vitában jogerős ítélet nem születik. Birtalan Sándor, 

Csíkszentmárton polgármestere az MTI-nek elmondta: mindig tudták, hogy igazuk van, és 

bíztak abban, hogy az igazukat a törvényszéken is megtalálják.  
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Cîţu továbbra is PNL–RMDSZ kisebbségi kormányt akar 
2021. október 28. – maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro 

Florin Cîţu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke csütörtökön kijelentette, hogy nem bővült 

a kormányalakítási tárgyalások köre, a PNL továbbra is az RMDSZ-szel közös, kisebbségi 

kormányt akar. A jelenleg ügyvivő miniszterelnök Cîţu azt mondta: a PNL jelentős 

engedményt tett azzal, hogy Nicolae Ciucă védelmi minisztert javasolta a miniszterelnöki 

székbe, hasonló engedményt viszont nem tett sem a Szociáldemokrata Párt (PSD), sem a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR). Mint elmondta, tisztában van vele, hogy egy 

kisebbségi kormány nem lesz hosszú életű, a témára tehát „8-9 hónap múlva vissza lehet 

térni”. 

 

Elfelejtett szucsávai szavazatgyűjtők – elodáznák a villanyoltást a bukovinai 

magyarok 
2021. október 28. – Krónika 

Ha Bukovina és magyarság, akkor tíz anyaországi és ugyanannyi erdélyi magyar közül 

nyolcnak, kilencnek a térség öt magyar eredetű faluja jut eszébe. Nem mindenki képes őket 

név szerint felsorolni, de a határok és a történelemkönyvek 1990 utáni megnyitása 

megvilágosította a fejeket. Arról viszont nem sokan tudnak, hogy amíg az erőszakos sorozás 

elől a Kárpátok túlsó oldalára menekülő székelyek által alapított falvak ma már magyarok 

nélkül maradtak, Szucsáván még mindig jócskán akadnak Attila leszármazottjaiból. 

 

Immár hivatalosan is használhatja saját zászlaját Kézdivásárhely 
2021. október 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kormány csütörtöki ülésén döntött Kézdivásárhely zászlajának hivatalosításáról. Kelemen 

Hunor az RMDSZ satóirodájának közlése szerint a döntés kapcsán elmondta: december óta a 

magyar közösségek önbecsülését erősíti meg minden zászló és címer hivatalosítása. „Mi a 

kormányzati munkára, a politikára sosem egyszerű ügyintézésként tekintettünk. A 

kormányzatnak, a politikának, a közképviseletnek kell hoznia azt a többletet, ami visszaadja 

egy társadalom, egy közösség önbecsülését, és életben tartja a jövőre vonatkozó reményt. 

Szimbólumaink hivatalosítása pontosan ezt a célt szolgálja: megerősíti közösségeinket abban, 

hogy szülőföldjük egyben otthonuk is, ahol jövőjüket magyarul tervezhetik” – 

nyomatékosított Kelemen Hunor. 

 

Öt Bihar megyei kórház is részesül a Magyarországról érkező 

segélyszállítmányból 
2021. október 28. – Krónika 

Bihar megyei kórházakba kerül pénteken a romániai Covid-betegek kezelésére szánt 

segélyszállítmány egy része – számolt be csütörtökön az Agerpresnek Szabó Ödön RMDSZ-es 

képviselő. A politikus emlékeztetett arra, hogy a budapesti kormány 40 lélegeztetőgépet, 1650 

noninvazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz Favipiravir gyógyszert 
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küldött Romániának. Szabó Ödön tájékoztatása szerint Bihar megyébe 300 doboz Favipiravir 

és 150 maszk kerül a segélyszállítmányból. Ezeket pénteken adják át a nagyváradi, margittai, 

élesdi, belényesi és nagyszalontai kórházaknak. 

 

Boris Kollár házelnök Királyhelmecre látogatott 
2021. október 28. – ma7.sk, bumm.sk  

A kórházreform törvénytervezetének parlamenten belüli keddi, második olvasatát Boris 

Kollár nem támogatja. „A reformok által segíteni kell az embereknek, nem pedig bonyolítani 

mindannapjaikat." Ez lehetne egy mondatban összefoglalva a házelnök mai, királyhelmeci 

látogatásának lényege. Ma délelőtt a  közvéleményt országszerte, hónapok óta felkavaró 

egészségügyi reform kapcsán Boris Kollár házelnök, a Sme rodina koalíciós párt vezetője két 

párttársa kíséretében a királyhelmeci kórházat is meglátogatta. Ismeretes, hogy eddig az 

ország több régiójában is járt már, azon intézmények vezetőit felkeresve, amelyeket fenyeget 

a tervezett leminősítés. A királyhelmeci kórház igazgatónőjével, Helcel Klárával történt 

zártkörű tárgyalását követően egy rövid, helyszíni sajtótájékoztatón elmondta: 

 

Konferenciával emlékeznek II. Rákóczi Ferencre Kassán 
2021. október 28. – ma7.sk  

II. Rákóczi Ferenc 115 éve Kassán címmel kétnapos nemzetközi konferenciát tart 2021. 

október 27-én és 28-án a Kassai Polgári Klub és Kelet-szlovákiai Múzeum abból az 

alkalomból, hogy 115 évvel ezelőtt szállították haza a fejedelem és bujdosótársai földi 

maradványait. A rendezvénynek a Kelet-szlovákiai Múzeum ad otthont. A megnyitón 

Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári klub elnöke üdvözölte az előadókat és a résztvevőket, 

majd a Kelet-szlovákiai Múzeum megbízott igazgatója, Ivan Havlice nevében Pollák Róbert, a 

múzeum munkatársa, az intézmény korábbi igazgatója nyitotta meg a konferenciát. Pollák 

Róbert felidézte, bár a múzeum már létezett 115 évvel ezelőtt, de nem nagyon folyt bele az 

akkori ünnepségekbe. Hozzátette, az azóta eltelt időben viszont sokat tettek II. Rákóczi 

Ferenc emlékének megőrzése érdekében, s nemcsak a muzeológusok, hanem a kassai 

polgárok is. Úgy fogalmazott, bár nem 115 éve, de nagyon hosszú ideje együttműködünk a 

Kassai Polgári Klubbal, egyúttal köszönetet mondott a szervezetnek és elnökének, hogy 

„következetesen őrzi, nem hagyja elaludni Rákóczi emlékének a lángját, amely Kassához 

tartozott, tartozik és remélem, mindig is tartozni fog”. 

 

Mesélő múlt, jövőt kereső jelen 
2021. október 28. – ma7.sk  

 Felejthetetlen élményben lehetett része annak, aki a napokban ellátogatott a dunaszerdahelyi 

Csallóközi Múzeumba. Egyedi és utánozhatatlan, kettős kiállítás nyílt legközelebbi 

nyelvrokonaink, a Nyugat-Szibériában, a Hanti-Mansi Autonóm Körzetben élő hantik 

(osztjákok) és mansik (vogulok) életéről, kultúrájáról, valamint a Kelet-kutató Vámbéry 

Árminról Egy magyar dervis Közép-Ázsiában címmel. A dunaszerdahelyi közönség az első 
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Szlovákiában, amely élethű betekintést nyerhet a hantik és mansik történelmi múltjába és 

pezsgő jelenébe, a finn-ugor népek medvekultuszába, de emellett a rénszarvastenyésztés 

tudományába is. Ezzel a címmel hirdették meg a színes és elképesztően részletes kiállítást. A 

Csallóközi Múzeum mindig is nyitott volt a keleti kultúrák iránt, mondta Nagy Iván, a 

múzeum igazgatója. A hantik és a mansik népe szintén a globalizációval küszködik odahaza, 

mi pedig itt kisebbségként élünk Szlovákia területén, ezért is érdemes tanulmányozni a 

kultúrájukat, és fontosnak tartom, hogy minél több emberhez eljusson a kultuszuk, mint 

ahogy Vámbéryé is eljutott világszerte" – fogalmazott.  

 

Elhunyt Zelei Miklós, A kettézárt falu című dokumentumregény szerzője 
2021. október 28. – felvidek.ma  

A közlés szerint Zelei Miklóst hosszan tartó, súlyos betegség után csütörtök hajnalán érte a 

halál. Zelei Miklós 1948. november 8-án Kiskunhalason született. 

Mint írták, Zelei Miklós pályáját a hetvenes években kezdte, kiemelkedő újságírói-szerkesztői 

tevékenysége elsősorban a Magyar Hírlaphoz, a Látóhatárhoz és a Délmagyarországhoz 

kötődik. Irodalmi munkásságából tizenhét kötet született. A rendszerváltás idején 

szerzőtársával, Gazsó L. Ferenccel közös tényfeltáró riportregényekben mutatta be az 

államszocializmus valódi arcát. A politikai pszichiátriáról szóló Őrjítő mandragóra című 

könyvük máig hivatkozási alapmű. A Kettézárt falu című szociográfiai dokumentumregénye 

négy kiadásban jelent meg és jelentősen hozzájárult az ikerfalvak közötti határnyitáshoz. A 

Nagyszelmenc és Kisszelmenc tragédiájából írott, Zoltán újratemetve című színdarabját 

Vidnyánszky Attila rendezésében a Nemzeti Színház máig műsorán tartja. 

 

Új Szó-stúdió: Szakértőkkel az oktatási reformról 
2021. október 28. – Új Szó  

Október 29-én, azaz pénteken újabb adással jelentkezik az Új Szó-stúdió. A téma ezúttal a 

parlament által a napokban elfogadott oktatási reform. A tízrészes videóbeszélgetés-sorozat 

negyedik epizódjában a Szövetség oktatási szakpolitikusa, valamint a nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Karának docense mondja el véleményét. A 

napokban a parlament által is jóváhagyott oktatási reformba bekerült egy módosító javaslat, 

amely arról szól, hogy a szlovák nyelv és irodalom tantárgyat a nemzetiségi, így a magyar 

tanítási nyelvű iskolákban, az idegennyelv-oktatás módszertanával tanítsák. Milyen hatásai 

lehetnek a módosításnak? Mennyire felkészült az oktatási rendszer, hogy a szlovák nyelvet és 

irodalmat idegen nyelvként tanítsák? Megváltoznak a jövőben az érettségi követelmények? 

Mire számíthatnak a praktizáló pedagógusok? Az Új Szó-stúdió negyedik adásának vendége 

Prékop Mária, a Szövetség oktatási szakpolitikusa és Vančo Ildikó, a nyitrai Konstantin 

Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Karának docens 
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Pásztor István: Az EBESZ fontos szerepet tölt be a sajtószabadság területén is 
2021. október 28. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőház 11. ülésén csütörtökön huszonhárom tárgykörben hoztak 

döntéseket a képviselők. Az ülést megtisztelte jelenlétével Jan Bratu, az EBESZ szerbiai 

misszióvezetője is. Ez alkalommal találkozott Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház 

elnökével is, aki Facebook-bejegyzésében kifejtette, hogy Bratuban tapasztalt, a térséget jól 

ismerő és felkészült politikust ismert meg. A bejegyzés szerint a képviselőház ülésén a kilenc 

havi költségvetési megvalósításról szóló beszámoló, a jövő évre vonatkozó, az 

energiatakarékosságot biztosítandó kötelezettségvállalás jóváhagyása, a vízgazdálkodási, 

erdészeti, pedagógiai, fejlesztési, sportfejlesztési és urbanisztikai intézetek utolsó két évre 

vonatkozó jelentései illetve az igazgató- és felügyelőbizottsági kinevezések voltak terítéken. 

 

A vajdasági képviselőház elfogadta a költségvetésről szóló jelentést: Több pénz 

van a tartományi kasszában 
2021. október 27. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselőház elfogadta az idei költségvetés kilenc havi megvalósulásáról szóló 

jelentést. Nincs költségvetési hiány, sőt több pénz van a tartományi kasszában, amelyet az év 

végéig főként az egészségügyre fordítanak. A tartományi parlament mai ülésén a képviselők 

megvitatták az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank megbízólevelét is, amely szerint 

Vajdaság részt venne a 12 millió eurós hitelkérelmi folyamatban. Az összeget a középületek 

energiahatékonyságának megoldására fordítanák. 

 

A reformációra emlékezve 
2021. október 29. – Kiszo.net 

504 évvel ezelőtt Luther Márton kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 

Október 31-e a reformáció napja, melyről a református egyház évente megemlékezik. Október 

havát a reformáció hónapjának is szokták nevezni. A Nagydobronyi Református Líceum 

tanulói a hagyományokhoz híven ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1517-es eseményekről. 

Az alkalmat Kacsó Géza, a tanintézmény lelkészigazgatója imával nyitotta meg. 

 

Új gyalogos-átkelőhelyek Gáton a KMKSZ-es képviselők kezdeményezésére 
2021. október 28. – Karpat.in.ua 

Gát KMKSZ-es járási és kistérségi képviselőinek kezdeményezésére új gyalogos-

átkelőhelyeket alakítottak ki a falu Fő utcáján. Mivel a település a Beregszász és Munkács 

közötti főúton helyezkedik el, nagyszámú forgalom halad át naponta a községen. A sofőrök 

sokszor nem tartják be a szabályokat, ezért nagy szükség van az olyan baleset megelőzési 

intézkedésekre, mint új gyalogos-átkelőhelyek telepítése, vagy az előzést tiltó záróvonal 

felfestése, hangsúlyozza Lokita István KMKSZ-es elöljáró. 
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Felújítják az ungvári görögkatolikus katedrális ikonosztázát 
2021. október 28. – Karpat.in.ua 

Ungváron felújítják a Görögkatolikus Szent Kereszt felmagasztalása székesegyház 

ikonosztázát. Annak idején az ikonokat bronz festékkel díszítették, a rajtuk található 

feliratokat pedig megváltoztatták. Most viszont, a felújítási munkálatok keretében a mesterek 

megpróbálják visszaállítani annak eredeti állapotát. 

 

Budapesten tárgyalt Jankovics Róbert 
2021. október 28. – Képes Újság 

Magyar Levente, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és 

miniszterhelyettese kedden hivatalában fogadta Jankovics Róbertet, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét. A megbeszélést követően Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral tárgyalt. Magyar Levente miniszterhelyettes 2019 

nyarán a HMDK meghívására drávaszögi és kelet-szlavóniai programon vett részt, ahol 

személyesen is meggyőződhetett az akkor zajló fejlesztésekről. Ugyanakkor azokról az 

ütemtervekről is egyeztettek, melyek nyomán olyan nagy volumenű fejlesztések indultak el, 

amelyek az identitás mellett a magyar közösségek, családok gazdasági biztonságát és 

stabilitását is megerősítették. 

 

Ünnepi megemlékezés Zágrábban és Eszéken az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulóján 
2021. október 28. – Képes Újság 

A horvát fővárosban V4-es világzenei koncerttel és ünnepi fogadással, Eszéken alkalmi 

műsorral és koszorúzással emlékeztek a 20. századi magyar történelem egyik 

legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. A történelmi esemény előtti 

tisztelgés jeleként idén is felvonták a forradalmi lyukas zászlót Eszék főterén, valamint 

magyar szervezeteink székházainak és több kultúrotthonunk homlokzatán is lobogott a zászló 

az elmúlt napokban. 

 

A magyar kultúrát és hagyományokat mutatták be Harasztiban 
2021. október 28. – Képes Újság 

Vasárnap került sor a Magyar Hagyományok Szemléjére a Haraszti Ifjúsági Egyesület 

szervezésében, mellyel az a cél, hogy ilyen módon is megőrizzék azt a gasztronómiai és 

néptánctradíciót, amit őseinktől örököltünk, illetve hogy bemutassák azt a szélesebb 

közönségnek is. A honfoglaláskori magyar településen egykoron sokszínű, változatos volt a 

magyar népélet. Ma már egyre kevesebben beszélnek magyarul, s csak kemény munka árán 

tudják fenntartani nemzetünk hagyományait, kultúráját a faluban. A magyar közösségépítő 

munkából vállal oroszlánrészt a Haraszti Magyar Ifjúsági Egyesület. Évente számos 
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http://life.karpat.in.ua/?p=76981&lang=hu
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 29. 

 

programjával ad teret hagyományaink ápolásának, ezek közé tartozik a májusfa-kitáncolás, 

karácsonykor pedig a betlehemezés ősi hagyományát elevenítik fel. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 28. – Kossuth Rádió 

 

Több mint harminc évvel a rendszerváltás után sikerült elérni, hogy a magyarok lakta 

járásokban megjelenhetnek a kétnyelvű közúti táblák. Az eredeti javaslatot Gyimesi György, a 

vezető kormánypárt magyar nemzetiségű képviselője terjesztette be, ám az jogi szempontból 

helytelen volt. Ezért a Szövetség párt szakértői Horony Ákos jogász vezetésével kijavították és 

kiegészítették, majd nem kis meglepetésre rövid - magyarellenes szólamok pufogtatásától 

hangos - vita után a parlament el is fogadta a törvényjavaslatot. 

  

Soós Zoltán Marosvásárhely - tavaly ősszel megválasztott - polgármestere egy éve lépett 

hivatalába. Mandátuma első évének megvalósításait összegezve a városvezető - a 

településfejlesztési beruházások, a folyamatban lévő projektek mellett - kiemelten fontosnak 

tartotta és tartja a polgárokkal való kapcsolattartást, a hivatal szolgáltatásainak javítását, az 

ügyintézés megkönnyítését, valamint a kétnyelvűség érvényesítését. 

  

Szerbiában ismét rohamosan terjed a koronavírus. Az iskolákban egyelőre még tantermi 

oktatást tartanak, a szórakozóhelyekre viszont 22 óra után már csak oltási-igazolvánnyal 

lehet belépni. Magyarkanizsán is megugrott a fertőzöttek száma, ami riasztó.  

  

Magyarország gyógyszerekkel és lélegeztető-gépekkel segíti a koronavírus-járvány romániai 

kezelését. Húsz – alapvetően erdélyi – kórházba 40 lélegeztető-gépet, több mint 1600 

úgynevezett non invazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz gyógyszert 

szállít Magyarország Romániába – jelentette be csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter. Ezt megelőzően a szegedi és debreceni kórházak intenzív ellátást igénylő, 

koronavírusos betegeket vettek át, főleg határ menti kórházaktól, de még Kolozsvárról is. 

  

A Nagyváradhoz közeli Hegyközkovácsiban tartották a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 

Emlékhely Társaság 26. honismereti konferenciáját. A rendezvényen átadták a Fényes Elek-

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-28_18-02-00&enddate=2021-10-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-28_18-02-00&enddate=2021-10-28_18-40-00&ch=mr1
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díjakat is. A temesvári Szekernyés János helytörténészi munkásságáért részesült az 

elismerésben, és a 140 éve született Bartók Béla Temes és Torontál vármegyei, népzenei 

gyűjtéseiről tartott előadást. 

  

Gyarapodik az ottományi Komáromi kúriában kialakított múzeum gyűjteménye. Ezúttal egy 

nagykárolyi magángyűjtő adományozott számos tárgyat az intézménynek. Ezekkel nem csak 

berendezik a kúria szobáit, de egy teljesebb képet adnak a látogatóknak arról, hogyan is 

nézhetett ki egy módosabb érmelléki polgár otthona a XVIII. században. A kúriát Komáromi 

Csipkés György, Bihar vármegye alispánja építtette. A legenda szerint II. Rákóczi Ferenc is 

megpihent a kastélyt körülvevő kertben és Fráter Lóránt, a neves nótáskapitány is megfordult 

ott. Az épületet európai uniós támogatásból restaurálták.  

  

Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban szerda este volt az ősbemutatója a  budapesti 

Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Sors-kanyar című produkciójának, amely a Don-

kanyar tragédiájának 80. évfordulója alkalmából az ott harcoló katonáknak és elesett hősi 

halottaknak állít emléket. 


