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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Őrtüzekkel ünnepelték az autonómia napját Székelyföldön 
2021. október 31. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Nyugati Jelen, Index, Vajdaság Ma 

Őrtüzek, gyertyák gyújtásával ünnepelték vasárnap este Erdélyben Székelyföld 

autonómiájának napját. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) korábban arra kérte híveit, hogy a 

járványügyi előírások betartásával elsősorban magánterületeken gyújtsanak őrtüzeket, ahol 

pedig erre nincsen lehetőség, az ablakokba tett gyertyákkal jelezzék a Székelyföld 

autonómiája iránti igényüket. Az SZNT az őrtűzgyújtás időpontjában tette közzé közösségi 

oldalán az esemény kiáltványát, amelyet több helyszínen is felolvastak. Az Izsák Balázs SZNT-

elnök által jegyzett dokumentumban a tűzgyújtások résztvevői követelik, hogy az Európai 

Unió „a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa tekintetét Európa történetileg 

kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen állam területén élő nemzeti 

közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra”. 

 

Potápi: az autonómia a székelyek jogos követelése 
2021. október 31. - MTI, Híradó, Demokrata, Hír TV, HVG, Maszol, Körkép, ma7.sk, Pannon 

RTV, Magyar Szó 

Az autonómia a székelyek jogos követelése - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára vasárnap, Székelyföld autonómiájának napján a Tolna megyei Tevelen, 

ahol őrtüzet gyújtottak a székelyek iránti szolidaritás jeleként. Potápi Árpád János a helyi 

önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének rendezvényén hozzátette, 

reméli, hogy az őrtüzek gyújtása nem hiábavaló, és az autonómiatörekvést el fogja ismerni a 

román politika, közvélemény és az európai politika is. "Amit Székelyföldnek kérünk, nem 

Isten ellen való vétek, hanem jogos nemzeti követelés" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a 

nemzetiségi autonómia Európában több országban létezik, és Székelyföld a kommunista 

Romániában is önálló közigazgatási egység volt. Az államtitkár, aki a térség fideszes 

országgyűlési képviselője is, emlékeztetett: a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2016-ben 

határozott arról, hogy október utolsó vasárnapját Székelyföld autonómiájának napjává 

nyilvánítja, és arra kérte a székely településeket, hogy Székelyföld határát őrtüzekkel, 

fáklyákkal világítsák meg. A kezdeményezés az azóta eltelt években elterjedt a Kárpát-

medencében, és világszerte - Kanadától Új-Zélandig - a székely szabadság mellett a székely 

autonómiára is felhívják a figyelmet - tette hozzá. A bukovinai székely származású politikus 

azt mondta, őseik kétszáz éven át éltek száműzetésben, Bukovinában, ezért igazán 

szolidárisak lehetnek az erdélyi székelyekkel. Úgy fogalmazott: a Tevelen gyújtott őrtűz azt 

jelenti, hogy "nemcsak barátai, ismerősei, hanem testvérei is vagyunk egymásnak".  Kitért 

arra is, hogy Tevel testvértelepülésén, Csíkdánfalván a járványhelyzet miatt őrtüzet idén nem 

tudnak gyújtani, de minden ablakba mécsest, gyertyát helyeznek ki. 
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Szili Katalin: a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy 
2021. október 30. - MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Origo, ma7.sk, 

felvidek.ma, Körkép, Magyar Szó, karpat.in.ua 

A nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy - jelentette ki az 

autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szombaton Budapesten. Szili 

Katalin a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 

közgyűlésén a nemzeti kisebbségvédelemről és az autonómiáról tartott előadásában azt 

hangsúlyozta, hogy az őshonos kisebbségek európai jogairól szóló diskurzusba fontos 

beemelni a nemzeti jelzőt. Az Európai Unióban minden kisebbséggel szívesen foglalkoznak, 

azonban az európai közösség lakosságának 10 százalékát kitevő őshonos kisebbségekkel, 

mintegy 50 millió emberrel nem óhajtanak - mondta. Példaként említette, hogy 2019-ben az 

Európai Parlament határozatot fogadott el az afrikai származású emberek alapvető jogairól, 

amelyek között a munkához és lakhatáshoz való jogukat is elismerte, miközben nem hozott 

hasonló határozatot az őshonos kisebbségekről. Szili Katalin közölte: ezért Magyarország az 

Európa Tanácson (ET) keresztül képviseli ezzel kapcsolatos javaslatait.  A miniszterelnöki 

megbízott a feladatok között említette a nemzetközi intézményrendszer tematizálását, illetve 

a jogsértések és jogfosztások bemutatását. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára javaslatot tett a NYEOMSZSZ nyugat-európaiból 

összeurópai szervezetté alakítására, szorgalmazta közép-európai és balkáni országok 

bevonását a szervezetbe. Közölte: a tavalyi és az idei nemzetpolitikát a kiszámíthatóság és 

folytonosság, valamint a járványhelyzethez való alkalmazkodás jellemezte. Tavaly 82 nemzeti 

jelentőségi intézmény 12 nemzeti jelentőségű programját, összesen 270 ilyen tevékenységet 

támogattak, köztük a NYEOMSSZ működését - tette hozzá. Az államtitkár szólt az idei 

Nemzeti Újrakezdés Program diaszpóra alprogramjáról, amelynek keretében működésre és 

fejlesztésre 208 pályázatot támogattak csaknem 132 millió forinttal, továbbá 138 pályázó 

rendezvényeit támogatták mintegy 43 millió forinttal. 

 

Szilágyi Péter: október 23. minden magyar számára a szabadság napja 
2021. október 30. – MTI, Magyar Hírlap, BAON, NOOL 

Október 23. minden magyar számára a szabadság napja. 65 évvel ezelőtt kivételes erővel 

kovácsolódott eggyé a nemzet - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős miniszteri biztosa helyi idő szerint szombaton, a Pennsylvania állambeli Barto 

városában tartott 1956-os megemlékezésen. "Nekünk, magyaroknak soha sem volt magától 

értetődő luxus a szabadság. Keményen kellett küzdenünk és harcolnunk érte. De a szabadság 

iránti vágy és tenni akarás mindig összekötött minket és megsokszorozta erőinket" - 

fogalmazott a miniszteri biztos. Szilágyi Péter hozzátette: a magyarság történelme során 

számtalanszor bizonyította, hogy nem fél szembeszállni azzal, aki a szabadságára tör, legyen 

szó törökről, osztrákról vagy oroszról. A forradalom és annak megtorlása következtében közel 

200 ezer ember hagyta el Magyarországot, vállalva ezzel, hogy földönfutó lesz, ebből 

megközelítőleg 35 ezer ember talált új otthonra az Amerikai Egyesült Államokban - tette 

hozzá a politikus. "Ne felejtsünk el köszönetet mondani az itt élőknek, hogy befogadták a 

forradalom megtorlása elől menekülő honfitársainkat és lehetőséget adtak nekik a 
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beilleszkedésre. Mi példát mutattunk a világnak bátorságból, az itt élők pedig emberségből" - 

fogalmazott Szilágyi Péter. 

 

 „Besárgult” Magyarország: karantén vár az uniós zöldigazolvány nélkül 

Romániába utazókra 
2021. október 29. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Frissítette az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) a járványügyi kockázatot jelentő régiók 

és országok listáját. Hollandia, Oroszország, a Feröer-szigetek és Guernsey piros besorolást 

kapott, Magyarország zöldből sárga zónába került – adta hírül az Agerpres. Magyarország 

kolozsvári Főkonzulátusa az új lista kiközlése után rövid idővel Facebook-bejegyzésben 

emlékeztetett: az intézkedés azt jelenti, hogy október 31-étől kéthetes karantén vár azokra a 

Romániába utazó magyarországiakra is, akik nem tudnak felmutatni az Európai Unió által 

használt QR-kóddal rendelkező Covid-igazolást. A rendelkezés vasárnaptól (szombat éjféltől) 

lép hatályba. A diplomáciai kirendeltség arra figyelmeztet, hogy a magyar hatóságok által 

kiállított védettségi igazolványon (plasztikkártyán) szereplő QR-kód nem azonos az európai 

uniós QR kóddal, így azt nem fogadják el a román hatóságok. Az oltottak figyelmét 

ugyanakkor arra is ráirányítják, hogy a romániai hatóságok kizárólag az Európai Unió által 

jóváhagyott vakcinákat fogadják el, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a Pfizer-BioNTech, 

Moderna, AstraZeneca, Covishield és Janssen vakcinákat elfogadják (amennyiben a második 

oltás után eltelt 10 nap), a Sputnik és Sinopharm vakcináival beoltottakat pedig úgy tekintik, 

mint aki nincs beoltva.  

 

Az EU által el nem ismert vakcinával beoltottak is karanténmentesen 

beléphetnek Romániába 
2021. október 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Karanténmentes a határátlépés Romániába mindenki számára, akinek oltásigazolványa van, 

függetlenül attól, hogy milyen oltóanyagot választott – közölte pénteken este Cseke Attila, a 

bukaresti kormány ügyvivő egészségügyi minisztere. A tárcavezető hozzátette, a 

Magyarországon beoltott személyekre általánosan vonatkozik a karanténkivétel, amely a 

politikus szerint az RMDSZ közbenjárása nyomán azonnali hatállyal életbe lépett. Cseke 

Attila közölte, amennyiben valakinek az illető ország egészségügyi hatósága által kibocsátott 

papíralapú vagy digitális oltási igazolványa van az illető ország nyelvén és angolul, 

függetlenül attól, hogy milyen veszélyességi besorolású országból érkezik, 

karanténkötelezettség nélkül léphet be Romániába. 

 

Megérkezett Erdélybe a magyar kormány segélyszállítmánya 
2021. október 29. – maszol.ro, Bihari Napló 

A magyar kormány részéről újabb segélyszállítmány, három lélegeztetőgép, 200 csomag non-

invazív lélegeztetéshez szükséges maszk és 300 doboz Favipiravir gyógyszer érkezett péntek 
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reggel a Szilágy Megyei Sürgősségi Kórháznak. A megyében három egészségügyi 

intézményben működik Covid-osztály, a zilahi tüdő- és fertőzőosztályon, illetve a 

szilágysomlyói és a zsibói városi kórházban. A megyei sürgősségi kórház koordinálja az ott 

lévő Covid-osztályokat is, a szükségletekhez mérten ők juttatnak készítményeket és 

védőfelszereléseket az ott lévő betegek és orvosok számára. Zilahon a segélycsomag-

szállítmányt Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja adta át a kórház menedzserének. 

Elmondta, a román kormány felkérésére és a segítségnyújtás szándékától vezéreltetve hoztak 

újabb szállítmányt Romániának. 

 

Sportkomplexum építésére kapott támogatást Gyergyóditró 
2021. október 29. – szekelyhon.ro 

Közel hétmillió lejt biztosít a fejlesztési minisztérium egy sportlétesítmény építésére 

Gyergyóditróban – olvasható Cseke Attila nyilatkozata az RMDSZ pénteki közleményében. 

Modern sportbázissal gazdagodik a Gyergyói-medence, a tervek szerint a gyergyóditrói 

sportkomplexum több mint egy év múlva készül el, és egyszerre több mint száz ember 

sportolására ad majd lehetőséget. A sportlétesítményben fitneszpark, minifoci-, futó- és 

gördeszkapálya is helyet kap majd.  

 

A székelyudvarhelyi kórház kapja a legtöbb lélegeztetőgépet Magyarországról 
2021. október 29. – szekelyhon.ro 

Megjelent a Magyar Közlönyben a Magyarország által az erdélyi kórházaknak nyújtott 

támogatást részletező kormányhatározat. Magyarország orvostechnikai eszközöket – 

lélegeztetőgépeket, maszkokat – és gyógyszereket adományoz határon túli egészségügyi 

intézmények számára, az ebbéli szándékot pedig kormányhatározatba foglalták, amely meg is 

jelent a Magyar Közlönyben. Az adományból Kovászna, Hargita, Maros, Bihar, Fehér, 

Szatmár és Szilágy megyei egészségügyi intézmények részesülnek a kormányhatározat 

közzétételét követő negyvenöt napon belül. zékelyföldi viszonylatban szám szerint 

Marosvásárhelyre kerül a legtöbb lélegeztetőgép, összesen nyolc (négyet kap a 

Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház és szintén négyet a Maros Megyei 

Klinikai Kórház), de mint intézmény a Székelyudvarhelyi Városi Kórház kapja a legtöbbet, 

hatot. További – Panther 5 típusú – lélegeztetőgépek jutnak Sepsiszentgyörgyre, 

Kézdivásárhelyre, Barótra, Szászrégenbe, Segesvárra és Dicsőszentmártonba. A felsoroltakon 

kívül – székelyföldi viszonylatban – maszkcsomagot kap még a Gyergyószentmiklósi Városi 

Kórház, és az említett egészségügyi intézmények mindegyikébe jut a koronavírusos betegek 

kezelésére alkalmas Favipiravir gyógyszer. 

 

Újabb tárcát kapna az RMDSZ abban a kormányban, amelynek kevés esélye van 

a hivatalba lépésre 

2021. október 29. – Krónika, maszol.ro 

Az RMDSZ vállalja a további munkát a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) közös kisebbségi 

kormányban – döntötte el pénteken a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT). Kelemen 
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Hunor szövetség elnök a miniparlamentként működő testület online formában rendezett 

ülése után közölte, a PNL-lel folytatott tárgyalások eredményeként egy új minisztérium 

vezetését is megkapja az RMDSZ. A szervezet miniszterjelöltjeiről szintén pénteken döntött a 

Szövetségi Állandó Tanács. E szerint Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes lesz, Cseke 

Attila a fejlesztési, Tánczos Barna a környezetvédelmi, Novák Eduárd az ifjúsági és 

sportminisztérium élére kerül a Ciucă-kormányban, Hegedüs Csillát pedig az Európai 

Beruházások és Projektek Minisztériuma élére javasolta a szövetség operatív döntéshozó 

testülete. Az RMDSZ közleménye szerint tisztában vannak azzal, hogy ma még nincs meg a 

többség a kormány beiktatásához a parlamentben, mégis fontosnak tartják a 

következetességet. 

 

Lőrincz Helga: következetességgel és türelemmel zárkóztatjuk fel Nagyenyedet 
2021. október 30. – maszol.ro 

Kereken egy év telt el, amióta Lőrincz Helga letette az esküt és ezáltal második mandátumát 

vállalta Nagyenyed alpolgármestereként. Az elmúlt esztendő megvalósításairól és 

nehézségeiről faggatták az előljárót. 

 

 

Csíkszeredában találkoztak a csíki önkormányzati vezetők 
2021. október 31. – maszol.ro 

A csíki régió önkormányzati vezetőivel találkozott Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere 

kezdeményezésére Borboly Csaba megyeelnök, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 

elnöke, Tánczos Barna miniszter és Rákosi-Seiwarth Ildikó, az országos kataszteri hivatal 

vezérigazgatója. Az önkormányzati vezetők találkozóján hat pont mentén olyan 

kérdésköröket beszéltek át a polgármesterek, amelyek meghatározóak lehetnek a következő 

időszakban. Szó esett többek között a kormányzati források lehívását érintve, a csík-térségi 

vidéki települések és Csíkszereda, mint megyeközpont helyzetét meghatározó 

perspektívákról, valamint a 6 százalékos támogatás leosztási igényekről. Az ülésen 

megállapodás született arról is, hogy fontos szempont a teljesítmény, a stratégiák 

megvalósulásának figyelembe vétele a kormányzati forráselosztásnál, valamint a jelenlévők 

meghatároztak egy csík-térségi álláspontot, amelyet a  Hargita  Megye Egyeztető Tanácsának 

(HET) ülésén a csíkszéki tagok képviselni fognak a továbbiakban. 

 

Márki-Zaynak Ceaușescu jut eszébe a külhoniak támogatásáról  
2021. november 1. – Krónika 

Kétszer is lekezelő hangnemben nyilatkozott a határon túli magyarokról, az őket célzó 

anyaországi támogatásokról az utóbbi napokban Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzéki 

pártok közös miniszterelnök-jelöltje. Hódmezővásárhely polgármestere – akinek 

közelmúltban tervezett erdélyi útját éles vita előzte meg, s melyet végül a járványhelyzetre 

hivatkozva lemondtak – egy rövid videóban jelentkezett be vasárnap a Facebook-oldalán. 

Közlendőjében kitért a külhoni magyarokra is. „Orbán Viktort a választási győzelem vezérli 
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akkor, amikor a határon túli magyarokat támogatja” – idézte Márki-Zayt a Mandiner. Az 

ellenzéki miniszterelnök-jelölt szerint ez sok külhoninak, erdélyinek nem tetszik. 

 

Szilágynagyfaluban kettős ünnepet ültek: Luther Mártonra és Arany Jánosra 

emlékeztek 
2021. november 1. – maszol.ro 

Kettős ünnepet tartottak vasárnap Szilágynagyfalu református templomában: megemlékeztek 

a reformációról, Luther Mártonról és a település híres leszármazottjáról, Arany Jánosról. A 

vasárnap délelőtti istentiszteleten Szőnyi Levente helyi lelkész kiemelte, 200 évvel Arany 

János születése és 500 évvel a reformáció elindulása után is fontos az értékek, kincsek 

átadása, továbbvitele. Luther Márton reformációja a megújulás reformációja, meg kell újítani 

mindazt, ami nem jó, ami nem emberhez méltó. Luther arra buzdított, hogy mindvégig a 

nemes értékekre törekedjünk. „Az, hogy Arany János dédnagyapjának a szülőföldjén, 

életterületén élhetünk, felhatalmaz arra, hogy megőrizzük mindazt, ami szép és nemes. 

Mindaz, amit Arany János írt és közvetített, az nemes és becsületes volt” – fogalmazta meg a 

lelkész. 

 

Újabb elutasítás Székelyudvarhelyen a Csanády-szoborra, a kezdeményező nem 

nyugszik bele 
2021. november 1. – szekelyhon.ro 

Újabb elutasítás Székelyudvarhelyen a Csanády-szoborra, a kezdeményező nem nyugszik bele 

2021. november 1. – szekelyhon.ro 

Nem értett egyet a székelyudvarhelyi köztéri alkotások elhelyezését véleményező szaktestület 

azzal az elképzeléssel, hogy a Haáz Rezső Múzeum udvarára kerüljön a Balázs Ferenc 

Vegyeskar és támogatóik által megrendelt Csanády György-szobor. A kezdeményezők új 

helyszínt keresnek, hogy méltó emléket állíthassanak a székely himnusz szerzőjének. 

 

Táblák és irányok 
2021. október 29. - ma7.sk  

Múlt szerdán a szlovák parlament elfogadta azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi 

magyar nyelvű közúti jelzőtáblák kihelyezését. Utánajártunk, milyen előrelépést hoz a vizuális 

kétnyelvűségben az elfogadott módosítás. A közúti jelzőtáblák kétnyelvűsítését Gyimesi 

György kormánypárti képviselő kezdeményezte augusztus végén. A képviselő a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény módosítására benyújtott javaslatát a jogalkotási folyamatban 

lényeges pontokon változtatta meg, miután az akkor még önálló pártként működő MKP 

elnökével és jogi szakértőjével egyeztetett. Míg az eredeti indítvánnyal szemben a közéleti 

szereplők részéről több kifogás merült fel, az elfogadott módosítás kapcsán egyetértés van 

abban a tekintetben, hogy a vizuális kétnyelvűség egyértelmű kiszélesítéséről beszélhetünk. 
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Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos megkeresésünkre elmondta, a jogszabály jövő év 

január 1-jén lép életbe. A táblákat az útkezelő helyezheti ki – jegyezte meg a kisebbségi 

kormánybiztos – vagyis az adott közút besorolásától függően ez lehet a helyi vagy a megyei 

önkormányzat, illetőleg az országos közútkezelő vagy az autópálya társaság. Bukovszky 

hozzátette, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a táblák elkészítésének és kihelyezésének 

költségeit az útkezelő állja. 

 

A rektorok elutasítják a felsőoktatási törvénytervezetet – Juhász Györgyöt 

kérdeztük 
2021. október 29. - ma7.sk  

Csütörtökön a pozsonyi Comenius Egyetemen ülésezett a Szlovák Rektori Konferencia, ahol 

megvitatták a felsőoktatási reformot, pontosabban a felsőoktatási törvény módosítását, amit 

az oktatási minisztérium a múlt héten bocsátott tárcaközi egyeztetésre. A javaslat hatalmas 

felháborodást váltott ki az egyetemek akadémiai közösségei és vezetőinek körében. Juhász 

György, a komáromi Selye János Egyetem rektora portálunknak elmondta, a rektori 

konferencia teljes egészében elutasította a tervezetet és azt kérték, vegyék vissza a tárcaközi 

egyeztetésből. A rektorok már tavaly is nehezményezték a tervezet több pontját, de ennek 

ellenére ezek nem kerültek ki a javaslatból, sőt inkább még rontottak az eredeti verzión. A 

legtöbb aggály az igazgatótanácsok összeállítása és kompetenciái miatt fogalmazódott meg. A 

módosító javaslat szerint a jelenleg működő igazgatótanácsok megszűnnének, és újak 

jönnének létre, az akadémiai szenátusok számához mérten. Minimálisan 8 személy alkotná, 

de ebből 4-et a minisztérium adna és a másik 4-et a szenátus javasolná. A tervezet szerint a 

rektorválasztás is úgy történne, hogy az igazgatótanács és az akadémiai szenátus együttes 

ülést tartana, de a rektorjelöltnek mindkét testületben meg kellene szereznie a többséget. Ha 

az igazgatótanácsban nem rá szavazna a többség, a minisztérium által delegált személyek 

nem támogatnák a rektorjelöltet, akkor patthelyzet állna elő” – világítja meg a helyzetet 

Juhász György.  

 

Könyvritkaságokkal gazdagodott a Márai-gyűjtemény 
2021. október 30. - ma7.sk  

Csaknem hetven könyvet kapott ajándékba a kassai Márai Sándor Emlékkiállítás. A kötetek 

többsége egykor a Grosschmid család tagjainak birtokában volt, akadnak köztük Márai 

Sándor, illetve az író édesapja, Grosschmid Géza könyvtárából származó darabok. A 

budapesti Központi Antikvárium 67 könyvet és 3 fotót ajándékozott a Márai Sándor 

Emlékkiállításnak, hogy méltó helyre kerüljenek, részei legyenek a Grosschmid család egykori 

kassai házában kialakított kiállításnak. A legnagyobb tételt a dr. Grosschmid Géza 

könyvtárából származó kötetek alkotják, amelyekben megtalálható aláírása és pecsétje is. 

Leginkább ügyvédi munkájához fontos kötetekről van szó, jogi könyvekről, törvénytárakról, 

joggal kapcsolatos szakirodalomról. A legérdekesebb darabok azonban a Franklin Társulat 

által kiadott Magyar Remekírók sorozat kötetei – pontosabban ezekből hat darab –, 

amelyeket Márai Sándor az Egy polgár vallomásaiban is említ. „Bordó kötésben, 
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aranybetűkkel, a szerzők névaláírását a kötés címlapján fakszimilében bemutató címkével, 

hosszú polcot foglalt el a Magyar Remekírók sorozata” – írja. Külön érdekesség, hogy a Márai 

Sándor Emlékkiállításon olyan bútorok találhatók, amelyeket egykor a Grosschmid család 

birtokolt, tehát Márai Sándor gyermekkorában ebben a Mészáros utcai házban voltak. Ezek 

közé tartozik az a könyvesszekrény is, amelyben az író szüleinek könyvei kaptak helyet. Ezt az 

Egy polgár vallomásaiban leírtak alapján rendezték be, s most az egykor benne őrzött kötetek 

visszakerülnek eredeti helyükre. 

 

Megnyílt a komáromi szabadtéri színészmúzeum 
2021. október 30. - Új Szó 

A Semmelweis Ignác Egészségközpont melletti parkot huszonkét elhunyt színész portréja 

ékesíti. A szabadtéri tárlat hivatalos neve: Tarics Lőrincz Margit Szabadtéri Színészmúzeum. 

A kiállítást a Magyar Területi Színház (Matesz) 1952-es alapításának közelgő évfordulója 

alkalmából állították össze. A rendhagyó múzeum ötletadója és a Komáromi Jókai Színház 

örökös tagja, Tarics Lőrincz Margit a megnyitón emlékeztetett, az Mateszt az ötvenes évek 

elején megalapító színészeknek köszönhető, hogy ma is van magyar nyelvű színjátszás 

Szlovákiában. A múzeum széleskörű összefogás eredményeképp jött létre. A színművésznő 

kezdeményezésére, Szabó Csilla, az EVENT nonprofit szervezet elnöke és Koczkás Andrea 

ügyvéd karolták fel az ötletet, amelyet a Kisebbségi Kulturális Alap, valamint a Komárom 

önkormányzat és mások is támogattak. A vízálló képek mellett két információs tábla is látható 

a Széna téri parkban. A tervek szerint a jövőben a portrésorozatot bővíteni fogják a 

közelmúltban, illetve tragikusan fiatalon elhunyt színészek arcképeivel. 

 

A mátyusföldi magyarság otthona 
2021. október 31. - ma7.sk  

Egy nép hagyományait és kultúráját úgy lehet megőrizni és továbbadni, ha a régiókban élők 

esélyt kapnak közösségek kiépítésére, és a közösségek rendelkeznek egy otthonnal. A galántai 

Pázmány Péter Alapítvány a mátyusföldi magyar közösség összefogásán és megtartásán 

fáradozik. Szép, felújított otthonban kap lehetőséget a galántai székhelyű Pázmány Péter 

Alapítvány arra, hogy megújítsa a mátyusföldi mikrorégió magyarságának közösségét. A 

galántai Csemadok mögött található Pázmány-ház sokáig Csipkerózsika-álmát aludta, a 

közelmúltban azonban a magyar kormány támogatásával sikerült felújítani az épületet és a 

Pázmány Péter Alapítvány ügyvezetőjének és kuratóriumának köszönhetően lendületesebb 

lett a munka, pezsgőbb lett az élet a házban. A legutóbbi népszámlálás alkalmával a galántai 

lakosság 31 százaléka vallotta magát magyarnak. A rendszerváltozáskor ez az arány még 41 

százalék volt. Az egyre inkább fogyatkozó mátyusföldi magyarság új esélyt kap arra, hogy 

közösségben, egy „magyarság otthonban” találkozzon, színes és színvonalas programokon 

vegyen részt. Horváth Judit, a Pázmány Péter Alapítvány ügyvezetője ízig-vérig elkötelezett és 

elhivatott a magyarságot illető kérdésekben. 
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Focus: A parlamenti küszöb fölött a Szövetség, tovább erősödik a Smer 
2021. október 31. - ma7.sk, bumm.sk,  

Vasárnap a Markíza televízióban tették közzé a Focus legújabb felmérését. Az október 20. és 

27-e között, 1 009 ember megkérdezésével készült felmérés szerint kilenc párt lépné át az 5 

százalékos parlamenti küszöböt. Továbbra is a Hlas-SD vezet 19,3 százalékkal, de a Smer-SD 

tovább erősödött - a Focus a pártot már 15,5 százalékra mérte. Megjegyzést érdemel, hogy a 

felmérés még a botrányos felvétel kiszivárgása előtt készült. Ha most tartanák a választást, a 

dobogó harmadik fokára az SaS férne fel, 12,2 százalékos támogatottsággal. A jelenlegi 

legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO csak negyedik lenne - Matovičék 8,4 százalékos 

támogatottságra számíthatnak. A progresszívek 6,9, Kollárék 6,3, a KDH 6,1 százalékos 

eredménnyel jutna a parlamentbe. Ugyancsak átlépné a küszöböt a Republika 5,5 százalékkal. 

Parlamentbe jutna az október elején alakult egységes magyar párt, a Szövetség is - 5,2 

százalékos eredménnyel. 

  

Hajnal Jenő: A megbékélés feladatát kell utódainkra hagyni  
2021. november 1. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A megbocsátás elsősorban mély emberi, lelkületi érzés, amely kerüli a külsőségeket, de néha 

szavak nélkül is hat, és a gyermekeinkre, unokáinkra a megbékélés feladatát, terhét és emberi 

méltóságát kell örökül hagyni - hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

elnöke vasárnap Csúrogon, ahol az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra 

emlékeztek. Hozzátette, "az igazi megbocsátás, mint a szeretet is, általában bölcs, leleményes, 

pótolhatatlan és alázatos is egyben, (.) és csodára is képes, amikor szembe tudja állítani a 

gyűlöletet a szeretettel, az ellenségeskedést pedig a békével". Ez a béke és megbocsátás 

teljesedett ki 2013-ban Csúrogon, amikor szerbek és magyarok közösen emlékeztek meg az 

áldozatokról - magyarázta. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete beszédében 

kiemelte, olyan áldozatokra emlékezünk Csúrogon, akiket egy eszmerendszer nevében 

gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel azért, mert magyarok voltak. Mára viszont valósággá 

vált, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt, és a magyar-szerb kapcsolatok hihetetlen 

mértékben fejlődtek, és a két ország két hónappal ezelőtt stratégiai partnerségről állapodott 

meg. 

 

Az 1944-es áldozatokra emlékeztek Horgoson 
2021. november 1. – Vajdaság Ma 

Horgoson 1944 őszén a jelenlegi kutatások szerint 74 embert gyilkoltak le a partizánok. 

Többségük helybeli volt, de olyanok is lelték itt halálukat, akik véletlenül tartózkodtak a 

faluban azokban a napokban, ugyanakkor horgosiakat is végeztek ki más településeken. A 

horgosi temetőben felállított emlékhelyen emlékeznek rájuk minden év november 1-jén, 

habár az emlékmű alatti kripta még üres, az áldozatok ugyanis ma is tömegsírokban 

fekszenek. Az emlékhelyen idén is elhelyezték a Szabadkai Magyar Főkonzulátus, 
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Magyarkanizsa önkormányzata, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Horgos helyi Közösség 

tanácsának koszorúit, amelyeket Gutási Ákos atya szentelt meg. 

 

Az ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Martonoson 
2021. november 1. – Vajdaság Ma 

Az 1944-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek ma délután Martonoson. 

1944. november 21-én Martonoson Werner Mihály apátplébános mellett további 23 ártatlan 

magyar áldozatot végeztek ki a partizánok, miután több napon át kínozták őket. A 

megemlékezésen jelen voltak az 1944-es martonosi áldozatok hozzátartozói is, akik évről évre 

kijárnak a helyi temetőbe és visszaemlékeznek felmenőikre. Holló Ferenc mindössze 

négyéves volt, mikor édesapját 1944 novemberében elhurcolták majd kivégezték a partizánok. 

- Édesanyám és a testvérem mesélte el nekem az akkor történteket, hogy összeszedték az 

embereket és az én édesapám is köztük volt. Azt tudom, hogy nem volt semmi bűne, ez egy 

állatias tett volt. Bevitték a községháza pincéjébe és közel tíz napig kínozták őket. Aztán 

november 21-én már nem voltak ott, kivitték őket a Tiszához. 

 

Méltó emlékhelyet az áldozatoknak 
2021. november 1. – Magyar Szó 

Vasárnap Verbászon a második világháborút követő megtorlások ártatlan magyar és német 

áldozataira emlékeztek. A kegyeletadás szentmisével kezdődött a katolikus templomban, 

majd a régi – részben megtisztított – temetőben a két tömegsír közelében lévő emlékkereszt 

megkoszorúzásával folytatódott. Az egyházi szertartást követően a kegyelet virágait a 

kettétört, majd újraállított keresztnél először a Keskenyúton Alapítvány és az elhunytak 

hozzátartozói nevében Cseresznyésné Kiss Magdolna, az alapítvány kuratóriumi elnöke 

helyezte el, őt követően Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a Vajdasági Magyar 

Szövetség helyi és kúlai szervezetének képviselői, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

topolyai szervezetének képviselői és a Szirmai Károly Művelődési Egyesület képviselői 

koszorúztak. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, nem elég csupán 

emlékezni az ártatlan áldozatokra, hanem ezt az emléket méltó módon meg kell őrizni. 

 

Elbúcsúzott a beregszászi főkonzul 
2021. november 1. – Kiszo.net 

Szilágyi Mátyás, a beregszászi konzulátus leköszönő főkonzulja csütörtökön a Helikon 

étterembe invitálta vendégeit főkonzulként eltöltött megbízatása lezárása alkalmából. – Az 

Ukrajnában, Kárpátalján, Beregszászban eltöltött közel négy esztendő számomra egy 

szívemhez igen közeli, érdekes világ megismerését jelentette. Szerencsésnek tudom magam, 

hogy e szép, kulturális, történelmi és művészeti hagyományokban gazdag, nemzeti-etnikai és 

vallási szempontból sokszínű, toleráns régióban, a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségi 

közösség hagyományos fővárosában, valamint az ahhoz tartozó konzuli kerületben 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27099/Az-artatlan-magyar-aldozatokra-emlekeztek-Martonoson.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4763/vajdasag/253327/M%C3%A9lt%C3%B3-eml%C3%A9khelyet-az-%C3%A1ldozatoknak-verb%C3%A1sz-megeml%C3%A9kez%C3%A9s.htm
https://kiszo.net/2021/11/01/elbucsuzott-a-beregszaszi-fokonzul/
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képviselhettem Magyarország konzuli, kulturális, külgazdasági és nemzetpolitikai érdekeit – 

kezdte köszöntő beszédét Szilágyi Mátyás. 

 

Újraindul a Munkács–Budapest közvetlen vonatjárat 
2021. november 1. – Kiszo.net 

November 2-tól, keddtől újraindul a Munkács–Budapest InterCity – közölte hétfőn az ukrán 

állami vasúttársaság, az Ukrzaliznicja hivatalos Facebook-oldalán. A közlemény szerint a 

33/34. számú járat, közismertebb nevén a Latorca IC Csapon és Záhonyon át közlekedik a 

magyar fővárosba. A vonat naponta, menetrendi idejében, 12:30-kor (kelet-európai idő) indul 

Munkácsról, 18:37-kor (közép-európai idő) érkezik Budapestre. Ellenkező irányba 

Budapestről az InterCity reggel 7:23-kor (közép-európai idő) startol, 15:30-kor (kelet-európai 

idő) érkezik Munkácsra. 

 

A rendőrség lepecsételte a Kárpátaljai Megyei Tanács irodáit 
2021. november 1. – Kiszo.net 

November 1-én, hétfőn a rendőrség emberei megszállták a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatás ungvári épületét és elkezdték lepecsételni a megyei tanács apparátusának 

irodáit, írja a Mukachevo.net Vitalij Gregor társadalmi jogvédő Facebook-bejegyzésére 

hivatkozva. A hírportál meg nem nevezett forrásaira hivatkozva, azt közölte, hogy a hatóságok 

az apparátus egyik tisztviselőjének bejelentése nyomán kezdték meg a helyiségek lezárását. A 

Mukachevo.net információi szerint valaki jogtalanul megpróbált belépni a tanács szerverébe. 

 

A Katolikus Karitász Orvosmissziója Nagyszőlősőn 
2021. november 1. – Karpat.in.ua 

Nagyszőlősön folytatja prevenciós munkáját a Katolikus Karitász Orvosmissziója. Az 

önkéntes orvoscsoport gyermekek részére végez szemészeti, fogászati és mozgásszervi 

szűréseket. Az orvosmisszió már 4 éve jár Kárpátaljára azzal a céllal, hogy tapasztalatukkal és 

szakmai tudásukkal segítsék az itt élő embereket és javítsák az egészségségüket, továbbá 

orvosi tanácsokkal lássák el őket. 

 

Reformáció napja Beregszászon 
2021. november 1 – Karpat.in.ua 

Ünnepi Istentisztelet keretében ünnepelték a Reformáció emléknapját a Beregszászi 

Református Gyülekezetben. A presbiter beiktatással és díjátadóval egybekötött alkalmon 

méltatták a református egyház megalakulásának 504. ik évfordulóját. 
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https://kiszo.net/2021/11/01/ujraindul-a-munkacs-budapest-kozvetlen-vonatjarat/
https://kiszo.net/2021/11/01/a-rendorseg-lepecsetelte-a-karpataljai-megyei-tanacs-irodait/
http://life.karpat.in.ua/?p=77635&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=77510&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. október 29. – Kossuth Rádió 

 

Perdöntő ítélet született az Úz-völgyi Haditemető kérdésében. A Bákói Ítélőtábla  csütörtökön 

jogerősen érvénytelenítette Dormánfalva önkormányzati testületének azt a 2019. 

márciusában hozott határozatát, amellyel a város közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi 

katonatemetőt.  

 

Október utolsó vasárnapján, idén október 31-én tartják Székelyföld Autonómiájának Napját, 

amely az eucharisztia évében és a reformáció ünnepén közelítheti egymáshoz a különböző 

felekezeteket is – mondta el Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke. Bíró Edit, az 

Udvarhelyszéki Székely Tanács elnöke arra ösztönzi a lakosságot, hogy aki nem tud elmenni 

valamelyik közeli térre, ablakában is gyújthat gyertyát. A székelyek autonómiájával 

szimpatizáló megmozdulásokat szerveznek az anyaországban, több helyszínen is.  

 

Megérkezett Romániába a magyarországi orvosi segélyszállítmány.  

Öt Bihar megyei kórház kapott segítséget a magyar kormány adományából. Az igényeknek 

megfelelően a megyeközpont és négy vidéki kórház között osztották szét a koronavírusos 

betegek ápolásához szükséges felszerelést. A kórházak képviselő elmondták: nagy szükség van 

a segítségre, egyre több a megbetegedés, gyógyszerből pedig hiány van.  

A nap folyamán a Partium többi megyéjébe, Szilágy illetve Szatmár megyébe is elviszik a 

segélyszállítmányt. Összeállításunkban elsőször Szabó Ödön parlamenti képviselőt halljuk.  

 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 1998 óta  szervez Bernády 

Napokat a városépítő polgármester emlékére, aki meghatározta a település fejlődését 20. 

század első évtizedeiben. 

A programok között - az emlékplakett átadása mellett -  kiállítás, diákvetélkedő és gálaest is 

szerepel, amelyet idén közönség nélkül tartanak. 

Az Alapítvány és a város vezetői ma megkoszorúzták Bernády György sírját és köztéri szobrát. 

Borbély László, alapítványi elnök legfontosabb feladatuknak   a  néhai városvezető 

munkásságának, tárgyi és szellemi hagyatékának a megismertetését tartja.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-29_18-02-00&enddate=2021-10-29_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-29_18-02-00&enddate=2021-10-29_18-40-00&ch=mr1
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Hálaadó istentisztelettel ünnepelték a környékbeli települések hívei a marosillyei református 

templom felújítását. Rátoni Csaba, dévai lelkipásztor arra biztatta a híveket, hogy Istenben 

bízva munkálkodjanak a magyar kormány támogatásával szépen felújított templom jövőjén, a 

közösség fennmaradásán, gyarapodásán. Lehőcz László a több, mint kétszáz éves 

templomról, a felújítási munkálatokról és a jövőbeni tervekről is kérdezte Rátoni Csabát. 

 

A nagybodófalvi vízimalom több, mint száz éve épült a Bega felső folyásán, de még ma is 

működőképes, csak gazda nincs, aki őröltetne. A molnár felmenőkkel rendelkező Mészáros 

Péter a családi hagyomány folytatásának céljával vásárolta meg néhány éve a malmot, és a 

látogatók számára be is indította, így az érdeklődők működés közben láthatták a 

technikatörténeti matuzsálemet.  

 

Kortársai jelenlétében, szűk körű, csendes megemlékezésen avatták fel Ungváron Szemán 

Ferenc festőművész sírhelyét. Szemán Ferenc, vagy, ahogy Kárpátalján mindenki ismeri, 

„Öcsi” az egyetemes és a kárpátaljai magyar képzőművészet alakja, a Kárpátaljai Magyar 

Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának alapító tagja volt. A szovjet korszak 

mellőzöttségének évtizedei után a kárpátaljai képzőművészet elismert  személyisége volt 

2004-es haláláig. Elsőként Kulin Ágnest, a Révész Imre Társaság elnökét hallják.  

 

Danthe 700. Kihozták a maximumot a Helikon – Irodalomtudományi szemle terjedelméből a 

kolozsvári lap szerkesztői, a Dante-tematikus számba alig fértek a beérkezett írások - 

mondták el  Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán tartott lapszám bemutatón. 

 

 

Öt kontinens 

2021. október 30. – Duna World 

 

’56 – Ausztrália, Los Angeles, New York, Kanada 

Az 1956-os forradalom 65. évfordulóján sajnos nem sikerült Ausztrália minden államában    a 

szokásos módon megemlékezniük a magyar közösségeknek. 

Melbourne-ben és Sydney-ben ugyan enyhítettek a Covid járvány miatt  eddig érvényben lévõ 

szigorú korlátozásokon, de nagyobb létszámú összejöveteleket nem lehetett megrendezni. A 

következő riportban a ma már Queenslandban élő,egykori forradalmárok megható  

visszaemlékezése is hallható, látható. Amerikában , a nyugati parton a kaliforniai magyarság 

a Los Angeles-i Magtárban gyűlt össze, hogy méltó módon, ünnepi műsorral tisztelegjen a hős 

szabadságharcosok emléke előtt. New Yorkban a Riverside Drive-on álló Kossuth szobornál 

és 1956-os emlékműnél kezdődött a programsorozat, mellyel Magyarország New York-i 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-10-30-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-10-30-i-adas/
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Főkonzulátusa és az amerikai magyar szervezetek tisztelegtek a forradalom  hősei előtt. 

Kanadában a koronavírus járvány miatti korlátozások ellenére méltón emlékeztek az 1956-os 

forradalom 65. évfordulójára. Montreáltól Vancouverig, a kanadai magyarok kis 

közösségekben, szabad téren, a templomokban vagy a magyar házakban, a járványügyi 

szabályok betartásával idézték meg a forradalom hőseinek emlékét.    

 

Hollós József és ’56 

Sebesültek szállítása, fegyverek gyűjtése - egy tizenkétéves srác és ’56. A fiú akaratlanul is a 

forradalmi események részese lett. Ezek a napok és azt követő emigráció  hamar elhozta a 

felnőtté válást Hollós Józsefnek, aki ma az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 

Központi Szövetségének elnökeként segíti az ausztriai magyar közösségek életét. 

 

Sárospatak-diaszpóra program 

A nemzet iskolája - több száz éve így él a köztudatban a Sárospataki Református Kollégium 

Gimnáziuma. Az intézmény hat évvel ezelőtt álmodta meg diaszpóra programját, amellyel 

lehetőséget kínál a világ bármelypontján élő magyar származású diák számára, hogy a híres 

sárospataki  gimnáziumban tanulhasson.  A Nemzetpolitikai Államtitkársággal karöltve két 

éve hirdették meg a programot. Bár a koronavírus-járvány közbeszólt, ma így is 13, a Kárpát-

medence határain túl élő diák tanul az  intézményben. 

 

Sziksz Eszter kiállítása-Florida  

Különleges látásmód és különleges technika jellemzi Sziksz Eszter grafikusművész alkotásait. 

Tizennégy évvel ezelőtt költözött Székesfehérvárról az Egyesült Államokba.  Az Eötvös 

Loránd, a Pécsi és a Memphisi Egyetemi tanulmányai után ma már ő tanítja  a fiatalokat 

Floridában a Ringling Képzőművészeti Főiskola professzoraként. De nemcsak tanít, hanem 

láttat is. Az intézmény galériájában nyílt meg legújabb kiállítása. 

 

Kétlaki fotós   

Floridában él és alkot telente, nyaranként pedig hazatér Erdélybe. Tamás Kinga, a  

színművészből lett kétlaki fotós, tíz éve él az Egyesült Államokban, ahol a fotózás szerelémese 

lett... és ma már a hobbijából él a székely fotóművész. Világszerte az egyedi  kultúrák titkait 

lesi és kapja lencsevégre. Legutóbb Brassóban nyílt kiállítása a világutazó művésznek 
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Kárpát-medence magazinműsor 

2021. október 31. – M1 

 

Erdélyi Godako Ökölvívó Sportközpont    

A Magyar Kormány támogatásának, és a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek köszönhetően 

nyithatta meg kapuit az Erdélyi Godako Ökölvívó Központ Gyergyószentmiklóson. Novák 

Károly Eduárd paralimpiai bajnok, Románia sportminisztere a sport megreformálását 

tervezi, amely elképzelésnek a világszínvonalú sportbázis megnyitása teljes mértékben 

megfelel. 

 

Morovics Ibolya magyar nyelv-és irodalom szakos tanár, Felsőszeli 

A felvidéki Felsőszeli magyar tannyelvű alapiskolája húsz éve a legnagyobb magyar, 

Széchenyi István nevét viseli. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és a 

hagyományok ápolására, hogy méltó legyen névadójához. Az iskola egyik oszlopos tagja az 

Alsószeliből származó magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, Morovics Ibolya, aki negyven 

éve dolgozik az iskolában, amit már második otthonának tekint. 

 

Borszék fejlesztései    

Farkas Aladár helytörténész a borvízmúzeum kincseit mutatja be, visszatekintve a borszéki 

ásványvíz palackozás 215 éves múltjára. A székelyföldi fürdőváros ennek a földalatti kincsnek 

köszönheti ismertségét. Biztos lábon áll Borszék- így látszik kívülről a 2500 fős település, ám 

aki éli és igazgatja hétköznapjait, tudja: nem lehet csak egyetlen lábra, az ásványvízre 

turizmust és jövőt építeni. Mik József tizenhárom esztendeje polgármestere az üdülőtelepnek. 

 

Brezovszki Roland művészeti vezető, Talentum Egyesület, a szabadkai városi 

képviselőtestület tagja 

Összeszokott párost alkot a szabadkai Talentum Egyesület művészeti vezetője Brezovszki 

Roland és felesége, Tamara, az egyesület elnöke. A házaspár több évtizede dolgozik együtt, 

életüket átjárja a néptánc és a néphagyományok szeretete. A házaspárnak nagy álma vált 

valóra 2013-ban, mikor megalapították a Talentum Egyesületet. Roland és Tamara 

elhivatottságának és egyetértésének hála mára az ovisoktól kezdve az egyetemistákig rengeteg 

magyar fiatalt tudnak megszólítani. 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-10-31-i-adas-2/

