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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki Marosvásárhely belvárosában, az AUR 

feljelentést tett 
2021. november 2. – MTI, Mandiner, Demokrata, HVG, Telex, Origo, Webrádió, Krónika, 

maszol.ro, Bihari Napló, transindex.ro, Ma7, Vajdaság Ma 

Marosvásárhely polgármesteri hivatala elkezdte kétnyelvűekre cserélni a város 

utcanévtábláit, Dan Tanasa, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti 

képviselője máris panaszt tett "az illetékes hatóságoknál" a vélt törvénysértés miatt. Soós 

Zoltán, a város élére egy éve választott független polgármester az MTI-nek adott 

nyilatkozatában a normalitás jelének tekintette, hogy egy több éve érvényben levő 

tanácshatározat alapján nekiláttak az utcanévtáblák lecserélésének. Hozzátette: az új 

zománcozott táblák kivitelezésére közbeszerzést írtak ki. A kék színű táblákon felül románul, 

alul pedig magyarul szerepel fehér betűkkel az utca neve, és a tábla jobb oldalán azt is 

feltüntették, hogy milyen házszámok találhatók a következő utcasarokig. Hozzátette: egyelőre 

a belváros utcáinak, tereinek a tábláit cserélték ki, de folytatják a munkát. A kétnyelvű 

utcanévtáblákra a magyar feliratok és a magyar szimbólumok ellen indított pereiről elhíresült 

Dan Tanasa hívta fel a figyelmet kedden az egyik közösségi portálon tett bejegyzésében. Az 

AUR parlamenti képviselője aggodalmának adott hangot a kétnyelvű utcanévtáblák 

kihelyezése miatt.  

 

Pásztor Bálint: a múlt tisztázása teremti meg azt a jelent, amellyel biztonságos 

jövő építhető 
2021. november 2. – MTI, Webrádió, Gondola, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Elértük, hogy eltörölték a kollektív bűnösséget, a tények feltárása és nyilvánosságra hozatala 

pedig intézményes szinten történik, mert meggyőződésünk volt, hogy a múlt tisztázása 

teremti meg azt a jelent, amellyel olyan biztonságos jövő építhető, amelyben minden 

nemzetnek egyforma lehetőségei és közös céljai vannak - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a 

Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és a szabadkai városi képviselő-testület elnöke az 1944-

1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett keddi, szabadkai 

megemlékezésen. Hozzátette: halottak napján Bácskában a legtöbben nemcsak a saját 

halottaikra emlékeznek, hanem az 1944 őszén elkövetett megtorlások áldozataira, azokra, 

"akik életükkel fizettek egy korábbi ugyanilyen igazságtalan öldöklésért, anélkül, hogy esélyük 

lett volna az igazságra". "Ők azok, akiket a bosszú és mellette a legrosszabb emberi 

tulajdonságokból fakadó cselekedetek ragadtak el, és akiket még elsiratni sem lehetett 

nyilvánosan. A gyászt, a rettegést, az igazságtalanság számonkérését a megbélyegzéstől és a 

további borzalmaktól való félelem váltotta fel. Családok vesztek oda, mentek tönkre, 

települések tizedelődtek meg. A fájdalom, a félelem, a számonkérés helyett a titkolózás, a 

tényfeltárás helyett a tagadás évtizedekig tartott" - részletezte Pásztor Bálint. 
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Képességvizsga: tíz év alatt szinte semmi sem változott, a magyar diákoknak a 

román nyelv a legnagyobb kihívás 
2021. november 2. – Krónika, maszol.ro 

Ha a nyolcadikosok képességvizsgáinak a 2012–2021 között eredményeit vesszük górcső alá, 

azt láthatjuk, alig van változás, a sikerességi arányok tízéves trendje minimális növekedést 

mutat, mind a teljes romániai diákpopuláció, mind pedig a magyarul tanulók körében – derül 

ki az Erdélystat által kedden nyilvánosságra hozott adatsorokból. Mint az erdélyi statisztikai 

szolgálat közleménye is aláhúzza, ezzel párhuzamosan – az év közbeni hullámzásokat is 

figyelembe véve – a magyarul tanulók képességvizsga-eredményei viszonylag konstansok a 

romániai diákpopuláción belül. A statisztikák szerint országos szinten 2012 és 2021 között a 

vizsgákon részt vevők sikerességi aránya 66,1 százalék és 79,4 százalék között mozgott; ehhez 

viszonyítva a magyar nyelven tanulók eredményei alapvetően elmaradtak: 65,0 százalék és 

77,1 százalék közöttiek voltak. 

 

Bölcsődeépítési program: csaknem húsz erdélyi városban indulhat a 

közbeszerzési folyamat 
2021. november 2. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Egy lépéssel közelebb áll a megvalósításhoz az RMDSZ bölcsődeépítési programja: 43 új, 

korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítésére indulhat közbeszerzési folyamat, köztük 18 

erdélyi településen – idézte a szövetség keddi közleménye Cseke Attila fejlesztési minisztert. 

A tárcavezető miniszteri rendeletben hagyta jóvá a közbeszerzési folyamat elindítását, 

amelynek során minden településen megtalálják a megfelelő építőt, és akár már tavasszal 

elkezdődhet az építkezés, amikor az idő is megengedi. A tájékoztatás szerint 

Kézdivásárhelyen és Nagyszalontán egy-egy kis méretű, 40 gyermek befogadására alkalmas 

bölcsőde épül. Bihar megyében Belényesen és Margittán építtet a fejlesztési minisztérium 

egy-egy közepes méretű, 60-70 kisgyereknek elegendő bölcsődét, Nagyváradon pedig egy 

nagy, 110 gyermek befogadására alkalmas bölcsődét. 

 

Aradon már megtörtént a PNL–PSD-egyezség: szociáldemokrata 

alpolgármestert választottak 
2021. november 2. – maszol.ro 

Több mint egy évvel a helyhatósági választások megtartása és az aradi önkormányzati 

képviselőtestület megalakulása után hétfő délután megválasztották Arad második 

alpolgármesterét a szociáldemokrata párti (PSD) Ilie Cheșa személyében. Az RMDSZ két 

képviselője távolmaradt testületi üléstől, tiltakozásképpen az ellen, hogy a velük – elviekben 

– partnerségben lévő nemzeti liberális párti (PNL) városvezetés nem egyeztetett a 

határozattervezetről, amely eredetileg nem is szerepelt a napirendi pontok között. „Nem 
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akartunk részt venni ebben az alattomos színjátékban” – jelentette ki Bognár Levente, az 

RMDSZ rangidős városi tanácsosa, Arad korábbi alpolgármestere. „Előre jeleztük, hogy 

mindenszentek ünnepén amúgy is csak online vettünk volna részt a tanácsülésen, de amikor 

megtudtuk, hogy utólag felkerült az alpolgármester-választás is a napirendre, úgy 

döntöttünk, hogy nem veszünk részt” – mondta. 

 

Nagyértékű orvosi eszközöket kapott többek között a csíkszeredai kórház 
2021. november 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négy darab hemodialízis gépet adományozott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 

számára a Lions Club helyi szervezete. A kedden átadott eszközök összértéke 10 ezer euró. A 

négy korszerű eszköz egy határokon átívelő jótékonysági akció részeként érkezett a Hargita 

megyei intézménybe. A gépeket a Lions Club csíkszeredai szervezetének képviseletében Bőjte 

Dániel elnök adta át a kórház vezetőségének. A Maszol érdeklődésére Bőjte Dániel elmondta: 

a Lions Club International szervezet csíki képviselőiként a céljuk, hogy a nemzetközi 

adományakciókból helybe is tudjanak juttatni. „Így sikerült Ausztriából a bukaresti kollégák 

segítségével behozni az országba 47 dialízisgépet, ebből 12-t Hargita- és Kovászna megyében 

osztottunk ki” – számolt be az akcióról a képviselő. 

 

Soós Zoltán Dan Tanasă panaszáról: nem fogunk elállni a kétnyelvű 

utcanévtáblák kihelyezésétől 
2021. november 2. – Krónika 

„Nem fogunk ettől elállni, ha kell, újabb tanácshatározatot hozunk, amely alapján folytatjuk a 

kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését” – jelentette ki Soós Zoltán marosvásárhelyi 

polgármester, miután Dan Tanasă AUR-képviselő „akcióba lépett”. Marosvásárhely 

polgármesteri hivatala elkezdte kétnyelvűekre cserélni a város utcanévtábláit, Dan Tanasă, a 

Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője pedig máris panaszt tett „az 

illetékes hatóságoknál” a vélt törvénysértés miatt. Soós Zoltán, a város élére egy éve választott 

független polgármester az MTI-nek adott nyilatkozatában a normalitás jelének tekintette, 

hogy egy több éve érvényben levő tanácshatározat alapján nekiláttak az utcanévtáblák 

lecserélésének. 

 

„Egy másik Erdélyt” mutat be tévésorozatában Nyáry Krisztián 
2021. november 2. – Krónika 

A magyarországiak számára kevésbé ismert, sztereotípiákon túli Erdélyt szándékszik 

megmutatni a régiónkban forgatott sorozatában Nyáry Krisztián és lánya, Luca. A hatrészes 

sorozat első része vasárnap volt látható. „Szeretnénk eloszlatni azt a sztereotípiát, hogy 

Erdélyben megállt az idő. Sorozatunkban megmutatjuk, hogy a hagyományos értékek és a 

természet szépségei mellett milyen új, 21. századi fejlesztések, ötletek és kalandok jellemzőek 

a modern Erdélyre” – ígérik az Erdély a székelykapun túl című sorozat készítői. 
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„A kórházreform legnagyobb vesztesei a leszakadó régiók lesznek” 
2021. november 2. – Új Szó, ma7.sk. felvidek.ma, bumm.sk  

Mindenkinek egyenlő joga van a minőségi egészségügyi ellátáshoz, tekintet nélkül arra, hol él. 

Ahogy nyugaton, úgy az ország déli és keleti részén is – figyelmeztetnek a Szövetség 

politikusai, akik újabb 20 ezer aláírással tiltakoztak a kórházak leminősítése ellen. A tervezett 

kórházreform rendkívül megosztja a közvéleményt, s egyelőre a politikusoknak sem sikerült 

közös nevezőre jutniuk az egészségügyi ellátás átszervezését illetően. Eduard Heger (OĽaNO) 

kormányfő és Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) állítják, a reformot már nem lehet tovább 

halasztani, Boris Kollár (Sme rodina) házelnök viszont továbbra is ellenzi a változást, ami 

szerinte a kórházak bezárásához vezet. A Szövetség képviselői kedden felszólították a 

parlamenti képviselőket, ne hagyják jóvá a tervezet jelenlegi változatát, mert az negatívan 

érinti a déli, illetve keleti régiók lakosait. „Azért állunk itt a parlament előtt, mert a honatyák 

napirendre tűzték a kórházreform megtárgyalását. A reformnak a helyzet javításáról kellene 

szólnia, úgy tűnik viszont, hogy ehelyett a leépítésről szól. A legfájóbb, hogy ez a leépülés 

ismét a dél- és kelet-szlovákiai régiókat érinti leginkább” – mondta Forró Krisztián, a 

Szövetség elnöke. „A reform legnagyobb vesztesei így ismét a dél- és kelet-szlovákiai 

leszakadó régiók lesznek. Ezt nem engedhetjük meg” – hangsúlyozta a magyar párt elnöke. 

 

Szövetség: a bírósági térkép harmadik változata ellen tiltakoztak Füleken 
2021. november 2. – ma7.sk, bumm.sk  

A Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati és Nagyrőcei járás 18 polgármestere és négy megyei 

képviselője tiltakozott a Bírósági Térkép harmadik változata ellen Füleken, a Szövetség keddi 

sajtótájékoztatóján. A Bírósági Térkép harmadik változata Besztercebánya helyett Zsolnára 

irányítaná a régiók lakosainak vagyonjogi, üzleti vagy éppen családjogi kerületi bírósági 

fellebbviteli eljárásait. Forró Krisztán, a Szövetség elnöke bevezetőjében sajnálatát fejezte ki 

amiatt, hogy a régióban ismét olyan ügyet kell oldani, amely az itt élő emberek életét nehezíti. 

Kiemelte, az új bírósági térkép szerint a Besztercebányai Kerületi Bíróság már csak rövid 

ideig működne vagy megszűnne, és a hatáskörét a Zsolnai Kerületi Bíróság venné át. Ezáltal 

ez a régió fekete lyukká válna, aminek ismét a dél-és kelet szlovákiai lakosok isszák meg a 

levét. Azt látjuk, hogy az úthálózat fejlesztése sem élvez prioritást, veszélybe kerültek a 

kórházak, és most még a bíróságot is elszakítják a régiótól. Ezt nem engedhetjük meg. 

Szövetségben az emberekkel mindent meg fogunk tenni az ellen, hogy elszakítsák a régiótól 

az igazságszolgáltatást”- fogalmazott a Szövetség elnöke. 

 

A Csemadok-törvényt is elnapolták 
2021. november 2. – Új Szó, ma7.sk  

A parlamentben éles vitát váltott ki Csemadok-törvény, amely értelmében a kulturális 

szervezet évente 300 ezer euró állami támogatást kapna. A javaslatról most nem szavaztak. 

Az állampolgársági törvény módosítását is újra elnapolták. Az azonban szinte biztos, a 
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jogszabály a jövőben is tiltja, hogy a szlovákiai magyarok felvegyék a magyar 

állampolgárságot. A parlamentben kedden szinte egész nap arról a törvényjavaslatról 

vitáztak, amely értelmében a Csemadok évente 300 ezer eurós állami támogatást kapna a 

működésére és amelyet Gyimesi György, az OĽaNO képviselője nyújtott be. Miután Gyimesi a 

felvezetőjében elmondta, a kulturális szervezet 1996-ig állandó állami támogatásban 

részesült, amikor is a Mečiar-kormány megvonta azt, így a mostani törvénnyel csak 

helyreállítanák az eredeti állapotot. Érvként hozta még fel, hogy a Csemadok több évtizedes 

hagyománnyal, kiterjedt regionális struktúrákkal és többezres taglétszámmal rendelkezik.  A 

parlamenti vitában aztán a koalíciós Sme rodina képviselője, Miloš Svrček arról beszélt, nem 

támogatja a javaslatot, hiszen akkor a különböző civil szervezetek, polgári társulások is 

sorban jelentkezhetnének hasonló, állandó állami támogatásért. Kifogásolta azt is, hogy a 

törvényjavaslat szerint a Csemadok nem válna állami szervezetté, így az állam közvetlenül 

nem ellenőrizhetné, mire költi a szervezet a pénzt. Szerinte az sincs rendben, hogy az állam a 

Csemadok számára nem határoz meg feladatokat, amelyek elvégzését a támogatásért cserébe 

elvárná a szervezettől.  

 

Tízéves Ladóczki Vilmos tájmúzeuma 
2021. november 2. – ma7.sk  

Az Egyházasbástban található 113 éves ház igazi ékszerdoboz, amely tele van a régi paraszti 

világban fontos szerepet betöltő használati tárgyakkal. A tájmúzeum egy évtizeddel ezelőtt 

nyitotta meg kapuját a nyilvánosság előtt. A parasztházat Ladóczki Vilmos a Mede családtól 

vásárolta. Mede Istvánt, a ház utolsó tulajdonosát örömmel tölti el, hogy jó kezekbe került 

ősei hagyatéka. A tájházzá alakult parasztház nem tipikus múzeum, amely meghatározott 

nyitvatartás szerint működik. Ez egyben Ladóczki Vilmos otthona is, a múlt kincsei között él, 

a „kiállított” tárgyak mindennapi használati eszközként is szolgálnak. Előzetes egyeztetés 

alapján azonban a néprajzi gyűjtő bárkit szívesen lát. 

 

A muzslyai mártírokra emlékeztek  
2021. november 2. – Vajdaság Ma 

A muzslyai temetőben, a tizenharmadik éve álló emlékoszlopon márványtáblába vésett nevek 

emlékeztetnek a múltra, az 1944 őszén történt eseményekre. Budai József, Kanász Antal, 

Sörös Imre, Simon Dezső, Márton István és Kovács József - ők a muzslyai mártírok, akikre az 

utókor és a hozzátartozók minden évben, halottak napján emlékeznek. A helyi közösség 

tanácsának és a VMSZ helyi szervezetének jóvoltából, az utókor 2009 óta méltóan emlékezhet 

az ártatlanul kivégzettekre. Az idei alkalmi műsor kezdetén az emlékezők közösen elénekelték 

a Himnuszt, hegedűn közreműködött Táborosi György, majd Hallai Zoltán történész egy 

rövid visszapillantás erejéig felidézte a múltat. Süveg Zita, a Szervó Mihály Általános iskola 

diákja alkalmi szavalattal járult a megemlékezéshez. A jelenlevők közösen elmondtak egy 

imát, és Kalapis Sztoján, muzslyai plébános megáldotta az emléktáblát. 
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https://ma7.sk/tajaink/tizeves-ladoczki-vilmos-tajmuzeuma
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27105/A-muzslyai-martirokra-emlekeztek.html
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Kegyeletteljes megemlékezés Péterrévén 
2021. november 2. – Magyar Szó 

A péterrévei római katolikus temetőben is megemlékeztek tegnap az 1944/45-ben kivégzett 

ártatlan áldozatokról. A faluban a vasárnapi szentmise után a hívek dr. Takács Ferencre, a 

település mártír papjára emlékeztek a templomudvarban található emléklapjánál, tegnap 

pedig a néhány éves hagyományoknak megfelelően a helyi egyház szervezésében a halottak 

napi szentmise után Baranyi László plébános megszentelte az emléktáblákat a temetőben. A 

helyi közélet szereplői elhelyezték az emlékezés virágait az 1944/45-ös emléktáblánál. A 

tartományi képviselőház nevében Korponai Lívia és dr. Molnár Viktor, a Magyar Nemzeti 

Tanács nevében Györe Decsov Emese helyezte el a megemlékezés koszorúját, valamint 

koszorúzott a Vajdasági Magyar Szövetség községi, illetve péterrévei szervezete is. A helyi civil 

szervezetek közül a Falunkért Ifjúsági Csoport koszorúzta meg az emlékhelyet. 

 

Megkezdődött község fejlesztési tervének kidolgozása 
2021. november 2. – Magyar Szó 

Az elmúlt hétvégén a verbászi önkormányzatban megkezdődött a község 2022 és 2030 

közötti időszakra vonatkozó fejlesztési tervének kidolgozása. A Bácska Regionális Fejlesztési 

Ügynökség és a Belgrádi Agrárgazdasági Intézet támogatásával, amelyeknek szakértői 

koordinálják a folyamatot, Verbász önkormányzatának az év végéig hivatalosan is meg kell 

kapnia azt az ernyődokumentumot, amely meghatározza az állami politikával összhangban 

lévő intézkedések fő irányelveit és a község további fejlődését. A terv kidolgozása a 

Tartományi Regionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság támogatásával 

valósul meg. 

 

Újabb miniszter nyújtotta be lemondását 
2021. november 2. – Kiszo.net 

Zajlik az élet a parlamentben, a miniszterek jönnek-mennek. Olekszij Ljubcsenko 

miniszterelnök-helyettes, gazdasági miniszter benyújtotta lemondását ‒ tette közzé Telegram 

csatornáján Tarasz Melnicsuk, az ukrán miniszteri kabinet képviselője. Ljubcsenkot május 

20-án nevezték ki erre a posztra. Kinevezését a jelen lévő képviselők közül 293-an támogatták 

a 450 fős törvényhozásban. Ljubcsenko ezelőtt az állami adóhivatal vezetője volt. 

  

Jótékonysági szüreti bál Szőlősgyulán 
2021. november 2. – Karpat.in.ua 

Kevés olyan kárpátaljai magyar ember van, aki ne ismerné Karakas Gyuszika történetét. Az 

emberek példás összefogásról tesznek tanúbizonyságot a közösségi oldalakon, a hétköznapi 

életben, különböző akciók, rendezvények bevételeit ajánlják fel a tiszaújlaki kisfiú 

gyógykezelésére. A gyűjtésben folyamatosan aktívan részt vesz a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) is, amely ezúttal a „Pro Cultura 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4766/vajdasag_obecse/253503/Kegyeletteljes-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-P%C3%A9terr%C3%A9v%C3%A9n-megeml%C3%A9kez%C3%A9s-p%C3%A9terr%C3%A9ve.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4765/vajdasag/253457/Megkezd%C5%91d%C3%B6tt-k%C3%B6zs%C3%A9g-fejleszt%C3%A9si-terv%C3%A9nek-kidolgoz%C3%A1sa-verb%C3%A1sz-fejleszt%C3%A9sek.htm
https://kiszo.net/2021/11/02/ujabb-miniszter-nyujtotta-be-lemondasat/
http://life.karpat.in.ua/?p=77648&lang=hu
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Ugocsa” Jótékonysági Alapítvánnyal és a KMKSZ ISZ Tiszapéterfalvai Kistérségi 

Szervezetével közösen szervezett jótékonysági szüreti bált Szőlősgyulán. 

  

Útjára indult a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző negyedik évfolyama 

Kárpátalján 
2021. november 2. – Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője (KKV) idén már 

negyedik évfolyamát indítja partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti 

képviselővel. A programra olyan 18 és 36 év közötti résztvevőknek szól, akik érdeklődnek a 

közélet iránt, és hosszú távon szeretnének aktív véleményformálói és vezetői lenni a 

kárpátaljai magyar közösségnek. A képzésre háromszoros túljelentkezés volt, így a 2021–

2022-es évfolyamot a felvételi bizottság által megítélt legjobb 14 diák kezdhette el október 29-

én a jánosi Helikon Hotelben. A szervezők bíznak benne, hogy az első alkalomhoz hasonlóan 

a többi képzési hétvége is jelenléti, nem pedig az online térben kerül megrendezésre. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 2. – Kossuth Rádió 

 

Reformáció emléknapja, Székelyföld Autonómiájának napja, Mindenszentek, és Halottak 

napja – eseménydúsak voltak október utolsó és november elő napjai. Megemlékezések, 

őrtüzek Kárpát-medence szerte. Mai műsorunkban ezekről az eseményekről készítettünk 

összeállítást. 

 

Október utolsó vasárnapján - Székelyföld Autonómiájának Napján - a Kárpát-medence 

számos településén gyújtottak őrtüzeket, mécseseket. 

Az idei autonómia-napi események központi rendezvényét a Maros megyei Makfalván 

szervezte meg a Székely Nemzeti Tanács, annak emlékére, hogy 2019 tavaszán ott indult az 

aláírásgyűjtés a nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés sikeréért. 

Makfalván több éves hagyománya van az autonómia-napi rendezvénynek, amelyen évről-évre 

egyre több fiatal vesz részt - mondta Vass Imre polgármester. 

 

A Székelyföldi Autonómia Napja idén egybeesett a Reformáció emléknapjával.  
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https://karpataljalap.net/2021/11/02/utjara-indult-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-negyedik-evfolyama-karpataljan
https://karpataljalap.net/2021/11/02/utjara-indult-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-negyedik-evfolyama-karpataljan
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-02_18-02-00&enddate=2021-11-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-02_18-02-00&enddate=2021-11-02_18-40-00&ch=mr1
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Vasárnap, a reformáció-napi ünnepi istentiszteleten avatták fel a temesvári Új Ezredév 

Református Gyülekezet új zászlaját. A gyülekezet lelkipásztorát, Gazda Istvánt kértük 

mikrofon elé. 

 

Imádkozásra gyűltek össze Nagyvárad egykori történelmi temetőjének helyszínén. Az Olaszi 

sírkertet 1779-ben nyitották meg, több mint 200 évig temetkeztek oda a váradiak. A 

sírkertben lelt végső nyughelyet több építész, püspök és tudós, akik meghatározták 

Nagyvárad arculatát.  

Az 1970-es években bezárták a történelmi magyar sírkertet. Az 1989-es forradalom után, 

mivel nagyon elhanyagolt állapotban volt a temető, úgy döntöttek, park lesz belőle.  

Mindenszentekkor hagyomány, hogy a nagyváradiak kegyeletből és tiszteletből gyertyát 

gyújtanak az egykori Olaszi sírkertben. A parkosítás előtt a holttestek közül csak párszázat 

sikerült exhumáltatni.  

 

Ezekben a napokban több vajdasági, magyarok lakta településen megemlékeznek az 1944-45 

atrocitások ártatlan magyar áldozatairól.  

 

1944 októberében a Vörös hadsereg nyomában járva a szerb partizánosztagok bevonultak a 

Délvidékre, és kegyetlen mészárlásba kezdtek.  A civil lakosságot, öregeket, nőket, gyerekeket 

öltek meg, és papokat, ha meghúzták a harangot, ha a templomban ki volt tűzve a magyar 

zászló, vagy csak egy magyar Hiszek egyért… Horgosra október 10-én értek, mintegy 80 

embert begyűjtöttek, s a községháza pincéjében kínozták,  majd november 20-án a falu 

szélén, a Horgosi csárda közelében kivégezték őket, köztük a 84 éves Virágh István 

apátplébánost is. A vérengzésről Nagygyörgy Zoltán helytörténész gyűjtött adatokat.  

A vajdasági magyarok ezekben a napokban emlékeznek meg az 1944-45-ben meggyilkolt sok 

ezer nemzettársukról, akik ártatlanul kerültek gyűjtőtáborokba, vagy a jugoszláv partizánok 

sortüze elé. A horgosi, muzslyai, járeki és csurogi megemlékezésről hallottak összeállítást. 

 

Forró Krisztián, és pártja elhibázottnak tartja a szlovák kormány tervezett kórházreformját, 

mert az hátrányosan érinti a dél-szlovákiai települések lakosságát. Mellette felsorakoztak 

olyan bodrogközi településvezetők, akik tartanak attól, hogy a keleti régiókban elérhetetlenné 

válik a magas színvonalú szakellátás.  

 


