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 Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Fiatalok nélkül nemzetpolitika sem lehetséges 
2021. november 5. – Magyar Nemzet 

A külhoni magyar fiatalok több mint 90 százaléka tartja identitását magyarnak, házasságban, 

és családban képzelik el a jövőjüket, továbbá a továbbtanulást is jobbára otthon tervezik – 

derült ki a Nemzetpolitikai Kutatóintézet azon felméréséből, amelyben a magyar ifjúság életét 

kutatták. A magyarországi és határon túli fiatalok válaszaiból tavaszra készül el az átfogó 

eredmény, ami irányt mutat a politikának is. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a kutatás és az arról tartott konferencia 

hiánypótló, a felmérés nélkül ugyanis a kormányzati elméletek nem feltétlen találkoznak a 

fiatalok igényeivel, elképzeléseivel. Kántor Zoltán, a Nemzeti Kutatóintézet igazgatója 

lapunknak többek közt arról számolt be, hogy a politika iránti érdeklődés a határon túli fiatalok 

körében sem túl magas, de még mindig jobban érdekli őket a közélet, mint a Magyarországon 

élőket. Szavaiból az is kiderült, a vallásosság terén az erdélyiek és a kárpátaljai magyarok 

elkötelezettebbek a lelki élet iránt, hiszen ez is az összetartozás egyik fontos intézménye. 

 
Kelemen Hunor egyre kevesebb esélyt lát a PNL–USR–RMDSZ-koalíció 
helyreállítására 
2021. november 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Helyes döntésnek tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy Klaus Iohannis államfő csak 

akkor hívja egyeztetésekre a pártokat, ha előzetesen megállapodnak egymással egy parlamenti 

többség kialakításáról. Az RMDSZ elnöke az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva csütörtök 

este elmondta, két meghiúsult kormányalakítási kísérlet után teljesen érthető, hogy az államfő 

kivár a formális tárgyalásokkal.  Kelemen ugyanakkor leszögezte, számítani kell arra, hogy 

jelen helyzetben a parlamenti többség kialakítása időigényes lesz, mert – bármilyen összetételű 

is lesz a koalíció – „van egy fokú bizalmatlanság” az egyes alakulatok között. A PNL–USR–

RMDSZ alkotta koalíció helyreállításáról Kelemen Hunor azt mondta, az RMDSZ álláspontja 

változatlan: a szövetség ezt a variánst részesítené előnyben, de egyre kevesebb esélyt lát a 

megvalósulására. Elismerte, a PSD-vel való koalíció esetén kényelmes, 59 százalékos többséget 

alakítana a PNL, és ha bevonják a kisebbségeket, ez tovább nőne, az RMDSZ-szel együtt pedig 

meglenne a kétharmados arány a parlamentben. 

 

Az ukrán nagykövetség hárít, de a szlovák külügy megerősítette, Forró tiltólistán 
van Ukrajnában 
2021. november 5. - ma7.sk  

A Szövetség elnöke továbbra sem kapott egyértelmű választ, miért nem engedték belépni 

Ukrajna területére. Ahogy arról hírt adtunk, Forró Krisztiánt, a Szövetség elnökét az ukrán 
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hatóságok szerdán nem engedték belépni az országba. A határon tudta meg, hogy 2023 

októberéig ki van tiltva az országból. A kiutasítást az ukrán hatóságok nem indokolták. Forró 

Krisztián ezért Ivan Korčok külügyminiszterhez fordult, hogy haladéktalanul vegye fel a 

kapcsolatot ukrán kollégájával, és kérjen magyarázatot arra, mi alapján döntöttek az ukrán 

hatóságok egy szlovák és európai uniós állampolgár kitiltásáról. A Szövetség megkereste a 

pozsonyi ukrán nagykövetséget is, adjanak magyarázatot a pártelnök kitiltására az országból. 

Az ukrán nagykövetség a megkeresésre elhárító választ adott. Ahogy fogalmaztak, Forró 

Krisztián kitiltásával kapcsolatosan „nem rendelkeznek semmilyen információval". 

 

Cîţu: bárkivel is kormányozna a PNL, az RMDSZ marad 
2021. november 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Hétfőn dönti el a Nemzeti Liberális Párt (PNL), hogy a Mentsétek meg Románia Szövetséggel 

(USR) vagy a Szociáldemokrata Párttal (PSD) kíván koalícióra lépni. A PSD a kormányralépést 

tartja az egyetlen megoldásnak. Cîţu azt is leszögezte: a PNL hétfői döntésétől függetlenül az 

RMDSZ kormányon marad. „Az RMDSZ-t a partnerünknek tekintjük, és bárhogyan döntünk, 

kormányon maradnak” – jelentette ki. 

 

A PSD is szívesen látná a kormányban az RMDSZ-t 
2021. november 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ-nek és a nemzeti kisebbségek képviselőinek is részt kell venniük a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) és Nemzeti Liberális Párt (PNL) között körvonalazódó politikai 

konstrukcióban, jelentette ki Marcel Ciolacu. A PSD elnöke pénteken újságírók kérdésére 

hangsúlyozta: a pártja egy politikai konstrukció kialakítására készül szövetkezni a 

liberálisokkal. „A koalíciós kormány, Románia kormánya egy dolog, a politikai konstrukció 

teljesen másról szól” – jelentette ki.  

 

Magyar tannyelvű iskola épül Zilahon az egykori „pionírház” helyén 
2021. november 5. – maszol.ro 

Lebontották a Zilah szívében lévő egykori „pionírházat”, helyébe a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület magyar felekezeti iskolát épít. Az egyház 2017 szeptemberében 

vette meg a telket, két év kellett a dokumentációk elkészítéséhez. Az új iskola a város szívébe 

épül, mindenhez közel, könnyen megközelíthető helyen, és nagy előnye, hogy nem forgalmas 

területen. A dombról gyönyörűen látszik a központ, valamint a református és a katolikus 

templom. A látványterv szerint az épület négyszintes lesz, 5573,30 négyzetméter teret biztosít 

a megfelelő oktatásra. 24 osztályterem, tornaterem, laboratóriumok és saját sportpálya biztosít 

majd minőségi oktatást az egyetlen Zilahon működő teljesen magyar iskolában tanulni vágyó 

ifjaknak.  
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Közel 900 család számára építenek új szennyvízhálózatot Ákosfalva községben 
2021. november 5. – maszol.ro 

Ákosfalva, Nyárádszentbenedek és Harasztkerék lakosainak épül új szennyvízhálózat. A 17 

kilométer hosszú csatornahálózatra 880 családot csatlakoztatnak. A szükséges, közel 40 millió 

lejes finanszírozást a fejlesztési minisztérium biztosítja – írja közleményében az RMDSZ. 

„Tavaly az önkormányzati választási kampányban Ákosfalván is jártunk, ahol a község 

problémáiról beszéltünk Osváth Csaba polgármesterrel. Ezek közül az egyik legfontosabb a 

csatornahálózat bővítése, és a tisztító-ülepítő rendszer megépítése; akkor megígértük, hogy 

megoldást és forrásokat találunk a beruházás elvégzésére. A forrásokat most előteremtettük, 

és nemsokára indulhat a munka” – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Cseke Attila 

fejlesztési miniszter elmondta: „az RMDSZ arra vállalkozott, hogy most már kormányzati 

támogatásból, kormányzati eszközökkel is, az erdélyi magyar települések fejlődését szolgálja. 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy olyan településen éljen, amely fejlődik, ahol jó élni, ahol 

korszerűen működik minden közszolgáltatás.” 

 

Évet értékeltek az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosai 
2021. november 5. – maszol.ro 

Online megtartott sajtótájékoztatón számoltak be az RMDSZ Kolozs megyei tanácsosai 

mandátumuk első évéről. Az évértékelőn a frakció munkája mellett szó esett projektekről, 

beruházásokról, valamint tervekről is. 

 

Egyre „láthatóbb” a magyar film bukaresti ünnepe – Kósa András László, a Liszt 
Intézet igazgatója a vasárnap kezdődő szemléről 
2021. november 6. – Krónika 

Jubileumi, 15. kiadásához érkezett a Bukaresti Magyar Filmhét, amelyet november 7. és 14. 

között tartanak a Liszt Intézet Magyar Kulturális Központ Bukarest szervezésében. Kósa 

András László, a Liszt Intézet igazgatója beszélt a szemléről a Krónikának. „A magyar filmhét 

megpróbálja a teljes magyar filmgyártást megmutatni, nemcsak magyarországi, de erdélyi 

magyar alkotásokon keresztül is” – mondta Kósa András. 

 

RMPSZ: aggasztó és hátrányosan megkülönböztető a jelenléti oktatás 
átoltottsági feltétele 
2021. november 7. – Krónika, maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak és hátrányosan megkülönböztető 

jellegűnek ítéli meg azt, hogy az iskolai oktatás újrakezdésének egyedüli feltételeként az iskolai 

személyzet beoltottsági arányát határozták meg. Az RMPSZ Országos Elnökségének vasárnapi, 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében úgy fogalmaznak, a szövetség üdvözölt 

minden olyan oktatáspolitikai kezdeményezést, amely a tanintézetek működését, az oktatási 

folyamat megszervezését a helyi járványügyi helyzet alakulására, illetve a települések és iskolák 

erőforrási lehetőségeire alapozta. Ugyanakkor szorgalmazták, hogy a problémák megoldását a 
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közös teherviselés elvére, a kölcsönös támogatásra és a hatékony együttműködésre alapozva 

biztosítsák. 

 

Antal Árpád: ne engedjük, hogy szétszakadjon a közösségünk!  
2021. november 7. – maszol.ro 

A járványhelyzet kezelése és az oltáskampány miatt egymásnak feszülő embereket próbálja 

kibékíteni Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi polgármester megfogalmazta, hogy aggódik a 

közösségért, hiszen mély törésvonal keletkezett a koronavírus okozta egészségügyi és 

társadalmi válság miatt. Antal Árpád Facebook bejegyzésében rámutat: a törésvonalat a 

mostani iskolakezdés tovább mélyítette és arra kéri a lakosságot, hogy ne engedjék, hogy 

szétszakadjon közösség. „Mindenkinek nagyon nehéz ez az időszak. Van, aki szeretteit 

veszítette el. Mások otthon-munkahely-iskolás gyermek nevelését igyekeznek a legjobban 

egyensúlyban tartani, olykor már a kétségbeesés szélére sodródva. De arra kérlek benneteket, 

ne bántsuk egymást! Tiszteljük embertársunk álláspontját, még akkor is, ha nem egyezik a 

sajátunkkal. Ugyanakkor tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy fékezzük 

a vírus terjedését, tartsuk be a járványügyi előírásokat”, fogalmazta meg Antal Árpád. 

 

Emléktáblát avattak a Kassai Polgári Klub alapítója tiszteletére 
2021. november 5. - ma7.sk, felvidek.ma  

Emléktáblát avattak Csaláné Erdélyi Kornélia, a Kassai Polgári Klub alapítója és első elnöke 

tiszteletére Kassán, a MaJel Rovás Központban. Csaláné Erdélyi Kornélia életének fontosabb 

eseményeit Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub jelenlegi elnöke ismertette. Mint 

elmondta, Erdélyi Kornélia a Bodrogközben, Abarán született. A kommunista rendszer 

megakadályozta, hogy álmát valóra váltva gyermekorvos legyen, azonban hitét, tudásvágyát és 

tenni akarása töretlen maradt. A ’60-as évek derekán került Kassára, banki ellenőrként és 

programozóként, majd egy mezőgazdasági számítástechnikai intézet kutatási osztályán 

dolgozott. A rendszerváltás után a Független Magyar Kezdeményezés kassai szervezetének 

alapítója lett, később az igazi helyét a Kassai Polgári Klub (1998), majd a Magyar Közösségi 

Ház (2003) élén találta meg. Az ő nevéhez fűződik Márai Sándor és Esterházy János kassai 

szobrának állítása, számos kétnyelvű helytörténeti kiadvány, kiállítás és más egyéb. 

 

Nem szakíthatják el a régiótól az igazságszolgáltatást! 
2021. november 5. – felvidek.ma, bumm.sk  

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a mai nap folyamán 96 polgármester és megyei képviselő 

tiltakozó aláírását adta át az igazságügyi minisztériumban. Az érintettek a Besztercebányai 

Kerületi Bírósági Zsolnára való áthelyezésének tervezete ellen tiltakoztak. Mint Forró Krisztián 

fogalmazott: „Elfogadhatatlan, hogy a kerületi bíróság székhelyét a kormány tervezete 

Besztercebányáról Zsolnára tenné át. Érthetetlen, miért akarják a gömöri és nógrádi embereket 

büntetni azzal, hogy Zsolnára kelljen utazniuk egy-egy fellebbviteli eljárás miatt.” z 

aláírásgyűjtést a Szövetség besztercebányai képviselői kezdeményezték. Mint elmondta: 
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szlovák és magyar polgármesterek együttesen állnak ki amellett, hogy ne kelljen Tornaljáról 

akár három órát is utazni a kerületi bíróságra. Mindez elfogadhatatlan – tette hozzá. Az 

összegyűjtött aláírásokat  átadta az igazságügyi minisztérium dolgozóinak, akik iktatták az 

íveket. 

 

A kisebbségeket érintő törvényekről és javaslatokról az Új Szó-stúdióban 
2021. november 6. - Új Szó  

A parlament előtt több, a kisebbségeket is érintő törvényjavaslat van terítéken, például az ún. 

Csemadok-törvény vagy a kettős állampolgárság kérdése. A tízrészes videóbeszélgetés-sorozat 

ötödik epizódjában a magyar kisebbséget érintő törvényjavaslatokról, illetve a nemrégiben már 

jóváhagyott törvényekről beszélgetünk. A parlament az elmúlt hetekben két olyan 

törvénymódosítást is elfogadott, amely közvetlenül érinti a magyar kisebbséget. Az egyik 

törvénymódosítás lehetővé teszi a magyar nyelvű útjelző táblák kihelyezését, a másik pedig 

lehetőséget ad arra, hogy a szlovák nyelvet idegen nyelvként tanítsák a kisebbségi iskolákban. 

A parlamentben azonban további, közösségünket érintő javaslatok is terítéken vannak. A 

képviselőknek szavazniuk kell a kettős állampolgárságról, az ún. Csemadok-törvényről, a 

Kisebbségi Kulturális Alapot érintő módosításról, valamint a közmédia kisebbségi adásairól is. 

Az Új Szó- stúdió legfrissebb adásában ezeket a témákat járjuk körül. Az Új Szó-stúdió ötödik 

adásának vendége Fiala-Butora János emberi jogi szakértő, jogász, valamint Ravasz Ábel, a 

Híd által jelölt korábbi romaügyi kormánybiztos. 

 

Útlevél nélkül Ukrajnába? 
2021. november 6. - Új Szó  

„Megyünk mi még Munkácsra! Útlevél nélkül!” – reagált Gubík László, a Szövetség a Közös 

Célokért (SZAKC) és Via Nova vezetője a közösségi oldalán arra a hírre, hogy Forró Krisztiánt, 

a Szövetség párt elnökét kitiltották Ukrajnából. Gubík, aki korábban az MKP színeiben 

politizált, arra a kérdésünkre, mit értett az idézett kifejezésen, úgy válaszolt, a történelem 

kereke nem áll meg. Majd hozzátette, lehet, hogy Ukrajna belép az EU-ba és akkor nem lesz 

szükség útlevélre. Kijelentette, nem ért egyet azzal, hogy Kárpátalja Ukrajna elidegeníthetetlen 

része, illetve, hogy az ország területi egysége sérthetetlen. „Kárpátalja a jövőben tartozhat több 

államalakulathoz, ahogy az elmúlt évszázadban is tartozott” – tette hozzá azzal, hogy a 

bejegyzésben nem határrevízióra utalt.  

 

Szeretettel és odaadással a kultúráért 
2021. november 7. - ma7.sk  

Pro Cultura díjban részesült Somorja ikonikus alakja, Németh Imre zeneszerző, szólóénekes, 

karnagy. Vele beszélgettünk kulturális tevékenységekről, zenéről és még több zenéről. Németh 

Imre Kismagyaron született, ebben a faluban kezdődött szoros barátsága a zenével. Első 

hangszere a hegedű volt, később megtanult gitározni, és mivel jól énekelt, 1972-től az Ifjú 

Szivek Magyar Dal- és Táncegyüttes szólistája. A jogi diploma megszerzése után a Pozsonyi 

Állami Konzervatóriumban énektanári oklevelet szerzett. 1982-től a Szlovák Filharmónia 

énekkarának a tagja. 1986-ban megalapította a Gaudium régi zenei együttest, 1990-től 2006-
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ig koncertsorozatot rendezett Samaria Régi Zenei Napok néven. A Somorjai Művészeti 

Alapiskola tanáraként terelgette az ifjú tehetségek útját. Jelenleg a Híd Vegyes Kar karnagya. 

A Pro Cultura díjának átvétele után Németh Imre azt mondta, ha újra kezdhetné az életét, nagy 

valószínűséggel mindent ugyanígy csinálna. 

 

Megújult a Zichy-pont Közösségi Központ 
2021. november 7. - ma7.sk, felvidek.ma  

A Zichy-palota felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak Komárom városa gondozásában és 

finanszírozásában, de a közösségi központ már most megújult pompájában fogadja a 

rendezvényeire érkezőket. Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának köszönhetően valósulhatott meg a központ teljes körű felújítása, valamint 

új irodai és műszaki berendezések megvásárlására is nyílt lehetőség. Egyrészt a nagy- és a 

kisterem teljes körű faljavítása és festése valósulhatott meg, másrészt új, strapabíró 

faburkolatot kapott a nagy előadóterem is. Emellett a Zichy-pont kirakatára felkerült az a 

televízió, mely ezentúl a központ rendezvényei mellett kiemelt partnere, az Egressy Béni Városi 

Művelődési Központ rendezvényeinek a hirdetését is lehetővé teszi. Továbbá korszerű, online 

közvetítésekre is alkalmas műszaki berendezésekhez – közvetítőpulthoz, stúdiólámpákhoz és 

mikrofonokhoz jutott a központ. 

 

A pozsonyi Salvator patika megújhodása 
2021. november 7. - ma7.sk  

A nagy múltú pozsonyi Salvator Gyógyszertár eredeti berendezése és bútorai hamarosan ismét 

a helyükre kerülnek. A város önkormányzata közel egy millió euróért (pontosan: 990 ezer 

euróért) megvásárolta a múlt század 90-es éveiben magánkézbe került patika eredeti 

berendezését. Az ingóságok átköltöztetése Vágújhelyről, ahol eddigi tulajdonosuk, Erik Kovács 

műgyűjtő raktározta őket nem kis gondot jelentett, mivel ügyelni kellett rá, nehogy az értékes 

bútorok és márványlapok megsérüljenek. A márványbó készült asztallapnak hat kőoroszlán is 

a tartozéka: ezek tartják a nehéz súlyt. A homokkőből készült mosdótálat is gondosan be kellett 

csomagolni, nehogy az út során megsérüljön.  A teljes átszállítás hét napot vett igénybe. A 

berendezést a Salvator Gyógyszertár rekonstruált épületében helyezik el. Az egész művelet 

előzménye, hogy az egykori patika műemléképülete tavaly teljesen a város tulajdonába került. 

Akkor döntött úgy az önkormányzat, hogy a patikába visszakerülnek az eredeti bútorok és a 

teljes berendezés is, emellett visszanyeri eredeti funkcióját, tehát patikaként is szolgál majd. 

 

Nagy álomból valóság 
2021. november 7. – Magyar Szó 

Vasárnap délután ünnepélyes keretek között szentelték fel a bogarasi Szent Anna-templomot. 

Az épület felépítése 25 évvel ezelőtt kezdődött meg, így a falubeliek hagyományos, templomi 

körülmények között tarthatják meg a szentmiséket. Az eseményen Böjte Csaba ferences rendi 

szerzetes tartott ünnepi szentbeszédet, amelyben visszaemlékezett arra, hogy néhány évvel V
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ezelőtt azzal keresték meg, hogy tudnának-e segíteni a kápolna felépítésében. Így ő a 

gyerekekkel együtt gyűjtést szervezett, ebből pedig gerendákat vásároltak a templom részére. 

 
Több mint ezer határsértő ellen intézkedtek a magyar rendőrök a hétvégén 
2021. november 6. – Vajma.info 

Péntektől vasárnapig 1060 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján 

olvasható statisztika szerint pénteken 487, szombaton 227, vasárnap 344 jogellenesen az 

ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek át az ideiglenes biztonsági 

határzáron a katonák és rendőrök. Emellett a horvát, román, ukrán határnál és az ország 

belsejében elfogtak két határsértőt, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. 

 

Az 56-os forradalom és szabadságharc jugoszláv- magyar vonatkozásai 
2021. november 6. – RTV.rs 

Minden eddiginél tömegesebb volt a Nagy Imre Társaság és az 56-os Műhely Civil Szervezet 

közös történelmi vetélkedője. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jugoszláv-magyar 

vonatkozásai című megmérettetésre a szabadkai Városi Könyvtárban került sor. A vetélkedőt 

Kaisinger Tibor vezetőkonzul nyitotta meg. A középiskolások többsége azt mondja, úgy érzi, a 

történelemórákon nem kapnak elegendő hangsúlyt az 56-os események. 

 

Zenta: A harminc éve szerveződött béketüntetésekre emlékeztek 
2021. november 6. – Vajma.info 

Pénteken délben a zentai városháza oszlopcsarnokában szerveztek koszorúzással 

egybekapcsolt megemlékezést a 30 éve, 1991. november 5-én kezdődött kétnapos 

béketüntetésről. Az eseményen Pék Zoltán köztársasági parlamenti képviselő idézte fel a 

kilencvenes évek feszült és szomorú időszakát. 1991. november 5-én és 6-án a lakosság 

tömegesen vonult az utcákra, hogy tiltakozzon az értelmetlen horvátországi polgárháború 

ellen, ahova a tartalékos katonákat vitték el. A tüntetésen a polgárok „Békét akarunk” 

feliratokkal vonultak a városháza elé, majd békemenetben vonultak végig a város utcáin, hogy 

szembe szálljanak az esztelen vérontással, amiben nem kívántak részt venni. Az egykori 

megmozdulás rövidesen átterjedt Adára is. 

 

Monográfia Fábián Éváról 
2021. november 6. – RTV.rs 

Tegnap este mutatták be Zentán a Fábián Éva bukovinai székely származású népmesemondó, 

óvónő, népzenész, népdalénekesről szóló könyvet, amely a Hagyományok Háza kiadványa, és 

Fábián Éva több évtizedes mesemondását mutatja be. Fábián Éva Szekszárdon született, egy 

régi bukovinai székely nyelvi közegbe. Diplomáit a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvó szakán 

és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, 

hagyományismeret tanár szakán szerezte. Elmondása szerint megtisztelő, de egyben zavarba 

ejtő számára, hogy egy kiadványt írtak róla. 
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Őseink hagyatéka 
2021. november 7. – Magyar Szó 

Magyarcsernyén, de talán messzebb is, Halász Györgyöt mindenki ismeri. Mindenki tudja róla, 

hogy a Csernyeiek Klubjának az elnöke, hogy a Csernyei Újság szerkesztőbizottságának a tagja, 

és hogy szívügye szülőfalujának a sorsa. Én eddig csak így ismertem. Egy iskolai kirándulás 

fényképei döbbentettek rá arra, hogy ő ennél sokkal több. Ugyanis szenvedélyesen szereti a régi 

mesterségeket, ismeri is a hozzájuk tartozó szerszámokat, eszközöket, sőt gyűjti is őket. Talán 

a vér is erre kötelezi, ugyanis ahogyan Halász György mesélte, mester családból származik, apai 

és anyai ágról is. Nagyapja és édesapja csizmadiák, édesanyjának szülei pedig ácsmesterek 

voltak. Mindennek apropóján ültem vele le beszélgetni.  

 

„Messzeringó gyerekkorom világa..." 
2021. november 7. – Magyar Szó 

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szervezésében szombaton tartották meg hatodik 

alkalommal a „Messzeringó gyerekkorom világa..." elnevezésű szavalóversenyt. A 

megmérettetés az online térben zajlott, vagyis a zsűri az előre beküldött videófelvételeket nézte 

végig és azok alapján osztott helyezéseket és különdíjakat. Galusz Gabriella szervező elmondta, 

hogy nagy örömükre szolgált, hogy nem csak tartományunkból, hanem Magyarországról, 

Erdélyből és a Felvidékről is voltak benevezők, azt viszont nagyon sajnálják, hogy a magyart, 

mint környezetnyelvet tanulók köréből nem érkezett jelentkező és a sajátos nevelési igényű 

tanulók is kevesen voltak. 

 

Államnyelv a magyar közösségben: sikeres történetek az ukrán nyelv tanulásáról 
2021. november 7. - Karpat.in.ua 

A 2001 népszámlálás adatainak megfelelően, az Ungvári járásban található Nagydobrony 

lakosságának 98%-a a magyar nyelvet tartja anyanyelvének, de ez nem jelent akadályt az ukrán 

nyelv elsajátításában. Az államnyelv oktatásáról és tanulásáról a helyi iskola ukrán nyelv és 

irodalom tanárával, Szvitlana Bocsokkal és tanítványaival beszélgettünk. 

 

Tanévkezdés a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványnál 
2021. november 7. – Karpat.in.ua 

Megkezdődött a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021-2022-es a tanéve.  A központi 

tanévkezdésre a nemrég felújított, jelenleg a hétfői átadójára váró II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának új épületében került sor. Az elmúlt 

időszakban a Genius Jótékonysági Alapítvány 15 tehetségpontot hozott létre, amelyeket 

megfelelő eszközökkel és technikai felszerelésekkel láttak el, így egyszerre kezdhették meg a 

foglalkozásokat is. 
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Beregszászi kistérségi körkép 
2021. november 6. – Kiszo.net 

A Beregszász központú Beregszászi kistérséghez tizennégy település tartozik, a polgármester 

immár egy éve Babják Zoltán, a Vérke-parti város korábbi vezetője. Az elmúlt hónapok alatt 

jelentős változások történtek, legfőképpen a falvakban. A polgármestereket elöljárók váltották, 

akik hatásköre igen tág, de mégsem jelent teljhatalmat. Éppen ezért szerdánként a beregszászi 

önkormányzat nagytermében gyűlnek össze, ahol a város vezetésével megbeszélik az ügyes-

bajos dolgokat, a fejleményeket, a megoldásra váró problémákat. 

 

Bárdos István: „…még nem teszem le a lantot, szeretném folytatni a tanítást” 
2021. november 7. – Kiszo.net 

Közvetlen, művelt, intelligens. Munkájára hivatásként tekint, az oktatás és a nevelés fontos 

szerepet játszik az életében. A fizika mellett hittant is tanít, ami nem csoda, hiszen előbb lett 

hívő ember, aztán pedagógus. Szabad idejében szívesen járja szép vidékünket, a hegyeket. A 

Kárpáti Igaz Szó Kulcslyuk rovatának vendége Bárdos István, a Beregszászi Kossuth Lajos 

Líceum fizikatanára, hitoktató. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 5. – Kossuth Rádió 

Húsz éve, 2001-ben alapították a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségét.  

Egyik alapítója volt Bihari Szabolcs, a jelenlegi elnök, aki egy éve vette át a vezetést Deák 

Ernőtől, aki visszavonult az aktív közélettől. A napokban megtartott budapesti közgyűlésükön 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára javasolta, hogy 

a Szövetséget alakítsák át Nyugat-Európaiból összeurópaivá és vonjanak be Közép-Európai és 

balkáni országokat is a szervezetbe. Hogy ez milyen változást jelentene a szervezet életében - 

először erről beszélt Bihari Szabolcs a szervezet elnöke, akit telefonon ért el Benkei Ildikó. 

 

A Kárpát-medencei magyar fiatalok házasságpártiak, a külhoni fiatalok kicsivel több gyerek 

vállalását tervezik, mint az anyaországiak, a felvidéki és kárpátaljai fiatalok nagyjából fele aktív 

a munkaerőpiacon, míg Erdélyben és Vajdaságban alacsonyabb a keresőtevékenységet végzők 

aránya. A fiatalok legégetőbb problémája jellemzően az anyagi nehézség, az elszegényedés, 

vagy a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, illetve a céltalanság. Többek között ez is kiderül 

a 2020-as külhoni ifjúságkutatásból, amely mint a négy évvel korábbi a magyarországi 

nagymintás kutatás részeként készült el.  A kutatás adatait feldolgozó kutatócsoport, valamint 
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az ifjúsági ügyek mellett elkötelezett szakemberek részvételével csütörtökön 

munkakonferenciát szervezett a Nemzetpolitikai kutatóintézet.  

 

Hét éve indult a temesvári Bartók Béla Líceumban a Szakma a batyuban program. Ebben olyan 

középiskolás diákok vehetnek részt, akik az érettségi mellett egy szakma alapjait is szeretnék 

elsajátítani anyanyelven, Temes megyében ugyanis nincs magyar nyelvű szakképzés. Hét év 

után egyértelműen sikeresnek számít a program – véli Erdei Ildikó az iskola igazgatója. 

 

Ma és holnap rendezik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban a 

Lingua Materna Kárpát-medencei középiskolai anyanyelvi vetélkedő döntőjét. Az eseményen 

20 középiskola 60 diákja vesz részt. A Rákóczi Szövetség őszi programjairól beszélt kérdezte 

Csáky Csongor, a szövetség elnöke. 

 

Esztelnek háromszéki település, a Nemere hegység lábánál fekszik. Római katolikus 

templomának alapja a XIV. századból való, a ferences kolostor a XVII. században épült. 

Földrengés és tűzvész is sújtotta a települést, templomát is sokszor átépítették. Egy dátum 

mégis nevezetes. 1921-ben a leégett templomban csodás módon megmaradt egy Mária-szobor, 

amelynek később nyoma veszett. Az esztelneki ferencesek szeretnék elkészíteni a mását, ehhez 

kérik az adakozó kedvűek segítségét. 

 

Határok nélkül 

2021. november 6. – Kossuth Rádió 

Új könyv jelent meg a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület gondozásában. A Törökkanizsát és 

környékét bemutató kiadvány megszületéséhez azonban a Kárpát-medence más magyarlakta 

területeinek az újságírói is hozzájárultak. Máriás Endrével, az egyesület elnökével 

beszélgettünk. 

 

Halljátok-e a dalt? címmel rendhagyó irodalmi estet tartottak a muzslyai Sziveri János 

Művészeti Színpad szervezésében a Petőfi Sándor Magyar Művelődési egyesületben kishegyesi 

vendégek közreműködésével. Barta Júliával, Molnár Krekity Olgával és Török Emesével 

beszélgettünk.  

 

Molnár és Mozer jelzésű parfümös üvegek még ma is feltűnnek a régiségpiacon. Nem 

véletlenül, hiszen a két világháború között Közép-Európa legismertebb illatszergyártó és 

forgalmazó cége volt, amelynek tulajdonosai - fiúörökös híján – lányukban látták 

biztosítottnak a cég további működését. Ám közbe szólt a háborút követő kommunista 
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berendezkedés. 1956-ban Szablya Ilona és párja kénytelen volt elhagyni az országot. Erről szól 

életregényének első kötete, amely Vasfüggöny kölnivel címmel jelent meg. 

Az ’56-os forradalom 65 évfordulójára készült el a Kráter kiadó gondozásában Szablya Ilona 

önéletrajzának második része Szökevényből konzul címmel, Óceánon innen, vasfüggönyön túl 

alcímmel – amelyről már beszámoltunk műsorunkban. Most konzuli tevékenységéről hallanak 

a könyvbemutatóra küldött videóüzenet segítségével. 

 

Az ’56-os forradalom egyik különleges története a soproni Erdőmérnöki Főiskoláé, amelynek 

hallgatói és oktatói szinte testületestől menekültek a bukás után Ausztriába, majd Kanadába. 

Vancouverben szinte önálló kart alakítottak. Szablya Ilona imént idézett könyvbemutatója 

végén felszólalt egy idősebb úriember, és elmondta, hogy a kanadai erdőségek 

feltérképezésében az egykori soproniak oroszlánrészt vállaltak. Ő maga és élettörténete más 

szálakon is kapcsolódott az esthez. Természetesen mikrofon elé kértem Bogyai Elemért. 

 

Hogy legyen méltó emlékhelye az elhunyt falusi muzsikusoknak! - ezzel a szándékkal állítottak 

kopjafákat halottak napja előtt az erdélyi népzenészek öt kalotaszegi faluban. A kopjafák 

költségét jótékonysági koncerteken gyűjtötték össze.  

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2021. november 7. – M1 

 

Kárpátaljai vezetőképző 

Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző néven negyedik alkalommal indított ingyenes oktatási 

programot a Mathias Corvinus Collegium, a KMKSZ Ifjúsági Szövetségével és Bocskor Andrea 

európai parlamenti képviselővel karöltve. Az előző három alkalomhoz hasonlóan olyan 

vállalkozó kedvű fiatalok jelentkezését várták, akik érdeklődnek a közélet iránt, továbbá 

hosszútávon saját közösségük alakítói kívánnak lenni. Az elsősorban kiscsoportos munkára 

épülő képzés tematikája négy pilléren alapul: politikai menedzsment, készségfejlesztő 

tréningek, valamint hazai és külföldi politikusokkal folytatott háttérbeszélgetések. 

 

A Ditrói Kulturális Egyesület  

Gyergyóditróban, ahol jeles ünnepeken székelyruhát ölt gyermek és felnőtt is, nagy hangsúlyt 

fektetnek a népi hagyományok megőrzésére, ápolására és továbbörökítésére. A Ditrói 

Kulturális Egyesület a község közösségi életének szervezője. A székelyföldi település elöljárói 

fontosnak tartják a hagyományőrző csoportok támogatását.  
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Őrtüzek Székelyföld Autonómiájának Napján 

 

A Székely Nemzeti Tanács a történelem folyamán sokszor használt jelzőtüzek mintájára közel 

egy évtizede kezdeményezte, hogy október utolsó vasárnapján minél több településen az 

autonómiáért szóljon az ima, és Székelyföld határain, jól látható magaslatokon lobbanjanak fel 

az őrtüzek lángjai. 

 

Beszélgetés Pálinkás Krisztiánnal, a HMDK alelnökével 

A Horvátországban élő magyarság legfontosabb szervezete a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége. A szervezet alelnöke az újbezdáni születésű Pálinkás Krisztián, aki a 

délszláv háború után hazatérve a helyi magyarságnak szentelte életét. Vele beszélgetett a 

Kárpát-medence magazinműsor stábja. 

 

Öt kontinens 

2021. november 6. – Duna World 

 

Ausztráliai Magyar Pedagógusok Egyesülete 

Az egész diaszpórában jól használható új magyar tankönyvet jelentetett meg az Ausztráliai 

Magyar Pedagógusok Egyesülete, amely azzal a céllal jött létre 7 évvel ezelőtt, hogy összefogja 

az ottani magyar iskolákat. A szakmai konferenciák rendezése, a magyar nyelv oktatásának a 

közös alapokra helyezése és egymás munkájának segítése azóta is a legfontosabb feladat az 

egyesület életében. Idén online rendezték meg az Ausztráliában élő magyar pedagógusok éves 

konferenciájukat. 

 

Beszélgetés Szennyessy Zennyessy Lászlóval, a Svájci Magyar Ház Alapítvány 

elnökével 

A svájci magyarságot ma Nyugat-Európában az egyik legerősebb közösségként tartják számon. 

Szervezetük a Zürichi Magyar Egyesület élére 20 évvel ezelőtt választották elnökké Szennyessy 

Zennyessy Lászlót. Vele készített stúdióbeszélgetés az Öt kontinens. 

 

100 éves a Manhattanben élő Saly Judit 

100. születésnapját ünnepelte augusztusban a Manhattanben élő Saly Judit. Bár néhány 

hónapja műteni kellett, és a látása is gyenge már, szellemileg azonban tökéletes állapotban van. 

Judit első férjének és Raoul Wallenbergnek köszönheti, hogy 1944-ben megmenekült. 
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Magyarként az olasz médiában 

Olaszország már egészen kis korában elvarázsolta a Jászberényből származó Muhari Andreát. 

A Szegedi Egyetem hallgatójaként ezért tanulmányai egy részét a mediterrán országban 

végezte.  Kiváló olasz nyelvtudásának köszönhetően a helyi médiában sőt az olasz filmiparban 

is sikerült érvényesülnie. De nem csak a karrierben érte szerencse, Palermóban a szerelem is 

rátalált. 

 

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 szerelmese 

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. 

  


