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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Az erdélyi magyar állampolgárok több mint 40 százaléka venne részt a 

magyarországi választásokon egy friss felmérés szerint 
2021. november 10. – MTI, Mandiner, HVG, 168óra, 444, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, 

Magyar Hang, Ma7, Vajdaság Ma 

Egy közvélemény-kutatás szerdán ismertetett eredményei szerint a magyar állampolgársággal 

is rendelkező erdélyi magyarok 42 százaléka venne részt a magyarországi parlamenti 

választásokon, jelentős többségük a Fideszt támogatná. Az erdélyi magyarokra reprezentatív, 

1218 fős mintán készített felmérést a Bálványos Intézet és a Transylvania Inquiry közvélemény-

kutatók képviselői, Toró Tibor és Kiss Tamás ismertették szerdán egy kolozsvári 

sajtótájékoztatón. A közvélemény-kutatásból kiderült: a felnőtt korú erdélyi magyar lakosság 

körülbelül 60 százaléka igényelte a magyar állampolgárságot és az elmúlt évek méréseihez 

hasonlóan körülbelül 25 százalék nem szándékozik igényelni. Az állampolgársággal 

rendelkezők 42 százaléka nyilatkozott úgy, hogy részt venne a magyarországi országgyűlési 

választásokon. A pártpreferencia tekintetében nem történt változás: az állampolgársággal 

rendelkező, szavazni szándékozó erdélyi magyarok túlnyomó többsége (83 százalék) a Fideszre 

szavazna. A legnépszerűbb ellenzéki párt, a Jobbik erdélyi támogatottsága 4 százalékos. A 

közös ellenzéki lista nem mozgósítja az erdélyi ellenzéki szavazókat. Míg az ellenzéki pártok 

támogatottsága összesen 7 százalékot tesz ki, addig a közös listára a megkérdezettek mindössze 

3 százaléka szavazna. 

 

Románia elvesztette a pert, melyet a nemzeti régiók ügyében az Európai 

Bizottság ellen indított 
2021. november 10. – MTI, Mandiner, Origo, 168, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Transindex, Szabadság, Főtér, Felvidék Ma, Ma7, Vajdaság Ma 

Románia elvesztette azt a pert, melyet az Európai Bizottság (EB) ellen indított, és amelyben a 

nemzeti régiókról indított európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét kifogásolta. 

Az Európai Unió luxembourgi Törvényszéke által szerdán kimondott ítéletet az intézmény 

honlapján ismertették. A Törvényszék elutasította Románia keresetét. A bírói testület az MTI 

szerint megállapította: az EB csak akkor tagadhatja meg egy európai polgári kezdeményezés 

nyilvántartásba vételét, ha arra a következtetésre jut, hogy teljesen kizárható a kezdeményezés 

nyomán olyan javaslat benyújtása, mely az uniós szerződések végrehajtásához kapcsolódó jogi 

aktusra irányul. Az első fokon kimondott ítélet ellen a közléstől számított két hónap és tíz 

napon belül lehet kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést benyújtani a Bírósághoz. 
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https://mandiner.hu/cikk/20211110_erdelyi_magyarok_2022_valasztas_fidesz?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20211110_erdelyi_magyarok_2022_valasztas_fidesz?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/nyomtatas/20211110_romania_europai_bizottsag_europai_unio_luxembourgi_torvenyszeke_kulfold
https://mandiner.hu/cikk/nyomtatas/20211110_romania_europai_bizottsag_europai_unio_luxembourgi_torvenyszeke_kulfold
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Izsák Balázs: Románia a saját külpolitikai tekintélyét rombolja a vesztes pereivel 
2021. november 10. – MTI, Híradó, Maszol, Ma7 

Románia a saját külpolitikai tekintélyét rombolja, amikor az európai polgári 

kezdeményezésekkel szemben pereskedik, és rendre elveszíti ezeket a pereket - jelentette ki egy 

szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón Izsák Balázs, a nemzeti régiókért indított európai 

polgári kezdeményezés bizottságának képviselője annak a pernek a kapcsán, amelyet Románia 

szerdán veszített el az Európai Unió luxembourgi törvényszékén. Románia azt kérte az EU 

Törvényszékétől, hogy semmisítse meg az Európai Bizottság (EB) határozatát, amellyel 

nyilvántartásba vette a nemzeti régiókról indított polgári kezdeményezést. E 2019-ben történt 

nyilvántartásba vétel után kezdődhetett el a kezdeményezést támogató aláírások gyűjtése. 

Izsák Balázs, aki egyben a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke - az MTI-hez eljuttatott 

közleményében - emlékeztetett rá, hogy ez immár a negyedik olyan per, amelyben Románia a 

polgári kezdeményezésekkel szemben pereskedik, és amelyet az ország elveszít. Két perben az 

EB melletti beavatkozóként volt pervesztes, kettőben pedig felperesként. 

 

Szatmárnémetinek zászló, Mezőpetrinek címer – Kelemen szerint a nagykoalíciós 

tárgyalásokon sem engednek 
2021. november 10. – Krónika, maszol.ro 

Szatmárnémeti zászlaját és a Szatmár megyei Mezőpetri címerét hivatalosította az RMDSZ 

javaslatára szerdai ülésén a kormány – idézi a szövetség Cseke Attila ügyvivő fejlesztési 

tárcavezető bejelentéseit. „Számtalan példát ismerünk arra, hogyan lehet rosszul, céltalanul 

vezetni egy önkormányzatot. Szatmárnémeti azonban nem ilyen hely: Kereskényi Gábor és 

csapata 2016 óta bizonyítja, hogy lehet a munkát úgy is végezni, hogy a városban élő emberek 

érezzék, a döntések értük és velük együtt vannak. A kormány mai döntése is az ott élő 

polgárokért van, románokért, magyarokért, svábokért, más kisebbségekért. Fontos az aszfalt, 

a híd, de fontos az is, hogy a közösségnek erős önbizalma is legyen. Ehhez akartunk 

hozzájárulni, amikor Szatmárnémeti zászlaját hivatalosítottuk” – idézi az RMDSZ közleménye 

Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettest. 

 

Kelemen Hunor: 3 miniszterelnök is válthatja egymást a következő periódusban, 

akár rólam is szó lehet  

2021. november 10. – transindex.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Digi24.ro tévécsatornának adott interjújában úgy 

nyilatkozott, hogy a PNL-PSD-RMDSZ kormányprogramról jelenleg is folynak az egyeztetések, 

amelyek azonban, amikor arról kellett egyeztetni, hogy ki lesz a miniszterelnök, elakadtak. Mi 

több, most már a "hárompárti" rotáció javaslatának megbeszélésénél tartanak, amelyben az 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/11/10/izsak-romania-a-sajat-kulpolitikai-tekintelyet-rombolja-a-vesztes-pereivel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hivatalossa-valt-szatmarnemeti-zaszlaja-es-mezopetri-cimere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hivatalossa-valt-szatmarnemeti-zaszlaja-es-mezopetri-cimere
https://itthon.transindex.ro/?hir=65977
https://itthon.transindex.ro/?hir=65977
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RMDSZ jelöltje is sorra kerülne a kormányfői pozíció betöltésére. Kelemen az 

alkotmánymódosításról is nyilatkozott, és elmondta, mi az elképzelése erről a reformról.  

 

Zetelakán állt szolgálatba a Paksi Atomerőmű tűzoltóautója 
2021. november 10. – maszol.ro 

Kedden érkezett meg Zetelakára a magyarországi Paksi Atomerőmű adománya, egy Steyr 

típusú, jól felszerelt tűzoltóautó. Az anyaországi támogatás lehetővé teszi, hogy a zetelaki 

önkéntes tűzoltók lecserélhessék az eddig jó szolgálatot teljesítő, de már igencsak kiöregedett, 

több mint 60 éves járművüket. 

 

Kelemen Hunor: Románia olyan, mint egy paradicsommadár 
2021. november 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ szövetségi elnöke szerint akkor van értelme nagykoalíciót létrehozni, hogyha az 

alkotmányos reformba is kezd. Erre azért is lenne szükség, mert Románia jelenleg se nem 

parlamentáris köztársaság, se nem elnöki köztársaság, hanem egy “paradicsommadárhoz 

hasonlít, nem tudod hogy paradicsom vagy madár, de mindenféleképpen bukdácsol” – fejtette 

ki  Kelemen Hunor az Erdély TV 24plusz című műsorában. 

 

Kampánytéma a határon túli magyarság 
2021. november 10. – szekelyhon.ro 

Minimum négy évente kampánytéma lesz a határon túli, így az erdélyi magyarság is. Miért 

törvényszerű ez? Többek között erről beszélgettünk Zsigmond Barna Pál magyar országgyűlési 

képviselővel, aki az egyetlen határon túl született tagja a magyar Országgyűlésnek. Szóba kerül 

a nemzetpolitika, a határon túliak szavazati joga, de oligarcházunk is kicsit. Vendégünkkel 

Messengeren készült az interjú. Szőke László kérdezett. 

 

Terményeket adományoznak a rászorulóknak a székely gazdák 
2021. november 10. – szekelyhon.ro 

Száz tonna terménnyel segíti idén is a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a Kovászna, 

Hargita és Maros megyei rászorulókat. A gazdaszervezet a polgármesteri hivatalok szociális 

osztályán, valamint az egyházakon keresztül lépett kapcsolatba azokkal a civil szervezetekkel, 

amelyeknek eljuttatták az adományokat. 

 

„Hangosabb” csíkszeredaiak, élhetőbb város: mérleget vont a Krónika Live-ban 

Korodi Attila polgármester 
2021. november 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Csíkszereda hangosabb lett – véli a város polgármestere. Korodi Attila városvezetői 

mandátumának első évét értékelte Rédai Attila és Rostás Szabolcs, a Krónika Live újságírói 

számára a videópodcast legújabb, szerdai adásában. Korodi Attila szerint azzal, hogy 

megnyitották a városháza kapuit, azzal, hogy folyamatosan fogadják az észrevételeket, 
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https://maszol.ro/belfold/Zetelakan-allt-szolgalatba-az-Paksi-Atomeromu-tuzoltoautoja
https://maszol.ro/belfold/Kelemen-Hunor-Romania-olyan-mint-egy-paradicsommadar
https://szekelyhon.ro/aktualis/kampanytema-a-hataron-tuli-magyarsag
https://szekelyhon.ro/aktualis/termenyeket-adomanyoznak-a-raszoruloknak-a-szekely-gazdak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhangosabbr-csikszeredaiak-elhetobb-varos-merleget-vont-a-kronika-live-ban-korodi-attila-polgarmester
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhangosabbr-csikszeredaiak-elhetobb-varos-merleget-vont-a-kronika-live-ban-korodi-attila-polgarmester
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panaszokat, ezáltal a csíkszeredaiak hangja jobban hallatszik, a város „belső 

véleménykinyilvánítási közege szabadosabb, szókimondóbb lett, ezáltal az emberek érzik, hogy 

érdemes elmondaniuk meglátásaikat, ebből kifolyólag pedig egy sokkal életképesebb irányba 

mozdult el a város” – fogalmazott az elöljáró. 

 

Megújult külsőben pompázik Petőfi, Tompa és Kerényi eperjesi obeliszkje 
2021. november 10. – Új Szó, ma7.sk  

A Kassától mintegy 40 kilométerre található Eperjes városa Magyarország Kassai 

Főkonzulátusának közreműködésével helyreállította a Petőfi-Tompa-Kerényi költői 

versenynek emléket állító, a város dél-nyugati oldalában kimagasló Vilec-dombon található 

kőobeliszket. Az ünnepélyes leleplezésen a magyar és a szlovák felek is részt vettek. „Az 

emlékhely felújítására igazából a Csemadok vezetése hívta fel a figyelmemet. Amikor 

ellátogattunk a helyszínre, megbizonyosodtam abban, hogy valóban sürgős felújításra szorul, 

és mivel Petőfi születésének 200-ik évfordulója már a küszöbön van, a felújítás finanszírozása 

Magyarország részéről nem volt kérdéses. Mivel egy műemlékvédelem alatt álló objektumról 

van szó, a folyamat beindításához természetesen az együttműködésre is különösen nagy 

szükség volt. Nagy öröm volt számomra, hogy Eperjes első embere az első pillanattól fogva 

támogatta azt a kezdeményezést, melynek köszönhetően az emlékhely újra felkerül a 

turistatérképre.  

 

Forró Krisztián a járványhelyzetről: Nyugalomra, nem pánikkeltésre van most 

szükség 
2021. november 10. –  ma7.sk, bumm.sk  

Tudtuk, hogy lesz harmadik hullám. Tudtuk, hogy átgondolt intézkedések híján ismét nagy lesz 

a baj. A kormány mégsem lépett időben, az ellenzék pedig nem adta fel az uszítást. Legalább 

mi fogjunk össze!" - kéri a magyar egységpárt, a Szövetség. Arra buzdítják a lakosságot, hogy 

mindenki hallgasson az orvosokra és a nővérekre, akik a megtelt kórházakból kérnek arra, hogy 

ne az oltástól féljünk, hanem a koronavírustól.  

 

Hamarosan indul a Fonográf Fesztivál 
2021. november 10. –  felvidek.ma  

November 18-a és 21-e között valósul meg a X. Fonográf Fesztivál. Idén két helyszínen, a kassai 

Thália Színházban és a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban várja az igényes 

népzenét kedvelőket az idén jubiláló, X. alkalommal megrendezett Fonográf Fesztivál. A 

Fonográf Polgári Társulás főszervezésében megvalósuló zenés kavalkád elsősorban azok 

figyelmére számít, akiket lenyűgöznek az igényes, népzenei ihletettségű formációk. Lakatos 

Róbert, főszervező: „Tíz évvel ezelőtt kezdtük szervezni a Fonográf Fesztivált, így ki lehet azt 

mondani, hogy ez a népzenei seregszemle már hagyománnyá vált. Olyanokat igyekszünk most 
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https://ujszo.com/regio/megujult-kulsoben-pompazik-petofi-tompa-es-kerenyi-eperjesi-obeliszkje
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2021/11/10/szovetseg-hallgassunk-az-orvosokra-es-a-noverekre-ne-az-oltastol-feljunk-hanem-a-koronavirustol
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2021/11/10/szovetseg-hallgassunk-az-orvosokra-es-a-noverekre-ne-az-oltastol-feljunk-hanem-a-koronavirustol
https://felvidek.ma/2021/11/hamarosan-indul-a-fonograf-fesztival/
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Kassára és Komáromba csábítani, akik a munkásságukkal népi kultúrát képviselnek, s teszik 

ezt igen magas, minőségi kulturális színvonalon.” 

 

Magyar–szlovák kétoldalú találkozót tartottak a vadállomány kezelésével 

kapcsolatos kérdésekről 
2021. november 10. –  felvidek.ma  

A magyar kormány egyértelműen elkötelezett a természeti értékek megőrzése és az erőforrások 

fenntartható hasznosítása mellett, ezért fontos, hogy a vadállomány kezelésével kapcsolatban 

is folyamatos szakmai párbeszédet folytassunk szomszédainkkal és megosszuk egymással a 

tapasztalatainkat – emelte ki Zambó Péter, az Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős 

államtitkára Kistapolcsányban, a Milan Kysel szlovák államtitkárral történt kétoldalú 

egyeztetésen. A minisztérium szerdai közleménye szerint az államtitkár emlékeztetett, hogy az 

alig egy hónappal ezelőtt zárult budapesti Természeti és Vadászati Világkiállításon megkezdett 

párbeszédet folytatja a két állam, magasabb szintre emelve a vadállomány kezelésével 

kapcsolatos párbeszédet. Hozzátette, erre azért van szükség, mert a természeti erőforrások 

kezelésével kapcsolatban a gazdálkodás jelentőségét még az Európai Unióban is sokan 

alábecsülik, vagy figyelmen kívül hagyják. Példaként említette az Európai Bizottság által 

tagállami egyeztetés nélkül beterjesztett közös Erdőstratégiát, amely folyamat ellen a visegrádi 

négyek országai, köztük Szlovákia és Magyarország is tiltakozott. 

 

Trope – ma délután nyitják meg a kortárs magyar művészek kiállítását a kassai 

Műszaki Múzeumban 
2021. november 10. – Új Szó  

Fecsó Szilárd, a közösség első mestere és Simon Lívia, a Bodrogközi Ifjúsági Művészeti Műhely 

(BIMM) alapítója, szorosan együttműködve hozták létre a nyári művésztelepeket, ami 

összekovácsolta és elindította a művészeti pályán a társaságot. Az itt tapasztalt kíváncsiság és 

alkotásvágy többek közt Magyarország, Románia, Skócia, Hongkong, Japán, és Indonézia 

szegleteibe vezetett, hogy most az állandó változásról és az örök változatlanról adjon személyes 

perspektívát a grafika, a szobrászat, a festészet, a fotó és installáció művészet nyelvén. Bár a 

jelenlegi járványügyi intézkedések miatt ma délután szerdán, november 10-én a kiállítás 17 

órára meghirdetett megnyitóján az érdeklődők csak a virtuális térben, egy online közvetítésen 

keresztül vehetnek részt, Éliás Ádám, Csernok Barnabás, Dynamical Systems (Maruscsák 

Dávid, Bredán Máté és Mátyás Boldizsár), Tóth Emese, Szunyog Júlia és Király Zsuzsanna 

alkotásait a Műszaki Múzeum Fő utca 88. szám alatti épületében jövő január 31-ig lehet 

megtekinteni. 
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https://felvidek.ma/2021/11/magyar-szlovak-ketoldalu-talalkozot-tartottak-a-vadallomany-kezelesevel-kapcsolatos-kerdesekrol/
https://felvidek.ma/2021/11/magyar-szlovak-ketoldalu-talalkozot-tartottak-a-vadallomany-kezelesevel-kapcsolatos-kerdesekrol/
https://ujszo.com/regio/trope-kortars-magyar-muveszek-kiallitasa-a-kassai-muszaki-muzeumban
https://ujszo.com/regio/trope-kortars-magyar-muveszek-kiallitasa-a-kassai-muszaki-muzeumban
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Sorsfordító időkre emlékezünk  
2021. november 10. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Az első világháború végén, 1918. november 9-én a szerb csapatoknak a városba történő 

bevonulására emlékeztek kedden az 1912 és 1918 között elesett harcosoknak emelt 

emlékkereszt előtt. Az eseményen jelen volt többek között Miloš Vučević polgármester és 

Kristina Karaić, a városi képviselő-testület alelnöke, valamint az 1912 és 1920 közötti, szerb 

felszabadító háborúk harcosainak utódai, a nekik emléket állító egyesületének tagjai, és a szerb 

hadsereg küldöttsége is. Az elesett harcosok számára az egyházi szertartást a szerb ortodox 

egyház papjai mutatták be, a megemlékezők megkoszorúzták az emlékművet. 

 

Kerekedik a Kerekítő Vajdaságban 
2021. november 10. – Pannon RTV 

Vajdaságot is meghódította a Kerekítő foglalkozás, az anyaországból még 2009-ben indult 

védjegyes programsorozat. Itt a közösségi és ölbeli játékokon van a hangsúly. Kerekedő 

gyerekmosoly, fantáziadús mesevilág, élményközpontú foglalkozás, cserregő-berregő muzsikát 

szolgáltató hangszerek, mindez jellemzi a ma már Vajdaságban is a szülők és gyermekek által 

előszeretettel látogatott Kerekítő foglalkozásokat. A Magyarországon megálmodott Kerekítő 

nevet viselő baba-mama foglalkozás-hálózat és mondókás könyvcsalád több mint egy évtizede 

van jelen a kisgyermekes családok életében. Most már Vajdaságban is nagy népszerűségnek 

örvend és kialakult rajongótábora van a foglalkozásokon bábként a kicsiket elvarázsoló 

Kerekítő Manónak. 

 

Tizenöt éves a muzslyai Szeretetház 
2021. november 10. – Vajdaság Ma 

A muzslyai Szent Erzsébet Szeretetház, az idősek napközije ma ünnepelte fennállásának 15. 

évfordulóját. Hálaadó szentmisét szolgáltattak a Szűz Mária Szent Neve templomban, a misét 

Kalapis Sztoján atya celebrálta. A szentmisét követően egy kis műsorral kedveskedtek a 

tagoknak, a jelenlevőknek, amely keretében elsőként Rácz M. Gizella nővér mondott köszöntőt, 

aki harmadik éve vezeti a Szeretetházat. Csíkos Anna összefoglalójában kitért a múltra, 

felidézve az indulás pillanatait, csokorba foglalva a sok szép élményeket. 

 

Zenta: A magyarok elleni kegyetlenkedések áldozataira emlékeztek 
2021. november 10. – Vajdaság Ma 

Mementó címmel emlékeztek meg kedden, Zentán az 1944 őszén elkövetett magyarellenes 

atrocitások áldozatairól. A rendezvényen gyászmisét tartottak, majd az emlékezők a 

templomtól a Tisza-hídnál lévő emlékhelyhez vonultak. Kedden este gyászmisével és gyertyás 

felvonulással emlékeztek az 1944 őszén kivégzett magyar áldozatokra. A Szent István-

templomban megtartott gyászmisét követően a résztvevők égő gyertyákkal a kezükben sétáltak 

a Tisza-parton lévő kopjafákhoz, az ártatlan áldozatok vesztőhelyére. A város magyar 

közösségében nagyon sokáig nem beszélhettek a szörnyű gaztettekről, csak 2007 óta van 
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kopjafa a Tisza-parton, ahova elhelyezhetik az emlékezés virágait, s minden évben felolvassák 

az áldozatok névsorát. 

 

Íjgyártó István: Magyarország kész az Ukrajnával való sokrétű párbeszédre 
2021. november 10. – Karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyarok problémái is részét képezik az Ukrajna és Magyarország között 

folytatott tárgyalásoknak. Erről Íjgyártó István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott 

ukrajnai nagykövete beszélt stábunknak. A diplomata elmondta, hogy emellett olyan 

regionális, illetve országos szempontból fontos dolgokról is folynak az egyeztetések, mint 

például az infrastrukturális kérdések, a gazdasági ügyek és a határok átjárhatósága. 

 

Kárpátaljai magyar médiaegyesület létrehozását kezdeményezték 

Beregszászban 
2021. november 10. – Kárpátalja 

Közös szakmai együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a kárpátaljai magyar médiumok 

képviselői november 10-én Beregszászban. A megbeszélésen a regionális magyar televízió, 

rádió, online hírportálok és a helyi magyar lapok szerkesztőségeinek vezetői vettek részt. Az 

egyeztetés során elvi egyetértés alakult ki egy új, a szakma minden képviselőjének irányába 

nyitott, egyéni tagságon alapuló szakmai szervezet létrehozásáról. 

 

Rászoruló gyerekeken segít a Beregi Pék 
2021. november 10. – Kárpátalja 

Ukrajna oktatási intézményeiben 2020-tól megszűnt a gyermekek ingyenes étkeztetése, ezért 

a legtöbb helyi iskolában a szülők önerőből finanszírozzák azt, mely összeget a magyar állam 

jóvoltából „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványnál utólag visszaigényelhetik. Sajnos nem 

minden intézményben tudják az említett módon megoldani a tanulók iskolai étkeztetését. 

 

Hasonló pályázószám, hasonló összegek 
2021. november 10. – Népújság 

A Magyarul a Muravidéken programra 2021/2022-ben összesen 73 ösztöndíjkérelem érkezett 

be, ezekből az eddig beküldött adatok alapján egy minősült érvénytelennek. A tervek szerint 

legkésőbb november végéig kiküldik az ösztöndíjszerződéseket. Az adatokat részletezve 

kiderül, hogy a 73 ösztöndíjkérelemből 53 az általános iskolások korcsoportjából érkezett, 

mégpedig az 1. Sz Lendvai KÁI-ból 29, a Göntérházi KÁI-ból 9, a Dobronaki KÁI-ból 5, míg a 

Pártosfalvi KÁI-ból 10. A középiskolás korcsoportból 19 diák adta be a kérvényt, 11 elsős, 1 

fakultatív órákat látogató diák és 7 végzős. A pályázási eljárásban 13 hiánypótlási felhívást 
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postáztak az érintetteknek - tudtuk meg Kósa Pétertől, a Muravidéki Pedagógusok 

Egyesületének munkatársától. Miután az iskoláktól bekérik az iskolalátogatási igazolásokat, a 

bírálóbizottság ülésén elbírálják a beérkezett kérelmeket, valamint döntenek a határidőn túl 

beérkezett kérelmekről (7 pályázat). 

 

Nő a támogatott egyetemisták száma 
2021. november 10. – Népújság 

Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) az online térben 

megtartott keddi ülésén módosította az önkormányzat költségvetését, illetve elbírálták a 

felsőfokú tanulmányi pályázatokat. A Zoom platformon megtartott ülésen Vida Törnar Judit 

tanácselnök először az előző rendszeres, illetve négy levelező ülés jegyzőkönyvét bocsátotta 

vitára. Az utóbbiakon a tanács Koša Klárát a Magyar Regionális Fejlesztési Intézet (ProFutura) 

Tanácsába, Pisnjak Atillát és Varga Štefan Istvánt a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ 

Tanácsába nevezte ki, pozitívan véleményezte az 1. Számú Lendvai KÁI, illetve a Lendvai 

Óvoda nemzetiségi programját. A tanács egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyveket. A 

továbbiakban megvitatták a felsőfokú tanulmányi pályázatra beérkezett 16 pályázati kérvényt, 

pontosítva az illetékes önkormányzati bizottság erre vonatkozó javaslatát. 

 

Értéket őriznek és példát mutatnak 
2021. november 10. – Népújság 

Budapesten mutatkoznak be három napon át a „Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet” 

című pályázatban résztvevő határon túli diákok. A muravidékiek videóval is bemutatták a 

Lendva-vidék történelmét. A Hétköznapi Hősök projekt 2016-ban kezdődött: ekkor pályázta 

meg először a lendvai MNMI az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Kulturális 

Államtitkárságának pályázatát. Ennek célja az volt, hogy cselekvésre ösztönözze a helyi 

kisközösségeket a múltjuk feltérképezésére olyan még élő vagy egykoron élt, a saját 

közösségükért felelősséget érző személyeken és élettörténetükön keresztül, melyek példaként 

ma is felmutathatók a kortársak számára. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 10. – Kossuth Rádió 

 

Az erdélyi magyarok nemzeti identitása több szempontból stabil – állapítja meg Bálványos 

Intézet legújabb kutatása, amelynek eredményeit ma ismertették Kolozsváron. A Nemzeti 

identitás és Magyarországgal való viszony az erdélyi magyarok körében - 2021 kutatás 
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ugyanakkor két fontos változásra hívja fel a figyelmet. Egyrészt, többségbe kerültek azok, akik 

úgy gondolják, hogy a nyelv és a származás mellett az állampolgárság is a magyarság 

kritériuma, másrészt a legkorábbi, 1997-es felmérésben még egyértelmű többséget képeztek 

azok, akik Romániát tekintették hazájuknak, míg Erdély a többségük számára a szülőföldet 

jelentette. Ez a kettősség fokozatosan eltűnik, és ma már Románia nem jelenik meg az identitás 

referenciájaként – olvasható a kutatás összefoglalójában. A részleteket Toró Tibortól, a 

Bálványos Intézet kutatási igazgatójától halljuk.  

 

Csíkszereda régi barokk templomának tornya megdőlt, ám ferdetorony mégsem lesz belőle.  A 

270 éve álló torony felújítását régóta tervezik, de állapota olyannyira megromlott, hogy tovább  

nem várhatnak, a munkálatok azonnal elkezdődtek. A templom plébánosával beszélgettünk.  

 

Több tíz évvel ezelőtt minden gyerek gyalog járt iskolába. Azaz lábbusszal. Akár több 

kilométerre is. Ki gondolta volna, hogy egyszer csak program, vagy mozgalom lesz belőle? 

Székelyföldön már a második városban - Sepsiszentgyörgy után most Székelyudvarhelyen is - 

elindult az a program, amelyben kisiskolásokat gyalogosan kísérnek a főtéri iskolákba 

önkéntesek. Eredetileg a reggeli zsúfoltság enyhítését tűzte ki célul a Városháza, de nem 

elhanyagolható az úgynevezett Lábbusz-program környezetkímélő és a testi-lelki egészségre 

gyakorolt pozitív hatása sem. Székelyudvarhely alpolgármesterét, illetve egy lábbusz-önkéntes 

színésznőt kértünk mikrofon elé.   

 

Karrierépítés, Honismereti verseny, Himnusz, és Szózat Szavalóverseny csak néhány program 

az elkövetkező hetekre, amit a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervez. Hhonlapján 

is állandóan frissülnek a különféle tartalmak, de a pedagógusok továbbképzése is folyamatos. 

Minderről az elnökkel, Lukács Gabriellával beszélgettünk. 

 

Szeptemberben kezdte meg működését Magyarkanizsán a Vajdasági Birkózó Akadémia. 

Minden nap vannak edzések, az egyik tanítványuk Balkán-bajnoki címet szerzett. Szombaton 

szervezik első versenyüket, tavaszra pedig egy nemzetközi rendezvény házigazdái lesznek majd. 

Bálint Zoltán igazgatóval és Újhelyi Evelin Balkán-bajnokkal beszélgettünk.  

 

Több mint 110 évvel ezelőtt Aradon működött az első magyar autógyár a MARTA. Csak 13 évig 

üzemelt, de még ma is áll az irodaháza, amely megmenekülhet a végső pusztulástól.  A jelenlegi 

tulajdonosok megegyeztek az aradi önkormányzattal, hogy ingyen a város tulajdonába adják az 

ipartörténeti műemléket, cserében a polgármesteri hivatal felújítja és gondját viseli. Az elmúlt 

30 évben semmit nem tettek az épület állagának megóvásáért, és már félő volt, hogy teljesen 

tönkremegy.  
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Nagyszebenben november 12-én kezdődik és a következő hét végéig tart a 16. Ars Hungarica 

Fesztivál. A szervező Híd Egyesület akár december közepéig szeretné meghosszabbítani, hogy 

a járványhelyzet szigora miatt az eredeti időszakban meg nem valósuló rendezvényekre is sor 

kerülhessen. A dél-erdélyi város 2007-ben Európa kulturális fővárosa volt. A magyar szervezet, 

a Híd Egyesület már egy évvel korábban megszervezte az első Ars Hungarica Fesztivált, 

elsősorban a város mintegy két és félezres magyarságának, de természetesen minden 

érdeklődőt várnak a rendezvényeikre. A szervezet elnökével, Serfőző Leventével beszélgettünk. 


