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Gulyás: a Rákóczi Szövetség nehéz és szerencsésebb időkben is a 

nemzetpolitika szolgálatban állt 
2021. november 13. – MTI, Híradó, Demokrata, Magyar Hírlap, Origo, 168. 888, Felvidék 

Ma, Körkép, Pannon RTV 

A Rákóczi Szövetség nehéz és szerencsésebb időkben is a nemzetpolitika szolgálatában állt - 

mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szervezet örökös, tiszteletbeli 

elnökének, Halzl Józsefnek az emlékére rendezett konferenciáján szombaton Budapesten. A 

miniszter hangsúlyozta: a nemzetpolitika 1990 óta attól függően változott, hogy polgári 

kormány volt hatalmon, vagy sem. Ugyan a Horn-kormány kötelezettségnek tekintette azt, 

2002 után a nemzetpolitika tagadása része lett a baloldalnak - tette hozzá. 2010 után a 

kormányzati politika és a Rákóczi Szövetség tevékenysége egymásra talált, így az egy éve 

elhunyt Halzl József láthatta kiteljesedni saját munkájának eredményeit, megerősödni a 

szövetséget. Azt is láthatta, hogy ma Magyarországon a remények szerint többsége van annak 

a gondolkodásnak és politikának, amely az egységes magyar nemzetet tartja vezérlő elvnek - 

hangsúlyozta Gulyás Gergely. Halzl József, noha egész életében közösségi ember volt, a 

rendszerváltoztatás idején vált közéletileg aktívvá, hogy a lehető legtágabb körben tehessen a 

nemzetért. A közéleti szerepvállalás természetes volt a számára, ennek minden formáját 

szolgálatnak tekintette, bevetve szinte páratlan szaktudását, szervezőkészségét - mondta a 

politikus. Hozzátette: Halzl József számára hamar egyértelművé vált, hogy nem a napi 

politikai vitákban, hanem a nemzetpolitika terén tudja a legtöbbet adni egy olyan korban, 

amikor a kommunista diktatúra legnagyobb adóssága épp ezen a területen állt fenn "a 

megtagadott közösség évtizedei után". Gulyás Gergely kiemelte: Halzl József felfogása szerint 

a magyar közéleti gondolkodásban a határok helyett a nyelvnek, a hagyományoknak kell 

meghatározónak lennie, és e gondolat jegyében alakította a Rákóczi Szövetséget 

Magyarország legnagyobb és talán legnemesebb tevékenységét folytató civil szervezetévé. 

 

Potápi: a szórvány olyan végvárakat jelent, amelyek az egész nemzetet őrzik 
2021. november 14. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Demokrata, vasárnap, Ma7 

A szórvány olyan végvárakat jelent, amelyek az egész nemzetet őrzik - fogalmazott a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Budapesten a magyar 

szórvány napja alkalmából rendezett ünnepségen. Potápi Árpád János felhívta a figyelmet 

arra: ha ezek a végvárak elvesznek, utána a tömb, és a nemzet belseje következik. Ezért is kell 

odafigyelni a szórvány közösségekre - mondta. Meg kell tenni mindent azért, hogy a szórvány 

megmaradjon, és a következő évszázadban is a magyarságnak erős támaszai, végvárai 

legyenek - tette hozzá. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott, hogy a szórvány 

közösségek a Kárpát-medencében a Magyarországon kívüli magyarság közel felét teszik ki. A 

huszadik században drasztikusan megfogyatkoztak, de az elmúlt bő egy évtized igazolta azt, 
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hogy nincs visszafordíthatatlan folyamat, ha összefogunk a magyarságért, eredményeket lehet 

elérni - tette hozzá.  Ha egy-egy közösség élére egy civil szervezeti vezető, polgármester, 

lelkész, pap vagy tanár odaáll, akkor célokat tudnak megfogalmazni, és ezekben a magyar 

kormány segíteni tudja őket - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Pozitív példaként említett a 

fogyás és az asszimiláció visszafordítására három települést, Szerbiában Maradékot, 

Horvátországban Magyarlakát, Szlovákiában Nagyidát. 

 

A magyar szórvány napját ünneplik Erdélyben 
2021. november 13. – MTI, Híradó, Demokrata, 168, Krónika, maszol.ro, Ma7, Felvidék Ma, 

Vajdaság Ma 

Online konferencia keretében ünnepli szombaton a magyar szórvány napját a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az eseményt megnyitó Kelemen Hunor ügyvivő 

miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke az oktatás kiemelt szerepét hangsúlyozta abban, 

hogy a szórványban élők is meg tudják őrizni identitásukat. Megemlítette: az Iskola 

Alapítvány által magyar állami támogatással működtetett iskola utáni (after school) program 

a szórványban – és vegyes családokban – nevelkedő gyermekek számára is vonzóvá teszi a 

magyar iskolát. Ma Románia 12 megyéjében 50 tanintézetben több mint 2300 diák a 

haszonélvezője a délutáni programnak. Hozzátette: az RMDSZ most azon dolgozik, hogy a 

délutáni oktatási programok működéséről a román állam gondoskodjék. Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem születésnapját nyilvánította előbb az RMDSZ, majd a magyar Országgyűlés a 

magyar szórvány napjává. Kijelentette: a szórványról való gondoskodással a magyarság 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hagyatékát élteti. Ahogy eddig, a jövőben is mindenben 

számíthatnak ránk, mi is számíthatunk önökre” – jelentette ki az államtitkár. 

 

Szilágyi Péter: a Magyarok Kenyere program az egyik legsikeresebb 

jótékonysági összefogás 
2021. november 12. – MTI, Origo, Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Magyarok Kenyere program tíz éve tartó működése alatt az egyik legsikeresebb 

jótékonysági összefogássá vált, amelynek révén több ezer rászoruló családnak jutott magyar 

gabonából készült kenyér az asztalára - mondta az MTI-nek a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, aki a magyar nagykövetség által szervezett 

Magyarok Kenyere ünnepségen vesz részt Madridban pénteken. "Amitől a program igazán 

különleges, az az, hogy mára egy, a teljes Kárpát-medencét és a diaszpóra közösségeket is 

átívelő mozgalomról beszélhetünk, hiszen a magyar gazdák, éljenek bárhol a világon, hisznek 

abban, hogy egész éves kemény munkával megtermelt gabonájuk nem csak családjuk 

boldogulását, de sok ezer rászoruló ember betevő falatját is jelenti" - fogalmazott Szilágyi 

Péter. Tájékoztatása szerint a program kezdetekor a felajánlott gabona mennyisége 10 tonna 

volt, mára azonban ennek mértéke 1100 tonnára növekedett. A nyáron ünnepélyes keretek 

között összeöntött búzából készült lisztadomány a rászorulók mellett már több mint harminc, 

köztük tengeren túli magyar diaszpóra közösséghez jutott el. 
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A magyar nyelv és kultúra modern oktatási stratégiájáról tartanak konferenciát 

Innsbruckban 
2021. november 12. – MTI, Webrádió, Civilhetes 

A magyar nyelv és kultúra modern oktatási stratégiájáról tartanak konferenciát pénteken az 

innsbrucki magyar főkonzulátuson, amely jelentős segítséget nyújt a diaszpórában Tirolban 

és Dél-Tirolban élő magyar közösségi szervezeteknek - tájékoztatta az MTI telefonon Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. „Az elmúlt tíz évben 

a magyar nemzetpolitika radikális átalakításon ment keresztül, és ma már elmondhatjuk azt, 

hogy a diaszpóra magyarsága számunkra legalább annyira fontos, mint a Kárpát-medencei 

magyarság" - jelentette ki az államtitkár, aki a konferencia köszöntőjét mondta és a nyitó 

előadást tartotta meg. Diaszpórában, tehát a Kárpát-medencén kívül a világon mintegy 2,5 

millió magyar él. Az Ausztriában élő magyarok száma több mint 200 ezer, amelynek egy része 

burgenlandi magyar, egy másik része diaszpórában élő magyar, a harmadik, legnagyobb része 

pedig vendégmunkás. Az ausztriai Tirolban és az olaszországi Dél-Tirolban is több évtizede 

élnek magyarok diaszpórában. Nagyon fontosnak tartják, hogy meg tudják őrizni nemzeti 

identitásukat, és át tudják azt adni gyerekeiknek - tette hozzá Potápi Árpád János. 

 

A Kárpát-medencei magyar oktatás jövőjéről vitáztak a Rákóczi Szövetség 

konferenciáján  
2021. november 13. - MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A határon túli magyar nyelvű iskolák akkor válhatnak vonzóvá az ott élő magyarok számára, 

ha a térség legjobb oktatását nyújtják - ezt fogalmazták meg többen a Rákóczi Szövetség 

szombati budapesti konferenciáján, a Kárpát-medencei magyar oktatásról szóló kerekasztal-

beszélgetésen. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta: a magyar kormány 

minden olyan tartalmat és szakmai tudást biztosít ezen intézmények számára, amely a 

magyar köznevelésben felhalmozódik. Kapcsolatot tart a külhoni magyar 

pedagógusszövetségekkel, és további erőforrásokat is biztosítani tud számukra a jövőben - 

jegyezte meg.  Egyetértett azzal, hogy „a másokénál jobb iskolát kell csinálni", így tarthatók 

meg a diákok. „Vissza kell küzdeni magunkat a kultúrfölény állapotába", de akár táborokkal, 

színházlátogatással is vonzóvá tehető a magyar oktatás - fogalmazott. Kallós Zoltán, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének képviselője szerint is olyan útravalóval kell 

elindítani a diákokat az iskolából, amely az egész életükre hat, ezért a legjobb oktatási 

feltételeket kell megteremteni számukra.  Fontos célnak nevezte a román nyelv megismerését 

is az erdélyi magyar fiatalok számára, mert az szükséges a szülőföldön maradáshoz - mondta. 

Ezért azt idegen nyelvként kell tanítani nekik. 

 

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Magyarság Háza 
2021. november 12. – MTI, Demokrata, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 
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A Magyarság Háza idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumot kulturális 

fesztivál, az intézmény történetét bemutató kiállítás és képeskönyv, valamint a magyar 

diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból összeállított tárlat teszi emlékezetessé - 

hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza 

ügyvezetője elmondta: november 15-én ünneplik a magyar szórvány napját. Az ünnep 

előestéjén, 14-én az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes mutatja be a tavalyi évben készült 

Trianon című táncjátékát, amely a trianoni határ által kettészakított település történetét 

mutatja be, Fitos Dezső és Kocsis Enikő rendezésében. A következő napon azokra a 

közösségekre irányítják a figyelmet, akik a magyar identitás megtartásának szempontjából a 

legveszélyeztetettebb helyzetben vannak. Mint felidézte, az évfordulót ünnepelve a borsi 

Rákóczi-kastélyban, Felvidéken négynapos kulturális fesztivált rendeztek.  Fontos volt 

számukra, hogy kimozduljon a Magyarság Háza Magyarországról, és éppen egy szórvány 

lakosság által lakott területre vigyék el a programokat, hogy megmutassák a magyar kultúra 

gazdagságát - hangsúlyozta. 

 

A magyar állam támogatásával újult meg a moldvai Nagypatak római katolikus 

műemléktemploma 
2021. november 14. – MTI, Demokrata, Maszol, Krónika, transindex.ro 

A Szent Márton napi búcsú keretében szentelték újra vasárnap a moldvai Nagypatakon (Valea 

Mare) a magyar állam támogatásával restaurált római katolikus műemléktemplomot. A 

legrégebbi moldvai római katolikus fatemplomként nyilvántartott műemlék újraszentelésén 

Iosif Paulet jászvásári püspök köszönetet mondott a Magyarország képviseletében jelen levő 

Zákonyi Botond bukaresti nagykövetnek a műemlék megmentéséért. Pogár László, a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke az esemény után az MTI-nek elmondta: 

ez az első alkalom, amikor magyarországi támogatással műemléket újítanak fel Moldvában, 

egy csángók által lakott településen. Hozzátette: a parányi fatemplom újraszentelésén 

mintegy 25 pap és sok száz hívő vett részt. Úgy értékelte: a felújítás és az avatás hozzájárult a 

magyar érzelmű csángók moldvai elismertségének növeléséhez. 

 

Kelemen Hunor: a Fidesz mindig a helyes utat választotta 
2021. november 14. – MTI, Krónika 

Az elmúlt bő egy évtizedben a Fidesz az összes lényeges kérdésben a helyes utat választotta – 

jelentette ki Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a Fidesz 

vasárnapi budapesti kongresszusán. Kelemen Hunor bátornak, előremutatónak és felelősnek 

ítélte azt a paradigmaváltást, amelyet a kormány bő tíz éve a nemzetpolitikában végrehajtott. 

Annak helyességét az idő visszaigazolta – mondta. A Kárpát-medencei magyar közösségek 

ennek köszönhetően ma már magukra találtak. Szólt az állampolgárság könnyített 

felvételének lehetőségéről, amelyet történelmi igazságtételként értékelt, és amely – mint 

mondta – megerősítette a nemzeti szolidaritást. Beszélt a kulturális és nyelvi identitás 
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megőrzését segítő intézkedésekről, úgy értékelve: számtalanszor éreztük, hogy a legnagyobb 

kihívások idején volt kire támaszkodni”. Beszélt a sporttámogatásokról is, amelyek új 

perspektívát nyitottak a Kárpát-medencei magyar közösségeknek és a gazdaságfejlesztési 

programokról, amelyek a versenyképességet növelték. 

 

Weinberger Attila zenészt, zeneszerzőt nevesíti az RMDSZ a Román Kulturális 

Intézet alelnöki tisztségére 
2021. november 12. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló, maszol.ro 

Weinberger Attila zenészt, zeneszerzőt javasolja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a 

Román Kulturális Intézet (ICR) alelnöki tisztségébe. Weinberger jelöléséről egyhangúlag 

szavaztak az RMDSZ szenátorai és képviselői – írja az Agerpres. A jelölés azt követően vált 

aktuálissá, hogy az előző alelnök mandátuma lejárt – tájékoztat az RMDSZ pénteki 

közleményében. Az RMDSZ arról is tájékoztat, hogy Weinberger Attilát a szenátus kulturális 

és külügyi szakbizottságai fogják meghallgatni, ezt követően a szenátus plénuma nevezi ki 

várhatóan jövő héten. 

 

Kőláda bukkant elő az iskolafalból – A marosvásárhelyi kollégium több mint 

százéves alapkövét találták meg felújítás közben 
2021. november 12. – Krónika 

Az épület alapkövére, egy kisebb méretű szarkofágra emlékeztető kőládára bukkantak a 

marosvásárhelyi Református Kollégium renoválásán dolgozó munkások. A Maros megyei 

múzeum régészei elszállították a kődobozt, amelyet várhatóan hétfőn nyitnak majd fel.  

 

Van, akiért dolgozni Szilágynagyfaluban – több mint kétszáz gyermek született 

öt év alatt 
2021. november 12. – maszol.ro 

Kevés az olyan szilágysági magyar település, ahol évente a születések száma eléri a 40-50-et. 

Az elmúlt öt évben, több mint 200 gyermekkel gazdagodott Szilágynagyfalu, az idén eddig 35 

gyermek született, ebből a helyi református lelkész, Szőnyi Levente 25-öt keresztelt. Fórizs 

László alpolgármester elmondta, a fiatalok többnyire itthon maradnak, itt kezdenek el 

építkezni, vállalkozni, és a helyi két nagy cég, a gombászat és a Hanna Instruments nem csak 

a szilágynagyfalusiaknak, hanem a környező településen élőknek is biztosít munkahelyet. 

 

A Szövetség a déli kórházakba hívja a parlamenti „hősöket“ 
2021. november 12. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

A Szövetség képviselői tiltakozásukat fejezték ki amiatt, hogy a parlament csütörtökön a 

második olvasatba utalta a sokat vitatott kórházreformot és felszólították a javaslatot 

megszavazó képviselőket, akiket Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő „hősöknek“ nevezett, 
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hogy látogassák meg a déli kórházakat. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, hogy a 

tervezett reform kapcsán a régiókban bizonytalanság és félelem lett úrra az embereken, mivel 

mindenki amiatt aggódik, hogy elveszíthetik a kórházaikat. Forró emlékeztetett, hogy a 

pártok csak a kampányidőszakban vesznek tudomást a déli régiók létezéséről, kormányra 

kerülve pedig megfeledkeznek róluk. „Ez sajnos a jelenlegi kormányra ugyanúgy érvényes.“ - 

mondta. Míg Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter jelezte, hogy több kórházat is 

meglátogat a reform kapcsán, ezek között nincsenek dél-szlovákiai intézmények. „Ezért 

állunk ma itt, hogy ide is meghívjuk a miniszter urat.“ - mondta Forró. Ugyanígy a több mint 

70 ezer tiltakozó polgár nevében a kórházreformot megszavazó parlamenti „hősöket“ is 

meghívják a rimaszombati, királyhelmeci, nagykürtösi és felsővízközi kórházakba, mielőtt a 

javaslat második olvasatára is rábólintanának. „Vajon igazságos-e az, hogy a helyreállítási 

tervből Szlovákiába érkező milliókat a más régiókban lévő központi kórházak fejlesztésére 

fordítsák, talán újakat is építsenek és a Dél- és Kelet-Szlovákiában működő intézményeket 

leminősítik?“ - kérdezte Forró. 

 

Selye Egyetem: nem a felsőoktatási intézményekről szóló törvény módosítására 
2021. november 12. – Új Szó, bumm.sk  

A Selye János Egyetem Akadémiai Szenátusa teljes mértékben elutasítja a felsőoktatási 

intézményekről és egyes törvények módosításáról szóló 131/2002 számú, többszörösen 

módosított törvény beterjesztett módosító javaslatát – áll az egyetem lapunkhoz eljuttatott 

közleményében. A Szenátus kategorikusan elutasítja az akadémiai jogkörök és szabadság 

megkurtítására tett kísérletet, az akadémiai szenátusok kompetenciájának megnyirbálását. 

Ezzel szemben támogatja a Szlovák Felsőoktatási Tanács azon állásfoglalását, amelyet a 

beterjesztett módosító javaslattal kapcsolatban tett közzé október 26-án, illetve a november 

16-ára tervezett pozsonyi tüntetést is. A testület végül az akadémiai közösség tagjainak 

figyelmébe ajánlja, hogy támogassák aláírásukkal azt az akadémiai önigazgatási szervek 

megtartása érdekében több egyetem által indított aláírásgyűjtést, amelyet a peticie.com 

oldalon találhatnak meg „Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých 

školách“ címmel. (SJE) 

 

Évi 300 ezer eurót kaphat a kulturális minisztériumtól a Csemadok 
2021. november 12. – Új Szó, ma7.sk, felvidek.ma  

Évi 300 ezer eurót kaphatna a kulturális minisztériumtól a Csemadok - Szlovákiai Magyar 

Társadalmi és Közművelődési Szövetség - áll a Gyimesi György (OĽANO) által benyújtott, a 

Csemadok pénzügyi támogatásáról szóló törvénytervezetben. Pénteken második olvasatba 

utalta a javaslatot a parlament. A szavazással zárták a képviselők a parlament 48. ülésszakát. 

A törvény célja, hogy jogi keretet alkosson arra, hogy évi rendszeres hozzájárulást kaphasson 

a Csemadok a kulturális minisztérium költségvetéséből. Gyimesi szerint a Csemadoknak 

kulcsszerepe van a Szlovákiában élő magyarok nemzeti identitásának, kultúrájának 

megőrzésében és ápolásában, valamint társadalmi érdekeik védelmében. „A szervezet polgári 

társulásként működik, 53 ezer tagja és több mint 400 helyi szervezete van" - áll a javaslat 

indoklásában. A törvénytervezet ismerteti a Csemadok tevékenységét is: ismeretterjesztés, 
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érdekvédelem, a nyelvi kultúra ápolása rendezvények szervezése, valamint „a magyarság 

tárgyi és szellemi kultúrájának hozzáférhetővé tétele és gyarapítása". Ha a törvényt 

elfogadják, 2022. január 1-jétől léphet hatályba. 

 

Bárdos vegyes érzelmekkel fogadta a Csemadok-törvényt kísérő helyzetet 
2021. november 12. – ma7.sk  

Ahogy arról péntek délután beszámoltunk, a pozsonyi parlament első olvasatban elfogadta és 

további vitára alkalmasnak találta a Gyimesi György (OĽaNO) képviselő által beterjesztett, 

Csemadok-törvényt. Az erről szóló híradásunkban a szavazás után beszámoltunk az 

elfogadást, illetve a javaslat további sorsát érintő részletekről. Szervezeti, illetve személyes 

érintettsége okán megkerestük Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét, hogy megérdeklődjük, 

hogyan fogadta a Csemadok számára fix állami támogatást (300 ezer euró évente) jelentő 

törvény pénteki első akadályvételét. Bárdos Gyula a ma7.sk portálnak elmondta, a szavazást 

vegyes érzelmekkel fogadta, elsősorban amiatt, hogy az ehhez fűzött információk azt vetítik 

előre, hogy a törvény második olvasata nem a következő ülésen kerül napirendre, hanem 

mintegy bevárva a KultMinor, illetve a Matica Slovenská működését szabályozó további két 

javaslatot, csak várhatóan tavasszal kerülhet elfogadásra. 

 

Katolikus iskolavezetők találkoznak Szepsiben 
2021. november 12. – ma7.sk  

2021. november 11-13. között rendezik meg Szepsiben a Katolikus Iskolavezetők Országos 

Konferenciáját és a Katolikus Módszertani Napokat. A felvidéki magyar katolikus 

tanintézményeket összefogó Patrona Nostra kht. által megszervezett háromnapos 

rendezvénynek az idén Szepsi adott otthont. A katolikus intézmények vezetőit és 

pedagógusait szakmai kerekasztalok, előadások, beszélgetések várják az egyházi oktatás 

időszerű kérdéseiről, az iskolaügyi reform aktuális kérdéseiről, közös felelősségünkről. 

Madarász Róbert, a Patrona Nostra igazgatója elmondta, a szövetségük azzal a céllal jött létre, 

hogy egyesítse az egyházmegye-felosztás után különböző egyházmegyékbe került katolikus 

oktatási intézményeket, illetve lehetőséget teremtsen a találkozásra, az egymás örömében 

való osztozásra, a továbbképzésekre, az együttgondolkodásra a felvidéki katolikus oktatásügy 

tekintetében. 

 

Átvette az Európa-érmet Kövesdi Károly 
2021. november 13. – ma7.sk  

A Magyar7 hetilap volt vezető szerkesztője, jelenlegi főmunkatársa szombaton Budapesten, a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet központjában átvette a neki 2020-ban megítélt Európa-érmet. A 

magyar alapítású nemzetközi újságíró érmet a Balassi Kard Művészeti Alapítvány 

adományozza minden évben. Ahogy azt a ma7.sk portálnak Molnár Pál az Alapítvány elnöke 

elmondta, díjuk a leghosszabban folyamatosan odaítélt magyar újságírói díj, s a díjazottak 

között olyan nevekkel is találkozunk, mint Kondor Katalin, Oplatka András vagy Deák Ernő. 

Az érmet 2021-ben Varga Béla kárpátaljai újságíró kapta. Kövesdi Károly az Alapítvány 22-
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edik díjazottja, tavaly viszont a vírusjárvány miatt csak virtuálisan vehette át az elismerést. 

Ahogy azt Kövesdi kis mosollyal elismerte, így kétszer is örülhetett a díjnak, egyszer, amikor 

megkapta, másodszor pedig most, amikor átvehette. 

 

Esterházy személye legyen az ifjúság példaképe! 
2021. november 13. - ma7.sk  

A mártír politikus közelmúltunk legmarkánsabb képviselője, igazi példaképe a felvidéki 

magyarságnak. Muzslán is emlékművet emeltek tiszteletére. Az iskola parkjában kapott 

helyet többek közt azért, hogy a diákokhoz is eljusson üzenete: Az áldozatvállalásnak és az 

önfeláldozásnak van értelme! „Esterházy János 120 éve született és 2021 Esterházy-emlékév. 

Községünk is kereste azokat a lehetőségeket, hogyan lehetne személyéről méltó módon 

megemlékezni. Hrubík Bélától jött a kínálat, tud nekünk ajánlani egy magyarországi mestert, 

aki bronzból kiöntené arcképét. Németh László kőfaragóval elterveztük az emlékmű 

kinézetét. A bronzplakett alá márványtábla került nevével, születésének és halálának évével, 

valamint fogolyszáma is. Az alapokat helyi mesteremberek kivitelezték” – ismertette Farkas 

Iván Muzsla polgármestere. 

 

Folytatódnak a Kazinczy Napok Kassán 
2021. november 13. - ma7.sk  

Harmadik napjához érkeztek az idei, immár 53. alkalommal megrendezett Kazinczy Napok 

Kassán. November 13-án, a magyar nyelv napján megkoszorúzták Kazinczy Ferenc 

emléktábláját a Fő utcán, majd a múltbeli járványok társadalomra és irodalomra gyakorolt 

hatásáról hallgathattak előadást az érdeklődők, valamint megtekinthették a Márai–Madách 

című dokumentumfilmet. Kazinczy Ferenc emléktáblájánál Duncsák Mária, a Csemadok 

Kassai Városi Választmánya alelnöke emlékeztetett, a nyelvújítás vezéralakja évekig élt 

Kassán, dolgozott a „jót s jól!” szellemében, irodalmi lapot alapított, szervezte az irodalmi 

életet, intézte a város és a környező falvak iskoláinak életét.  

 

Komárom mostantól hivatalosan is az „összetartozás városa” 
2021. november 14. – felvidek.ma  

A dél-komáromi Endresz Csoport és az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári 

Társulás kezdeményezésére – előbb a Duna jobb partján, majd a bal partján is – a képviselők 

határozatban nyilvánították Komáromot az összetartozás városának. Dél-Komárom még 2019 

áprilisában egyedi határozatban döntött a cím elfogadásáról, míg Észak-Komárom a 

legutóbbi, november 11-én tartott ülésén. Knirs Imre a beterjesztők nevében kérte a 

képviselők támogatását. Mint mondta, Komárom történelmi összetartozása tény, de emellett 

a „két ország egy város” gondolat szellemében számos kulturális és sportrendezvényt szervez 

közösen a két Komárom, a 2004-es uniós csatlakozás óta pedig már fizikai határok sincsenek 

a két város között. „Ezt az összetartozást szeretném, ha ezzel a határozattal megerősítenénk. 

Kérem képviselőtársaimat, támogassák a kérvényt!” Stubendek László képviselő 

hozzászólásában arra mutatott rá, hogy a két települést már a római korban híd kötötte össze. 
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Topolya: Az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek 
2021. november 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A topolyai Nyugati temetőben koszorúzással emlékeztek meg az 1944-45-ös események 

mártírjairól. 77 évvel ezelőtt november 14-én hurcolták el a legtöbb ártatlant. 1944. október 

18-án vonult be a Vörös Hadsereg Topolyára. A szovjet és bolgár tisztek fegyelmet tartottak, 

nem voltak atrocitások kezdetben. Amikor a szovjet katonák továbbmentek, a partizánok 

vették át a város irányítását. Megtorlásképpen 1944. november 14-e éjszakáján vitték el a 

legtöbb embert. Közülük sokan soha nem tértek többé vissza. 1944 őszén, majd 1945 első 

napjaiban sok olyan ártatlan embert is kivégeztek a vajdasági magyarlakta településeken, akik 

egyetlen bűnük az volt, hogy magyarok voltak. 

 

Muzslyán tartották meg a magyar szórvány napjának központi ünnepségét 
2021. november 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A magyar szórvány napja központi rendezvényének idén Muzslya adott otthont. A Vajdasági 

Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal hatodízben szervezte meg ezt az ünnepséget, 

amelyhez a helybeli szervezők is hozzájárultak, Muzslya Helyi Közössége, a Muzslai Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók Egyesülete, a 

helyi plébánia és a Torontál cserkészkörzet. Az ünnepi műsor elején a 4-es számú Szent Imre 

herceg cserkészcsapat tagjaival közösen énekelte a közönség a Himnuszt, majd Sztojkó 

József, a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének elnöke köszöntötte a házigazdák 

nevében az egybegyűlteket, aki nagy megelégedéssel nyugtázta, hogy éppen Muzslyán került 

megrendezésre a központi ünnepség. 

 

A szórvány élni akar! 
2021. november 15. – Fekete J. József – Magyar Szó 

Sokáig nem éreztem, hogy szórványban élek. Ha belegondolok, a faluban idegen nyelvű 

beszédet nem is hallottam. Mindenki magyarul beszélt, kezdve az óvodától, az iskolán át a 

hivatalokig, a földműves szövetkezetben, a boltokban, az iparosok műhelyeiben. Volt 

templomunk, a középiskolák közül választhattunk magyar tannyelvűt. A környező falvakban 

is meg tudtuk értetni magunkat anyanyelvünkön, úgy tűnt, hogy a környéken mindenki 

magyar, ráadásul rövid idő alatt eljuthattunk Szegedre vagy Bajára, szinte az anyaországhoz 

tartozónak képzeltük magunkat. Magyarország Kormányának nemzetpolitikája tetemes 

ráfordítással felkarolja a gazdasági haladást, a közoktatást, a közművelődést, a tájékoztatást, 

a vallásgyakorlást a szórványban, amely megmaradási igyekezetével követendő példát mutat 

a tömbben élők számára. 
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Kárpátalján elfogadóbbak a kisebbségekkel szemben 
2021. november 13. – Kiszo.net 

A Demokratikus Kezdeményezések elnevezésű alapítvány közvélemény-kutatása szerint a 

Kárpátalján élők a többi ukrajnai megyéhez képest pozitívabban viszonyulnak a régióban élő 

nemzeti kisebbségek jelentős részéhez. A felmérés eredményeit Andrij Szuharin, az 

alapítványvezető elemzője ismertetette a Re:Open Zakarpattia elnevezésű kárpátaljai fórum 

egyik panelbeszélgetésén. 

 

Magyarország újabb gyermekoltóanyag-szállítmánnyal segíti Ukrajnát 
2021. november 13. – Kárpátalja.ma 

Nagy értékű oltóanyag-szállítmányt nyújt Ukrajnának Magyarország november 16-án. A 

kárpátaljai gyermekek 2017-2021. évi immunizációs programjáról szóló határozat értelmében 

Magyarország ez alkalommal 12 000 adag Pentaxim, 6 000 adag Tetraxim és 3 200 adag 

Verorab vakcinát adományoz az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja Megyei Szervezete részére, 

összesen több mint 170 millió forint értékben. 

 

Önkéntes napot tartott a Kárpátaljai Hazajáró Egylet és a Tiszta Kárpátalja 

mozgalom csapata 
2021. november 14. – Kárpátalja 

A Nagyszőlős fölött emelkedő Fekete-hegy sziklateraszán állnak a Kankó-vár, egykori nevén 

Ugocsa vár romjai. Az évszázadok hányattatása során folyamatosan leépülő történelmi 

műemlék igencsak rossz állapotba került az utóbbi évtizedekben. A természet erőt vett rajta, 

így a fák, bokrok, cserjék között lévő várrom csaknem megközelíthetetlenné vált. A Tiszta 

Kárpátalja mozgalom már több alkalommal próbálkozott a megtisztításával, ám az adekvát 

munkához több önkéntesre volt szükségük. Ezért november 13-án a Tiszta Kárpátalja csapata 

a Kárpátaljai Hazajáró Egylettel közösen – sőt nagyszőlősiekkel kiegészülve – önkéntes napot 

szervezett a Kankó-vár romjainál. Az akcióról Bíró Andrást, a mozgalom alapító tagját, a 

hazajárók elnökét kérdeztük. 

 

XVIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája 
2021. november 14. – Karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány közös szervezésében november 12-én tizennyolcadik alkalommal került 

megrendezésre a Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája. Az előző évekhez 

hasonlóan a konferencia a Magyar Tudomány Ünnepével programsorozattal egyidejűleg 

került megrendezésre. Idén az a megtiszteltetés érte a szervezőket és az alkalmat, hogy a 

Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepének egyik 

állomását képezhette. 
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https://kiszo.net/2021/11/13/karpataljan-elfogadobbak-a-kisebbsegekkel-szemben/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/magyarorszag-ujabb-gyermekoltoanyag-szallitmannyal-segiti-ukrajnat/
https://karpataljalap.net/2021/11/14/onkentes-napot-tartott-karpataljai-hazajaro-egylet-es-tiszta-karpatalja-mozgalom-csapata
https://karpataljalap.net/2021/11/14/onkentes-napot-tartott-karpataljai-hazajaro-egylet-es-tiszta-karpatalja-mozgalom-csapata
http://life.karpat.in.ua/?p=79026&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 12. – Kossuth Rádió 

 

Azzal, hogy október elején megalakult az egyesített magyar párt, a Szövetség, a Magyar 

Közösség Pártjának jogalanyisága mellett Duray Miklós tiszteletbeli elnöki tisztsége is 

megszűnt. A ma már aktívan nem politizáló Duray azonban élénken figyeli a szlovákiai 

belpolitikai történéseket és a felvidéki magyar politika alakulását.  

 

A járványügyi korlátozások a Tündérvár – Székely Nagycsaládosok Egyesületének 

tevékenységét is befolyásolta. Minden nehézség ellenére megpróbáltak eseményeket 

szervezni, több éve zajló programokat folytatni. Ösztöndíjat hirdettek középiskolás vagy 

egyetemi hallgatók számára. Erről is, terveikről, programjairól is kérdeztük a szervezet 

elnökét. 

 

November 12-e a Szociális munka napja, a szociális ellátásokat nyújtó szakemberek 

tiszteletére, azon szakembereké, akik nem csupán egy munkát elvégeznek, hanem 

emberszeretettől vezérelve egy hivatást teljesítenek be tevékenykedésükkel.  

Nyolc éve működik Nagyváradon az Élet Autizmussal Egyesület. Jelenleg tíz fiatal felnőtt jár 

a civil szervezet által szervezett foglalkozásokra. Az autizmussal élők számára elengedhetetlen 

a folyamatos foglalkozás, ezért őket különösen megviselték a járvány miatt bevezetett 

korlátozások. 

Az országban kevés magyar nyelvű csoport működik, pedig az is elengedhetetlen, hogy 

anyanyelvükön szóljanak a fiatalokhoz – mondta az egyesület vezetője, miközben a fiatalok 

főzni tanultak.   

 

Az aracsi pusztatemplom után hamarosan egy újabb középkori kegyhelye lehet a délvidéki 

magyarságnak. A 60-as években tárták fel a kishorgosi templomromot, amit a tatárok 

pusztítottak el 1230 körül. A műszeres talajvizsgálatok szerint a környéken három Árpád-kori 

település létezett. Próbaásatásokat végeztek az elmúlt hetekben, és ezek igazolták a 

feltevéseket. A helyszínen ma sajtótájékoztatón számoltak be az eredményekről. 

Összeállításunkban elsőként Vass Zoltán történészt hallják.   

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-12_18-02-00&enddate=2021-11-12_18-40-00&ch=mr1
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Hetedik éve csatlakozik a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem a Magyar Tudomány 

Ünnepéhez. A járványhelyzet miatt második alkalommal tartották online az eseményt. A 

tudományos értekezések után bemutatták az egyetem Staféta című publikációs kötetét, amely 

hatodik alkalommal látott napvilágot. Szilágyi Ferenc dékánt kérdeztük az ünnep 

fontosságáról. 

 

November 15-e a Magyar Szórvány Napja. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a 

Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen hatodik alkalommal szervezi meg a magyar szórvány 

napját, ezúttal a rendezvény házigazdája Muzslya lesz. Sutus Áront, a Szövetség elnökét 

kérdeztük a részletekről. 

 

Öt kontinens 

2021. november 13. –Duna World 

 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége idén Budapesten tartja 

közgyűlését és bővített elnökségi ülését. A 2001-ben 15 tagszervezet által alapított 

csúcsszervezet a földrész nyugati és északi országaiban működő országos szervezeteket fogja 

össze.  

Évenkénti találkozójukon vitatják meg az elnökség és a szakbizottságok jelenlegi és jövőbeni 

feladatait, beszámolóit, terveit. Az Öt kontinens összefoglalja az idei kétnapos találkozót. 

 

NYEOMSZSZ 1 

A nyugat-európai diaszpórában több százezer magyar él, akik identitásukat egyre nehezebben 

tudják megőrizni. Az őket segítő anyaországi támogatások évről évre nőnek, megmaradásuk 

és hagyományaik megóvása érdekében. A budapesti konferencián résztvevők hálájukat 

fejezték ki ezért a gesztusért. Húsz évvel ezelőtt, a NYEOMSZSZ életre hívásának fő oka az 

volt, hogy legyen egy szövetség, amely a nyugat-európai magyar szervezetek érvényesítését 

képviseli. 

 

NYEOMSZSZ 2 

Az asszimiláció elleni küzdelemben sokat tud segíteni a mindenkori magyar kormány 

nemzetstratégiája. Ezt a stratégiát helyezte új alapokra a jelenkori anyaországi vezetés. A 

jövőben az anyanyelvű oktatás, a gyerekfoglalkozások, a másod- és harmadgeneráció 

megtartása a legfontosabb feladat, szinte mindegyik tagországban. A diaszpóra szervezetek 

viszont támogatják az anyaországot, hiszen minden téren kiállnak annak támadásaival 

szemben, és ezzel sokban segítik hazánk külföldi megítélését. A koronavírus járvány miatt új 

kihívások elé kerültek a tagországok egyesületei. A beszámolókból kiderült, hogy a pandémia 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2021-11-13-i-adas/
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kapcsán bevezetett korlátozások miatt mindenütt felborultak a tervezett programok. De 

voltak pozitív példák is. 

 

Térkép 

2021. november 13. – Duna 

 

Csángó kollégium Székelyföldön 

Csángómagyar diákoknak otthonul szolgáló középiskolai kollégiumot adtak át 

Csíkszeredában. Bár egy ideje már birtokba vehették lakói az intézményt, a hivatalos átadást 

az elmúlt tanévben nem lehetett megtartani. A gyimesi és moldvai csángómagyar diákok 1990 

óta most először tanulhatnak jól felszerelt, korszerű kollégiumban. 

 

Felvidéki amatőr színjátszás 

Együttműködés, egymásra odafigyelés - a bábjátékban leginkább ezekre a készségekre van 

szükség. Ezt fejlesztik egy-egy darab próbáin, többek között ezen múlik a siker. Következő 

riportunk a Felvidéki amatőr színjátszók és bábosok mozgalmának világába enged 

bepillantást. 

 

Érmelléki kúriák 

A Hungarikum Bizottság és Agrárminisztérium támogatásával megszépülnek a Bihar megyei 

Csokaly egykori kúriái is, miután az elmúlt évtizedek alatt alaposan tönkrementek az 

érmellék nevezetességei. Gasztronómiai központot és vendégházat is kialakítanak a 

térségben, a turizmus fellendítése érdekében. 

 

Zenész kopjafák Kalotaszegen 

Méltó emlék az elhunyt falusi muzsikusoknak - ezzel a szándékkal állítottak kopjafákat 

erdélyi népzenészek öt kalotaszegi faluban. Az első rend kopjafa Kalotaszegre került, ez az 

egyik olyan tájegység Erdélyben, amely a leginkább híres virtuóz zenészeiről. 

 

Erdély egyetlen Araranysarkanytyú-díjas táncosa 

Nagyjából két évtizeddel ezelőtt, a tusnádfürdői Gyöngyvirág Táncegyüttesben ismerkedett 

meg a néptánccal. Junior Príma-díjas táncos és a Háromszék Táncegyüttes Tánckarvezetője. 

Melles Endre Erdély első és egyetlen Aranysarkantyú díjas táncosa. 

 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-11-13-i-adas/

