Szili Katalin állami kitüntetéseket adott át a kanadai magyar diaszpóra tagjainak
2021. november 19. – MTI, PestiSrácok
Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott állami
kitüntetéseket adott át a kanadai magyar diaszpóra tagjainak. A miniszterelnöki megbízott
pénteken az MTI-nek adott telefonos nyilatkozatában elmondta: ötnapos kanadai látogatása
alatt járt Ottawában, Montreálban és az ország középső részén fekvő Saskatchewan tartomány
fővárosában, Reginában is. Látogatásain találkozott a helyi magyarság képviselőivel, a magyar
gyökerű zsidó vallási közösség tagjaival és magyar állami kitüntetéseket adott át a magyar
diaszpóra tagjainak. A programra elkísérte Vass-Salazar Mária ottawai magyar nagykövet. Szili
Katalin a kanadai fővárosban díszvacsorán vett részt Victor Oh szövetségi szenátor és Corey
Tochor magyar származású parlamenti képviselő, valamint ausztrál, amerikai és angol
misszióvezetők társaságában, ahol mind a négy ország képviselőinek megköszönte a
diaszpórában élő magyarság tagjainak befogadását és bemutatta a magyar kormány
nemzetegyesítést célzó törekvéseit. A miniszterelnöki megbízott az ottawai nagykövetségen
magyar állami kitüntetéseket adott át november 16-án. Szenthe Annának, a Diaszpóra Tanács
kanadai regionális elnökének a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét, Szőke Jánosnak, a Niagara
Falls-i Árpád Ház elnökének pedig a Kallós Zoltán-díjat adta át a kanadai magyar közösségért
végzett munkájuk elismeréseként.

Szili: a cserkészmozgalom és a katolikus közösség olyan fundamentális erő,
melynek megőrzése nemzeti érdek
2021. november 21. – MTI, Hír TV, Magyar Hang, Hírek.sk
A cserkészmozgalom és a katolikus közösség olyan fundamentális erő az amerikai magyar
közösség számára, melynek megőrzése nemzeti érdeket képvisel - jelentette ki az MTI-nek
telefonon New Yorkból Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, miután részt vett az ottani
magyar közösség cserkészbálján. A politikus elmondta, hogy a Külföldi Magyar Cserkész
Szövetség meghívására vett részt a magyar közösség pandémia utáni első cserkészbálján 350
magyar részvételével, amelyen 34 elsőbálozó volt, ami az egyik legtöbb az utóbbi időkben. Jelen
volt Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségek vezetője is. A beszédében
elmondta, hogy milyen fontos szerepet játszott az elmúlt 100 évben a cserkész szövetség a
magyarság életében. "A cserkész szövetség volt az, amely segítette a magyarság megtartásában
a fiatalokat és egy olyan közösséget teremtettek, amely ma is egyik összetartó ereje - nyilván az
egyház mellett - a magyarságnak itt, a tengerentúlon is" - fogalmazott a politikus. Beszélt arról,
milyen fontos, hogy tényleges valósággá vált az alaptörvényben rögzített felelősségvállalás a
határon kívül élő magyarságért, mert ez hétköznapi, mindennapos cselekvést jelent, míg a
korábbi alkotmányban csak teljesen szubjektív megfogalmazás szerepelt.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. november 22.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2021. november 19. – MTI, Magyar Nemzet, Demokrata, Index, PestiSrácok, Webrádió,
maszol.ro, Körkép, Vajdaság Ma
Kilép a kormánykoalícióból az RMDSZ, amennyiben nem kapja meg a fejlesztési
minisztériumot, értesült a Digi24.ro hírtelevízió. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
megerősítette, hogy pártja nem mondana le a fejlesztési minisztériumról. „Minden
elképzelhető, egy dolgot kivéve: hogy az RMDSZ csak dísz legyen egy kormányban. Az nem
képzelhető el, hogy térdig letolt gatyával álljunk az ablakban és várjuk a postást minden
hónapban” – mondta. Az RMDSZ elnöke rámutatott, alakulata „rendkívül korrekt” volt a
tárgyalások egész ideje alatt, nem „szabotált” senkit, és „nem kérte senkinek a támogatását”. A
szövetség nem mond le a fejlesztési minisztériumról, igényt tart arra a három tárcára, amelyet
jelenleg is vezet, „a többit osszák úgy a kollégák, ahogyan akarják” – nyomatékosította.
Kelemen Hunor úgy véli, távol állnak még attól, hogy lezárják az egyeztetéseket, de a politikai
megállapodást véglegesítették, és reményét fejezte ki, hogy jövő héten sikerül beiktatni az új
kormányt.

Vezető hírek

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem lesz díszítőelem a kormányban

Jubilál a Szövetség a Közös Célokért: első ízben adták át a Pogány Erzsébet-díjat

Megmenekülhet Tamáshida méltatlanul elfeledett Árpád-kori templomának
főszentélye
2021. november 19. – Krónika
Elkezdődtek a Bihar megyei Tamáshida templomszentélyének falkorona-megerősítési
munkálatai. A műemlék magyar kormányzati finanszírozással, a Határon túli Árpád-kori
templomok műemlék-helyreállítási program keretében újul meg. „A magyar-román határ
közelében, méltatlan állapotban lévő templomrom az Alföld egyik legjelentősebb Árpád-kori
építészeti emléke. Ma is áll impozáns méretű nyugati tornya és az egykori főszentély, melynek
boltozata a beomlással fenyeget” – hívta fel a figyelmet honlapján a Teleki László Alapítvány.
A Kárpát-medencében számos műemlék-felújítási munkálatot felügyelő szakmai szervezet
emlékeztetett, hogy a jelenleg kis Bihar megyei település egykor jelentős lehetett, a 13.
században „megerősített német városként” említették, majd a Rátold nemzetség birtoka volt,
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2021. november 20. – Új Szó, felvidek.ma, ma7.sk
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte november 19-én a komáromi Tiszti Pavilon
dísztermében a Szövetség a Közös Célokért. Az eseményen a SZAKC egykori igazgatója
emlékére, a munkássága iránti tiszteletből alapított Pogány Erzsébet-díjjal első alkalommal
ismerték el a felvidéki magyar közösséget önzetlenül építő-gazdagító-szervező honfitársaink
példaértékű munkásságát. E díj első posztumusz díjazottja a tavaly elhunyt Tóth Klára, a még
mindig tevékenykedő díjazottja pedig Gál Piroska lett. Czimbalmosné Molnár Éva, a
nemzetpolitikai államtitkárság felvidéki főosztályának vezetője Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár üzenetét és jókívánságait tolmácsolta.

MÚRE: nincs rendben Soós Zoltán polgármesternek a Krónika munkatársával
szembeni eljárása
2021. november 19. – Krónika
Helyteleníti a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete Soós Zoltánnak, Marosvásárhely
polgármesterének a Krónika munkatársával szembeni lépését, károsnak tartva minden olyan
gyakorlatot, ami korlátozza a közérdekű adatok megismerésének módját és jogát. A szakmai
szervezet igazgatótanácsa annak kapcsán folytatott vizsgálatot, hogy a Maros-parti város
elöljárója replikát juttatott el a laphoz, kifogásolva a Krónikában nyomtatásban október 7-én,
online formában pedig október 9-én megjelent, Porhintés a szecessziós jelleg megőrzése:
üvegpalotákat húznak fel, rombolják az épített örökséget című cikkünket, de többnyire annak
a címét. A Krónikában megjelent cikk hatására Marosvásárhely polgármestere úgy döntött,
„ezentúl csak írásban kapott kérdésekre áll módunkban kollégájuknak válaszolni, szintén
kizárólag írásban”.

„Víruskivesézés” és Janus-arcú romániai kisebbségpolitika a magyar tudomány
napján Kolozsváron
2021. november 19. – Krónika
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Magyar Tudomány Napja Erdélyben elnevezésű online
konferenciáján pénteken szó esett többek közt az erdélyi magyar közösség helyzetéről a
romániai kisebbségpolitikai rezsimben, valamint arról is, milyen a járvány elleni védelem az
egyén és a társadalom szintjén.

A tudomány szolgálatában: Mikó-emlékkövet avattak a kolozsvári Mikó-kertben
2021. november 19. – Krónika
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat nyitóeseménye keretében pénteken
felavatták a Mikó-emlékkövet a kolozsvári Mikó-kertben. A felavatott három kőtábla a Mikóvillán áll, amely jelenleg is az oktatást és tudományt szolgálja. A Mikó-emlékkövet az Erdélyi
Múzeum-Egyesület eredetileg a két évvel ezelőtti rendezvényen, az EME fennállásának 160
éves évfordulóján szerette volna felavatni, azonban az adminisztratív akadályok miatt erre
akkor nem kerülhetett sor, így az idei rendezvénysorozat része lett ez a kiemelkedő ünnepi
esemény.

Kelemen: az RMDSZ megőrzi három tárcáját a leendő kormányban
2021. november 20. – Krónika
Sikerült megállapodni a kormányprogramban a nagykoalícióra készülő pártok vezetői szerint
a szombati egyeztetésen, amelyet követően Kelemen Hunor közölte: az RMDSZ-nek sikerül
megőriznie az általa irányított három minisztériumot. A szövetségi elnök hozzátette, a
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még országgyűléseket is tartottak itt. A falut jelenleg zömében románok lakják, a 2011-es
népszámlálás adatai szerint a körülbelül 1200 lakosból csupán 138 magyar.

Erdély

minisztériumok elosztása azután lesz nyilvános, hogy a PSD és a PNL megállapodik, melyikük
adja először a kormányfőt. Kelemen elmondta, vasárnap várhatóan pontot tesznek a koalíciós
tárgyalások végére, hétfőn ismertetik az államelnökkel a kormányprogramot és a politikai
megállapodást, Klaus Iohannis vélhetően már hétfőn nevesíti a miniszterelnök-jelöltet és
csütörtökön a parlament szavazhat a kormány beiktatásáról.

Két új minisztérium létrehozásában egyeztek meg a koalícióra lépő pártok
2021. november 21. – maszol.ro, transindex.ro
Két új minisztérium létrehozásában egyeztek meg vasárnap a kormánykoalícióra készülő
pártok, az egyik a turizmusért és a vállalkozásokért, a másik a családért és az ifjúságért felelne,
jelentette be a kormányalakítási tárgyalások utolsó, vasárnapi fordulója után Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke. „Vasárnap lezártuk a koalíciós tárgyalásokat a PSD-vel, a PNL-vel, valamint
a Nemzeti Kisebbségek Parlamenti Frakciójával. Elkészült a kormányprogram, a koalíció
működését szabályozó politikai megállapodás, és megegyeztünk a kormány struktúrájáról is.
Az új kormányban lesz két új minisztérium, a turizmusért és a vállalkozásokért felelős
minisztérium, valamint a családokért és ifjúságért felelős szaktárca. Románia demográfiai
gondokkal küzd, új családtámogatási politikára van szükség, ezért mi kezdeményeztük és
támogattuk azt, hogy létrejöjjön egy családokért felelős minisztérium” – írta Facebook-oldalán
Kelemen Hunor.

Barabási Albert-László: a székely fegyelemmel ellentétes az oltások
visszautasítása

A Szövetség az R7-es folytatását kéri
2021. november 19. –bumm.sk, felvidek.ma, ma7.sk
Szokatlan helyen tartotta sajtótájékoztatóját a Szövetség Egyházgellén: annál a
körforgalomnál, ahol a Híd kormányzásának végén az R7-es építése abbamaradt. A
szimbolikus torzónál a Szövetség a régió polgármestereivel együtt a déli
infrastruktúrafejlesztést követelte. Forró Krisztán, a Szövetség elnöke a Dunaszerdahelyi
járásban, az R7-es félbemaradt torzójánál köszöntötte az egybegyűlteket. Ahogy a pártelnök
elmondta, a Szövetség az utóbbi időben több olyan dél-szlovákiai régióban is járt, amelyet
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2021. november 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro
A székelyekre jellemző fegyelmezettséggel és társadalmi dinamikával ellentétes a koronavírus
elleni oltások felvételétől való tartózkodás – véli a csíkkarcfalvi származású, Bostonban élő
Barabási Albert-László hálózatelmélet-kutató, fizikus. A helyi sajtóval szombaton, Sógor Enikő
csíkszeredai alpolgármester kezdeményezésére tartott beszélgetésén többek között a
tudományos világ koronavírus-járvány elleni küzdelmében példátlan összefogás
eredményeiről, az mRNS-vakcinák adta, soha korábban nem tapasztalt előnyökről, valamint
az erdélyi magyarság hozzájuk fűződő különleges viszonyulásáról is beszélgettek.

Megnyílt a XXII. Egressy Béni színjátszó fesztivál
2021. november 19. – ma7.sk
Kezdetét vette a XXII. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, amelyet 2021. november 1821. között Szepsiben és Jászón rendez meg a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány.
Az Egressy Béni Fesztivál-díjat az idén Srejner Tibor kapta. A fesztivál nyitásaként
megkoszorúzták Egressy Béni szobrát Szepsiben, a római katolikus templom előtti téren. A
fesztivál fővédnöke Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja, akinek beszédét Mihályi
Molnár László, a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány alelnöke olvasta fel. A
főkonzul rámutatott, a koronavírus-járvány nemcsak mindennapi életünket, hanem
hagyományos rendezvényeinket is átírta, s bár többször elhalasztva, más formában, de újra
összegyűlhetnek a felvidéki amatőr színjátszó csoportok és a színjátszás kedvelői, hogy
bemutathassák tudásukat és elvarázsolhassák a nézőközönséget.

Megújult a galántai Esterházy-kastély déli tornya
2021. november 19. – ma7.sk
A mátyusföldiek örömére folyamatosan újul és szépül a galántai neogótikus Esterházy-kastély.
Az északi torony után mára teljes pompájában mutatja meg szépségét a felújított déli torony is,
amely a város címerébe is bekerült. A torony földszintjén és a rusztikus csigalépcsővel
összekötött emeleteken állandó kiállítást rendeztek be „Galánta az évszázadok spiráljában”
címmel. A torony szobáiba 125 kőlépcső vezet. A földszinti tárlat a kastély építésének egyes
fázisait, az első emeleti a 19. századbeli nemesség lakáskultúráját mutatja be. A második
szinten régészeti kiállítást, míg a harmadikon, paneltárlat formájában, a kastélyt és annak
uradalmi életét ábrázoló képeslapokat talál az érdeklődő. A hatalmas magasságban kialakított
belső terek miatt a harmadik emeleten úgy érezi magát az ember, mintha egy épület hatodik
emeletén tartózkodna. A déli torony tetején kialakított kilátóról több mátyusföldi faluig ellátni,
tiszta időben még a Zobor, vagy akár a Kárpátok is megvillantja dimbes-dombos bájait.

Árpádok nyomában – értékfeltáró projekt a Garam és az Ipoly mentén
2021. november 19. – ma7.sk
2021. november 17-én ért véget az Orosz Örs vezette Sine Metu Polgári Társulás kutatási
projektjének az idei szakasza. Az Árpádok nyomában elnevezésű nagyszabású, több helyszínes
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hátrányosan érintenek a jelenlegi kormány lépései, Füleken az igazságügyi reform,
Rimaszombatban pedig a kórházreform borzolta a kedélyeket. Mint ismeretes, a korábbi
közlekedési miniszter, Érsek Árpád idején gyorsult fel az R7-es építése, amelynek Pozsony és
Egyházgelle közötti 30 km-es szakasza gyakorlatilag el is készült 2020-ig. Az Egyházgellétől
Dunaszerdahelyig terjedő szakaszon is előkészítették az építkezéseket, de a 2020-ban hivatalba
lépő új kormány nem forszírozta az építkezés folytatását. Ugyanígy hátrasorolták például a
komáromi elkerülőút építését is, amelynek elhúzódásához hozzájárult a komáromi
önkormányzat is amikor a nyomvonal módosításával kacérkodtak, végül azonban
helybenhagyták az eredeti terveket.

Felvidék

kutatómunkát október 6-ától végezték. A Sine Metu Polgári Társulás aktivistái az Árpádok
nyomában nevű projekt során eddig nem ismert vagy nem beazonosított Árpád-kori
lelőhelyeket igyekeztek feltárni. Tizenkét község tizenhat helyszínét felkeresve georadaros és
magnetométeres, tehát nem destruktív régészeti módszereket alkalmaztak. A projekt egyik
ötletgazdájaként Juhász Gábor helytörténész is közreműködött a kutatásokban. Az ő szűkebb
pátriájában, Lekéren is végeztek méréseket, ahol a jelenlegi templomhoz kapcsolódva egy
korábbi, háromhajós román bazilika maradványait rejtheti a föld. Eddig több korabeli kőelem
is előkerült a feltételezett bencés kolostorból…

A mátyusföldiek szeretett doktornője, Császár Erzsébet kapta „Az én orvosom”díjat

Szavalni egymás anyanyelvén
2021. november 20. – Magyar Szó
Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a november 16-ai tolerancianap alkalmából
minden évben szavalóversenyt tartanak. A rendezvényen a magyar tannyelvű osztályba járó
diákok szerbül, míg a szerb tannyelvű tanulók magyar nyelven szavalnak. A Tartományi
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, az
óbecsei önkormányzat és a budapesti Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az idén is
megtartották a szavalóversenyt, amelyen nyolcvan tanuló vett részt. „A községben mintegy
tizenöt különböző nemzet, nemzeti közösség él már évtizedek óta tisztességben, békességben
egymás mellett, egymással. Ez a kivételes helyzet bátorított fel bennünket arra, hogy
megszervezzünk egy olyan rendezvényt, amelyen megmutatjuk a másságból és annak
elfogadásából eredő együttélés áldásait.” – mondta Ricz Kasziba Beáta, a kultúrkör
munkatársa.
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2021. november 20. – ma7.sk
Császár Erzsébet, a Galántai Szent Lukács Kórház általános orvosa kapta meg idén az „Az én
orvosom” díjat. Császár Erzsébet hosszú évek óta látja el és gondozza biztonsággal, szeretettel
pácienseit a galántai kórházban működő rendelőjében. A doktornő a mátyusföldi régió
közkedvelt és megbecsült gyógyítója. A Páciensek Jogvédő Szövetsége (AOPP) ötödik éve tartja
meg éves, országos konferenciáját Pozsonyban november 19 – 20. között. November 19-én
osztották ki a szövetség által alapított „Az én orvosom” és az „Én nővérkém” díjat. A jelöltek
közül nyilvános szavazás alapján választották ki a díjazottakat. „Az én orvosom” díjat az idén
tíz jelölt közül a Galántai Szent Lukács Kórházban a Cisár-Medi Kft.-t működtető általános
orvos, Császár Erzsébet kapta. Az elismerést Mária Léyová, a Páciensek Jogvédő Szövetségének
elnöke, valamint Vladimír Lengvarský, egészségügyi miniszter adta át.

Lezárult a jelentkezés a kárpátaljai mentorprogramra
2021. november 21. – Karpat.in.ua
November 19-én zárult a jelentkezés a kárpátaljai mentorprogramra. A képzésekre 17 mentort
kértek fel és 41 mentorált jelentkezett. A program a tervek szerint november 30-án indul és
február 22-ig fog tartani. A cél: olyan fiatal vállalkozók és tapasztalt szakemberek egymásra
találása, akik mentorált vagy mentor szerepben segítenék egymást szakmai problémáik
megoldásában, illetve hosszabb távon erősítenék a kárpátaljai magyar gazdasági életet.

Főhajtás a szolyvai emlékparkban
2021. november 21. – Kárpátalja
Kárpátalja magyar és német lakosainak 77 évvel ezelőtti elhurcolására, a Szovjetunió II.
világháború utáni, etnikai alapon történő deportálási akciójának áldozataira emlékeztek az
egykori szolyvai gyűjtőtábor területén kialakított emlékparkban a kárpátaljai magyarság
képviselői, valamint magyar diplomaták. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke
köszöntötte a Covid–19-világjárvány miatt a korábbi évekhez képest kevesebb megemlékezőt.

Munkácson is megemlékeztek a sztálini terror áldozatairól
2021. november 21. – Kárpátalja
A munkácsiak a Rákóczi-kastély udvarán található emléktáblánál gyűltek össze november 21én, hogy közösen emlékezzenek meg azokról a magyar és német emberekről, akiket 77 évvel
ezelőtt hurcoltak el az ún. málenkij robotra. Az alkalmon Korolyova Erzsébet, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Alapszervezetének elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Felidézte 1944 novemberének szörnyű eseményeit, amikor a 18 és 50 év közötti
magyar és német nemzetiségű férfiakat haláltáborokba szállították el, ahonnan sokuk soha,
vagy csak sok idő elteltével tért haza betegen, megtörve.
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Vajdaság

2021. november 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Kárpát-medencei szintű tűzoltóversenyt és találkozót, valamint szobor újraszentelőt és
könyvbemutatót tartottak Kishegyesen az önkéntes tűzoltó-testület szervezésében.
Összetartozás mottóval és elnevezéssel tartották meg a Kárpát-medencei magyar önkéntes
tűzoltó-testületek találkozóját Kishegyesen. A verseny jellegű részt szombaton délután
tartották meg a kishegyesi piactéren, ahol többi közt kocsifecskendő kategóriában is
megküzdöttek egymással a csapatok. A versenyen a házigazda kishegyesi tűzoltókon kívül a
romániai székelykeresztúri, valamint a Budapest XIII. kerületi önkéntes tűzoltótestület mellett
a gunarasi tűzoltók is részt vettek. Ezzel egyidőben a gyerekek a Nők Kishegyesi Fóruma
székházában megismerkedhettek a tűzoltó hivatással.

Kárpátalja

Kishegyes: Felújították a Szent Flórián szobrot

2021. november 21. – Kiszo.net
A Csongori Kultúrház ajtaja mindig nyitva áll. Orosz Júlia 32 éve tevékenykedik a kultúra
szolgálatában. Pályáját művészeti vezetőként Sass Ibolya szárnyai alatt kezdte. Innen jutott el
a Csongori Kultúrház igazgatói pozíciójába. A tapasztalt szakemberrel a helyi kulturális élet
jelenéről és jövőjéről cseréltünk eszmét.

Tehetségek vetélkedője határok nélkül
2021. november 21. – Kiszo.net
A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a hétvégén bonyolította le a VI. ZeneVarázslat Négykezes
Zongoraverseny kárpátaljai részét. A teljes kárpát-medencei programot Kaposváron rendezték
meg. A kárpátaljai versenyzők előadásai online közvetítés keretében kerültek a zsűri elé. Váradi
Natália kihangsúlyozta, a GENIUS a tehetséges fiatalok megtalálására, felkarolására törekszik,
és lehetőséget biztosít tudásuk kibontakoztatására.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. november 19. – Kossuth Rádió

Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt egyesüléséből létrejött Erdélyi Magyar
Szövetség, az EMSZ új pártként való bejegyzését elutasító bírósági ítéletet ellen fellebbeztek a
szervezet vezetői. Most már az igazságszolgáltatáson múlik, hogy mikor tűzik ki a másodfokú
tárgyalást – mondta Csomortányi István, az EMNP elnöke, az EMSZ társelnöke.

Hatalmas a teherforgalom a dél-szlovákiai utakon. Naponta több ezer kamion húz át a
városokon, falvakon keresztül, repednek a házfalak, süllyednek az épületek, tönkremennek az
utak. Elkerülő utak nem épültek, így a nemzetközi teherforgalom is a másod- és
harmadosztályú utakra szorul, az R7-es autópálya továbbépítése pedig egyelőre nincs tervben.
Hogy megváltozzon ez a központi fejlesztési terv, összefogott 5 város, Dunaszerdahely, Gúta,
Érsekújvár, Komárom és Naszvad polgármestere és petíciót indított. A kezdeményezéshez
csatlakozott a Szövetség párt is. Mai sajtóértekezletüket ott tartották, ahol az R7-es véget ér, a
Gele község határában lévő körforgalomnál.
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Kárpátalja

Ahol a kultúra és az elkötelezettség találkozik

Sikertörténet a nagyenyedi Bethlen-kastély ügye. Már az is, hogy egyáltalán visszakapta a
román államtól az Erdélyi Református Egyházkerület. Az pedig mindenképpen derűlátásra ad
okot, hogy a református püspökség elképzelése és a nagyenyedi önkormányzat tervei is
egybeesnek. Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével
Székelyudvarhelyen beszélgetett munkatársunk, a nagyenyedi alpolgármestert, Lőrincz Helgát
telefonon érte el.

Ökumenikus Istentisztelettel, emlékmenettel és koszorúzásokkal emlékeztek meg
Beregszászon a Szovjetunió munkatáboraiba kényszerrel elhurcolt beregszászi magyarokról.
1944 novemberében Beregszászról 400 magyar férfit vittek el kényszermunkára, akiknek
magyarságukért és a hitükért kellett szenvedniük. Az ártatlanul meghurcoltakat a mai napig
nem rehabilitálták.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Caritas szervezete Maros megyében is számos szociális
szolgáltatást nyújt, ezek közé tartoznak - például - a korai fejlesztési programok, a különböző
gyermekfoglalkozások, az idős gondozás és otthoni betegápolás.
A szolgálat munkáját jelenleg közel 50 önkéntes segíti, de többre lenne szükség. Ezért is
szerveznek önkéntességet népszerűsítő programokat - mondta Fekete Gyöngyvér Csilla, a
Caritas Maros megyei önkénteseinek koordinátora.

A jókedvű adakozót szereti az Isten – áll a Bibliában. A tegnapi jótékonysági esten tényleg a
jókedv uralkodott, hiszen mezőségi dallamok és tánc mellett tekinthették meg az érdeklődők a
Szórványmagyarság Gyermekeiért Alapítvány segélyakcióiról szóló beszámolókat.

Lobog már a tűz a Mákófalvi Míves Műhelyben. A Kolozsv'rhoz k0zeli, kalotaszegi faluban
bútorfestésre, fazekasságra, bútorjavításra, nagyírásosra, bőrművességre lehet jelentkezni. A
foglalkozások jövő hónapban kezdődnek a járványügyi szabályok szigorú betartásával.

Határok nélkül
2021. november 20. – Kossuth Rádió

Keresik annak a 14o árvának a leszármazottait, akiket 1916-ban a két front közé szorult,
ostromlott Nagyszebenből mentett ki Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola, gróf
Bethlen Istvánné Bethlen Margit és gróf Bánffy Miklós. Ők hárman 1916. szeptember 29-én a
szász Kinderheim gyermekotthonból és a Theresianum árvaházból mentették a 140 gyermeket.
A mára már elfeledett hadiárva mentésnek a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy, a HÍD Szebeni
Magyarok Egyesülete és a Carola Egyesület emléktáblát állított Nagyszebenben, a Tereziánumi
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római katolikus templomban. Szebeni Zsuzsát, a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetőjét
kérdeztük.

Éppen száz évvel ezelőtt írta Csanády György a Székely himnuszt Budapesten. A
székelyudvarhelyi fiatalember, a zenét szerző Mihalik Kálmánnal együtt Trianon miatt
menekült Magyarországra és Szegeden folytatták tanulmányaikat, majd négy társával közösen
a fővárosban megalapították a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Önsegélyező
Egyesülete nevű önsegélyező és kulturális szervezetet. Ennek májusi nagyáldozat nevű
szokásos éves ünnepélyes összejövetelére született Bujdosó ének címmel a Székelyhimnusz
szövege. Női karra írott megzenésített változatát a következő évi ünnepségen mutatták be
Aquincumban. A kerek évfordulót szoboravatással szeretné ünnepelni székelyudvarhelyi
Balázs Ferenc Vegyeskar a költő szülővárosában, Székelyudvarhelyen, ahol a költő hamvai is
nyugszanak.

Öt évvel az első, Zorba lehelete című műve után, a magyar nyelv napjára időzítve mutatták be
a temesvári irodalmi körben Andrásy József második – Vásárfia című – novelláskötetét. A
szintén a Kriterion Könyvkiadó által gondozott kiadvány bemutatása nagy érdeklődést váltott
ki, a Küttel klub szinte szűknek bizonyult a vendégek befogadására.

Pozsony a magyar irodalomban - címmel tekintette át G. Kovács László, hogy melyik író, költő
műveiben jelenik meg bizonyíthatóan a koronázóváros és hogyan tekintettek a városra.

Kijelölték a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által megálmodott Szerelem tanösvény
állomáshelyeit a partiumi Székelyhídon. A kilenc stációból álló Szerelem tanösvényen Böjte
Csaba atya megbízásából egy jegyespár fogja kalauzolni az érdeklődőket. A stációk bejárásakor
a pároknak, érdeklődőknek alkalmuk lesz az elmélyülésre, a családalapításra való
felkészülésre, az egymás iránti érzelmek kifejezésére. A Szerelem tanösvény mellett Petőfi
Sándor és Szendrey Júlia beteljesedett szerelmét követve egy zarándokutat is kialakítanak
Székelyhídtól Koltóig.

Kárpát medence magazinműsor
2021. november 21. – M1

Izsák Balázs elnök, Székely Nemzeti Tanács
2019-ben azt kérték, hogy az Európai Unió törvényszéke semmisítse meg azt a határozatot,
amellyel a Nemzeti Régiók polgári kezdeményezést az Európai Bizottság nyilvántartásba vette.
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Két év telt el addig, hogy az ítélet megszülessen, annyi idő telt el, hogy a kezdeményezés
sikeressé váljon, hogy a kezdeményezéshez összegyűljön közel másfélmillió aláírás.

Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége – lisztadomány a rászorulóknak
A legtöbben Rózsa Sándor és a Fekete Csárda történetéről ismerik a délvidéki Hajdújárás
nevét. A látkép, amely a Ludasi tóval elénk tárul ma is megidézi a régmúlt romantikus
betyártörténeteit. A határtól néhány kilométerre fekszik a település, ahol helyet kapott az egyik
délvidéki Lurkóház is.

1944-es partizán megtorlások emlékezete, Bajmok
1944-45 telén a szerb kommunista partizán alakulatok brutális kegyetlenséggel elkövetett
népirtást hajtottak végre, amelynek elsődleges célpontjai a délvidéki magyarok voltak. Szinte
nincs olyan vajdasági magyar család, amelyet ne érintett volna a vérengzés. A Szabadkától 20
kilométerre fekvő Bajmokon kétszáznál is több helyi és környékbeli lakost mészároltak le 44.
november 2-án. Szakács József két éves volt akkor. Édesapját már napközben keresték a
kommunisták.

Ferencz Katalin, díjugrató sportoló
Tizenöt hektáron kaszálók, legelők, szabadtéri és fedett lovaspálya, istálló és panzióként
működő lakóház. A Hargita megyei Kotormányba, a Kavalliera Lovas Klubhoz látogatunk, hogy
bepillanthassunk a díjugrató Ferencz Katalin életébe. Az eredmények és csillogó kupák mögött
kemény munka áll, a szenvedélyes lószeretet pedig genetikába kódolt. Ferencz Katalin nyerte
meg a 2021-es díjugrató Román Kupát, majd Görögországban képviselte Romániát.

Térkép
2021. november 20. – Duna

Műemlékvédelem Székelyföldön
Többszáz éves műemléképületek, Árpád-kori templomok csalogatják a turistákat Székelyföld
keleti részére, Csíkországba. Ezek fenntartásáról, őrzéséről szívesen gondoskodnak a magyar
közösségek, de felújításuk önerőből elképzelhetetlen. A Székelyföldi műemlékek az
összmagyarság nemzeti kincsei, fennmaradásukat ezért is támogatja az anyaország.

Felvidéki biogazdálkodó
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Komposztálással nemcsak az Európai Unió törekvéseinek egyikét, azaz a hulladék jó minőségű
újrafeldolgozását segítjük, de hosszú távon saját életünket tehetjük egészségesebbé. Egy
felvidéki biogazdálkodó következő riportunk főszereplője, aki kertjében mindent maga
termeszt, esővizet gyűjt és komposztál is.

Szerelemösvény
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia nyomába erednek a székelyhídi szerelem tanösvény
kezdeményezői. Böjte Csaba ferences szerzetes kezdeményezése, hogy egy elmélkedést
követően fiatal jegyespárok járhassák végig azt az utat, melyen Petőfi és választott asszonya
szerelme annak idején kibontakozott.

Muzsikál az erdő
Idén is muzsikált az erdő a Nagyváradtól néhány kilométerre lévő püspökfürdői erdőben, az
úgynevezett Csodabogyós völgyben. A szervezők többek között arra szeretnék felhívni a
figyelmet, hogy felelősek vagyunk egymás iránt és természeti környezetünk megőrzéséért is.

Innováció Székelyföldön
A népi kultúra és a hagyományőrzés őshazájaként emlegetjük leginkább Székelyföldet, noha az
utóbbi években egyre több innovatív vállalkozásnak is otthont ad a régió. Egy fiatal
székelyudvarhelyi csapat - Romániában egyedülálló technológiával - 3D-s nyomtatóval
nyomtat szinte bármit, ismerjék meg őket Önök is!

Hímzőtanfolyam
Hagyományőrző hímző tanfolyam indult Kárpátalján, Csap településen. A szervezők célja a
vidék népművészeti motívumainak megismertetése volt. A résztvevők neves szakmai
oktatóktól leshették el többek között a beregi vagy a nagydobronyi hímzés technikáját.
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