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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Üzenetet, újságokat és pénzt rejtett a marosvásárhelyi református kollégium 

időkapszulája  
2021. november 22. – MTI, Webrádió, Blikk, Ripost, Krónika, szekelyhon.ro 

A jövőnek szánt üzenetet, újságokat és pénzt rejtett a Marosvásárhelyi Református Kollégium 

alapkövébe rejtett időkapszula, melyet az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) és Maros 

megye elöljárói, valamint a sajtó jelenlétében bontottak fel hétfő délután a Maros Megyei 

Múzeum szakemberei. Az alapkő felbontását élőben közvetítette közösségi oldalán a múzeum 

és az egyházkerület. Amint Oniga Erika művészettörténész az eseményen elmondta: a 

kollégium impozáns épületegyüttesének alapkövét 1908. szeptember 10-én helyezték el. 

Korabeli leírások szerint ekkor már több szárnya is állt a kollégium épületeinek. Azért 

halasztották erre az időpontra az alapkő elhelyezését, hogy része lehessen az egyházkerület 

Marosvásárhelyen tartott közgyűlése programjának. A művészettörténész az épületet tervező 

Baumgarten Sándor építésznek az alapkőletételkor mondott ünnepi beszédéből idézte: "Az 

épületet (Isten) addig engedje fennállni, míg az a hit, az igaz hazafiság és a tudomány 

szolgálatában áll." 

 

Kelemen Hunor szerint alkotmánymódosításra, hosszú távú reformokra köteles 

a nagykoalíciós kormány 
2021. november 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ a rotációs elv alapján előbb Nicolae Ciucát támogatja a kormányfői tisztségbe 

másfél évre, majd a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kijelölt kormányfőt – jelentette be 

Kelemen Hunor a Cotroceni-palotában lezajlott kormányalakítási egyeztetések után. 

Hozzátette, egy ilyen nagy arányú parlamenti többségre támaszkodó koalíciónak az égető, 

aktuális problémákon túlmenően hosszú távra kell terveznie. Beszámolója szerint az elnöki 

hivatalban tartott egyeztetéseken is elmondta: az RMDSZ álláspontja szerint a 

kormánykoalíció köteles lesz érdemi reformokat végrehajtani, beleértve az alkotmány 

felülvizsgálatát, illetve a hosszú távú fejlesztési projekteket. Megerősítette ugyanakkor, hogy az 

RMDSZ megtartja az eddigi három minisztériumát, illetve a miniszterelnök-helyettesi 

tisztséget. Kelemen azt is elmondta, hogy a nap folyamán összeül a Szövetség Állandó Tanácsa, 

amely jóváhagyja az alakulat miniszterjelöltjeit. 

 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/uzenetet-ujsagokat-es-penzt-rejtett-a-marosvasarhelyi-reformatus-kollegium-idokapszulaja
http://www.webradio.hu/hirek/kulfold/uzenetet-ujsagokat-es-penzt-rejtett-a-marosvasarhelyi-reformatus-kollegium-idokapszulaja
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-elso-korben-nicolae-ciucat-tamogatja
https://kronikaonline.ro/belfold/az-rmdsz-elso-korben-nicolae-ciucat-tamogatja
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Egy tanú nyomásgyakorlásról beszélt Borbolyék perében, két másik nem jelent 

meg 
2021. november 22. – szekelyhon.ro 

A vizsgálat idején a vádhatóság által gyakorolt nyomásgyakorlásról beszélt az egyik tanú a 

Borboly Csaba és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper hétfői tárgyalásán, 

ahol a megidézett négy személy közül kettő nem jelent meg. A bíróság által meghallgatott két 

tanú a vádhatóság által kifogásolt útfelújítások idején, 2010-ben a Hargita megyei tanács 

alkalmazottja volt. Egyikük, aki akkor a közbeszerzésekért felelt, arról számolt be, hogy első 

kihallgatásuk során, amikor szembesítették őket a lehallgatási jegyzőkönyvekkel, az ügyészek 

arra hívták fel a figyelmüket, hogy vigyázzanak, mit tesznek, mert mindenki elkövetőként lesz 

érintett az ügyben. 

 

Jelentősen megrövidült a székelyföldi vörös zónás települések listája  
2021. november 22. – szekelyhon.ro 

Táblázatba foglalva mutatjuk a fertőzöttségi arányokat településekre bontva, a megyei 

egészségügyi igazgatóságok adatai alapján. Mindhárom Székelyföldi megyében jelentősen 

megrövidült a vörös zónás településeket felsorakoztató lista. A legtöbb Hargita megyei város 

fertőzöttségi mutatója továbbra is a három ezrelékes határérék alatt van, csupán Balánbánya, 

Gyergyószentmiklós és Maroshévíz fertőzöttségi mutatója maradt három ezrelék felett. 

 

Forró Krisztián az Aktualitynek: Orbán többet segít a felvidékieknek, mint a saját 

kormányunk 
2021. november 22. – ma7.sk  

Az Aktuality.sk portál interjút készített Forró Krisztiánnal, a Szövetség párt elnökével. Az 

interjúban többek között kitért arra, miért is tiltották ki Ukrajnából, miért csökken a felvidéki 

magyar közösség lélekszáma, illetve milyen a kapcsolata Gyimesi Györggyel és Orbán Viktorral. 

Elöljáróban Forró leszögezi, hogy a Szövetség három párt fúziója, így ne keressünk mögötte 

vezérlő ideológiát. A párt tagjait a regionalitás köti össze, így kívánják képviselni Szlovákia déli 

és keleti régióiban élőket, nemzetiségtől függetlenül. A riporter rögtön firtatja, hogy milyen a 

kapcsolata Forrónak olyan befolyásos vállalkozóval, mint Világi Oszkár vagy Czucz István. 

Forró elmondja, hogy az említett személyekkel csak nagyritkán találkozott, és egyelőre nem 

ajánlották fel az új pártnak a támogatásukat, de ha ezt megteszik, akkor a Szövetség 

transzparens módon fogja ezt kezelni. 

 

František Mikloško magyar állami kitüntetést kapott 
2021. november 22. – ma7.sk  

František Mikloškonak, a szlovák parlament egykori elnökének Áder János magyar 

köztársasági elnök a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést adományozta. 

František Mikloško azok közé a szlovák politikusok közé tartozik, akik pozitív módon 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-tanu-nyomasgyakorlasrol-beszelt-borbolyek-pereben-ket-masik-nem-jelent-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/egy-tanu-nyomasgyakorlasrol-beszelt-borbolyek-pereben-ket-masik-nem-jelent-meg
https://szekelyhon.ro/aktualis/jelentosen-megrovidult-a-szekelyfoldi-voros-zonas-telepulesek-listaja
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-aktualitynek-orban-tobbet-segit-a-felvidekieknek-mint-a-sajat
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-aktualitynek-orban-tobbet-segit-a-felvidekieknek-mint-a-sajat
https://ma7.sk/hethatar/frantisek-miklosko-magyar-allami-kituntetest-kapott
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igyekeznek alakítani a szlovák és a magyar nemzet közötti kapcsolatokat. Mint ismeretes, ő volt 

az, aki szembe menve a hivatalos szlovák történelemszemlélettel elismerően vélekedett gróf 

Esterházy János felvidéki magyar mártír politikus tevékenységéről és őszintén szorgalmazta, 

hogy megváltozzon a róla tudatosan kialakított negatív kép a szlovákok körében. A szlovák 

kereszténydemokrata politikus és közéleti személyiség kitüntetését Kövér László házelnök 

kezdeményezte. 

 

 

Előrelépés a Szövetség női tagozatának megalakulásában 
2021. november 22. – ma7.sk, felvidek.ma, bumm.sk  

Újabb fejlemények vannak a Szövetség párton belül formálódó női tagozat megalakulását 

illetően. A párt alakuló kongresszusán még az MKP terjesztette be a női tagozat létrehozásának 

kérdését, s a párt három platformjának kezdeményezésére november 22-én létre is jött egy 

találkozó, amelyen jó hangulatú, konstruktív és előremutató megbeszélést folytattak a párt női 

politikusai. A munkaelnökség tagjai: Gergely Papp Adrianna (MKP Platform), Sárközy Irén 

(Híd Platform) és Bauer Ildikó (Összefogás Platform) lettek. A megalakult női tagozat első 

közleményében kijelentette: Magyar pártként az az elsődleges feladatuk, hogy a saját 

közösségüket érintő kérdésekre, az őket érő kihívásokra keressék a megoldásokat. "Azonban 

azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a politikában, a döntéshozatal minden szintjén, 

továbbra is nagyon kevés a nő. A Szövetség Női Tagozatának célja és küldetése éppen az, hogy 

a nők, az őket érintő, illetve a számukra fontosabb témákban hangsúlyosabban és saját 

meglátásaik alapján mondjanak véleményt" - áll a megalakult női tagozat közleményében. 

 

Megkezdődött az Újvidék–Kelebia vasútvonal építése 
2021. november 22. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Hétfőn kezdődtek meg a Belgrád–Budapest gyorsvasút Újvidék és Kelebia közötti szakaszának 

építési munkálatai. Az ünnepélyes alapkőletételen Aleksandar Vučić köztársasági elnök 

elmondta, az ilyen projektumok teljesen megváltoztatják országunkat, és kulcsfontosságúak a 

fejlődés szempontjából. Az ünnepségen a szerb államfőn kívül részt vett Szijjártó Péter magyar 

külgazdasági és külügyminiszter, valamint Csen Bo, Kína belgrádi nagykövete, Tomislav 

Momirović építésügyi miniszter, Pásztor István vajdasági házelnök, Igor Mirović, a tartományi 

kormány elnöke és Miloš Vučević, Újvidék polgármestere. A projekt keretében Újvidék is 

modern vasúti pályaudvart kap – mondta Vučić. 

 

Topolyai fejlesztések - úthálózat, gázvezeték, hotel és fürdő 
2021. november 22. – Pannon RTV 

Topolyán a nyáron döntöttek a gázhálózat bővítéséről. Fremond Árpád, a VMSZ topolyai 

községi szervezetének elnöke beszélt a Közügyekben a megvalósítás részleteiről. Elmondta, az 

önkormányzat részéről minden a tervek szerint halad, jelenleg a terveztetés van folyamatban. 

Az elmúlt évek egyik gyakran felmerülő kérdése a topolyai helyi és a várost a falvakkal 
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https://ma7.sk/aktualis/elorelepes-a-szovetseg-noi-tagozatanak-megalakulasaban
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27147/Megkezdodott-az-Ujvidek-Kelebia-vasutvonal-epitese.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/topolyai-fejlesztesek-uthalozat-gazvezetek-hotel-es-furdo
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összekötő utak felújítása. Fremond Árpád beszámolt a már megvalósult felújításokról és a 

közeljövőben megvalósuló tervekről is. 

 

Egy igazi gyermekfesztivál 
2021. november 22. – Magyar Szó 

Szombaton 18. alkalommal tartották meg az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a 

Ricsaj Népművészeti Találkozót. A fesztivál célja, hogy lehetőséget teremtsen a 

gyermekegyütteseknek, énekcsoportoknak, szólistáknak a fellépésre, ismerkedésre, 

szórakozásra. A rendezvényre az óbecsei táncegyüttesek mellett érkeztek vendégek Újvidékről, 

Szabadkáról, Zentáról és Péterrévéről is. 

 

Új laptopokat kapott a halábori iskola 
2021. november 22. – Kiszo.net 

A Haláborért Civil Szervezet azon fáradozik, hogy a település fejlődjön. A Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával sikerült felújítani a református templom fűtési rendszerét, 

nemrégiben játszóteret adtak át, most pedig a helyi tanintézmény gazdagodott informatikai 

eszközökkel. – Igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználni, most eszközbeszerzésre 

tudtunk pályázni, így négy laptopot és egy vetítőt adhattunk át a halábori iskolásoknak, ezzel 

is hozzájárulva az oktatás fejlesztéséhez. Nagy szükség volt erre, hiszen a szaktanteremben még 

a régi számítógépeket használták a tanulók, ezután viszont már modern laptopokon 

sajátíthatják el az informatikai ismereteket – hangsúlyozta Tóth Győző, a Haláborért Civil 

Szervezet elnöke, a Beregszászi kistérség képviselője. 

 

Táncházon vehettek részt a homokiak és a csapiak 
2021. november 22. – Karpat.in.ua 

November 19-én táncházra került sor a Homoki Általános Iskolában és a csapi református 

parókián A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Középszintű 

Szervezetének jóvoltából létrejött program célja, hogy ebben a formában is közelebb vigyék a 

magyar népművészetet a fiatalokhoz. 

 

A kényszermunkára elhurcoltakról emlékeztek a Vérke-parti városban 
2021. november 22. – Kárpátalja 

A málenkij robotra elhurcoltakról emlékeztek meg november 19-én Beregszászban. Az 

esemény során megkoszorúzták Matl Péter Gúzsban című alkotását, valamint ökumenikus 

istentisztelettel és emlékmenettel tisztelegtek az áldozatok előtt. A program a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, valamint 

Beregszász Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében valósult meg. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.magyarszo.rs/hu/4782/vajdasag_obecse/254648/Egy-igazi-gyermekfesztiv%C3%A1l-%C3%B3becse-Ricsaj.htm
https://kiszo.net/2021/11/22/uj-laptopokat-kapott-a-halabori-iskola/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. november 22. – Kossuth Rádió 

 

A vasúti felújítási munkálatok miatt lehetetlen közvetlen úton vonattal eljutni Belgrádból vagy 

Újvidékről Budapestre. Ám, ha minden a tervek szerint halad, akkor 2025-re befejeződik a két 

főváros közötti gyorsvasút építése, amely hétről két és félórásra csökkenti az utazási időt. Az 

Újvidék és Szabadka közötti vasúti pálya építése ünnepélyesen ma vette kezdetét azt követően, 

hogy Újvidéknél Alekszandar Vucsity, szerb elnök és Szjjártó Péter, magyar külgazdasági és 

külügyminiszter elhelyezték a kiépítendő szakasz alapkövét.  

 

Húsz éves a Szövetség a Közös Célokért szervezet, amelyet annak idején a Magyar igazolványok 

igénylésének lebonyolítására és a kedvezménytörvény felvidéki alkalmazására hozott létre öt 

nagy szervezet: a Csemadok, a Pedagógusszövetség,  a Szülői Szövetség, a Cserkészszövetség és 

a Magyar Közösség Pártja. Azóta számtalan családsegítő és vállalkozás fejlesztő munkában 

vállalat szerepet az országos irodahálózattal rendelkező civil mozgalmakat felkaroló szervezet. 

A húsz éves jubileum alkalmával adták át a Pogány Erzsébet-díjat. Összeállításunk első 

megszólalója Gubik László, a Szövetség a Közös Célokért elnöke. 

 

Temesváron nagyon sok nemzeti kisebbség él, amelyek a lakosság egytizedét teszik ki, és 

amelyek közül messze a legnépesebb a magyar közösség. A polgármesteri hivatal egy 

multikulturális stratégia kidolgozását tervezi. Ehhez a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet készített előtanulmányt megvizsgálva a város hét legjelentősebb nemzeti kisebbségének 

helyzetét. Ezt Toró Tibor, a Kisebbségkutató Intézet külső munkatársa pénteken a magyar Civil 

Tanács keretében is ismertette.  

 

Húsz éves a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. A két napos jubileumi 

rendezvény szekcióüléseit az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági és Technológiai Karainak 

termeiben tartották. A találkozóra idén 115 hazai és külföldi egyetemista regisztrált.  

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-22_18-02-00&enddate=2021-11-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-11-22_18-02-00&enddate=2021-11-22_18-40-00&ch=mr1
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A hétvégén zárult a jelentkezést a Kárpátaljai Mentorprogramba.  Pásztornyicki Lászlót, az 

Ung-vidék egyik meghatározó magyar vendéglátó ipari vállalkozóját felkérték mentornak a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ által 

szervezett továbbképzésbe.  Pásztornyicki László élete legjobb döntésének tartja, hogy tíz évvel 

ezelőtt hazatért Kárpátaljára és otthon kezdett vállalkozásba, és mint mondta,  két fontos 

dolgot szeretne a fiatal vállalkozókkal megosztani: merjenek szülőföldjükön vállalkozni és 

használják ki a magyar kormány által támogatott Egán Ede gazdaságfejlesztési pályázatokat.  

 

Nagyváradon egy online versmondó vetélkedő meghirdetésével illetve tárlatvezetéssel és 

koszorúzással emlékeztek Ady Endre születésének 144. évfordulójára. A nagyváradi Ady Endre 

Emlékmúzeum 1955 óta működik. A tavaly újragondolt, és átrendezett kiállításon a hétvégi 

vezetés Ady Nagyváradon eltöltött éveire helyezte a hangsúlyt. Tötös Áron, az Ady Endre 

Emlékmúzeum igazgatójával beszélgettünk.  

 

Ady életének egyik emblematikus helyszíne Nagyvárad volt, a másik természetesen a szülőhely, 

Érmindszent. Az Adyfalvi Református Egyházközség és az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) november 20-án tartotta az Ady-megemlékezést, az ún. Ady-zarándoklatot 

Érmindszenten a költő születésének 144. évfordulója alkalmából. Muzsnay Árpád Szatmárról, 

és tágabban a Partiumról mint nemzeti értékünk őrzőjéről beszélt a sikeres rendezvényen, de 

arra is kíváncsiak voltunk, milyen erő hajtja még évtizedek múltán is, amitől máig "élharcosa" 

ezeknek e megemlékezéseknek. 


