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Lélegeztetőgépeket adott át a csíkszeredai kórháznak Kövér László házelnök 
2021. október 8. – MTI, Demokrata, Mandiner, 888, Krónika, maszol.ro 

Öt szállítható lélegeztetőgépet adott át pénteken Csíkszeredában a Hargita megyei sürgősségi 

kórháznak Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A csíkszeredai csángó kollégium 

avatója keretében Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke számolt be arról, 

hogy Tar Gyöngyi Hargita megyei tisztifőorvos kérésére fordult Kövér László házelnökhöz, így 

a magyar kormány öt olyan lélegeztető gépet küldött Csíkszeredába, amelyek a betegek 

szállításakor is használhatók. Kövér László hangsúlyozta: azt szeretné, ha a székelyek 

beoltatnák magukat, „hogy ne kelljen Székelyföldre több lélegeztetőgépet hozni”. A házelnök 

kijelentette: a vírus nem játék.  

 

Kövér László: kötelességünk a lélekmentésben segíteni csángómagyar 

testvéreinket 
2021. október 8. – Demokrata, Magyar Hírlap, Gondola, Vasárnap, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Ma7 

Kövér László szerint Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak kötelessége segíteni a 

lélekmentésben a csángómagyar testvéreket. Az Országgyűlés elnöke Csíkszeredában beszélt 

erről a magyar kormány támogatásával felépített csángó kollégium péntek délutáni ünnepélyes 

átadóján.Kövér László elmondta: ha egy közösséget hosszú távon módszeresen és tudatosan 

megfosztanak az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvi hitélet jogától és lehetőségétől, ha 

meggátolják abban, hogy kinevelje saját értelmiségét, ha nyakába janicsár vezetőket ültetnek, 

és minden eszközzel igyekeznek elfojtani a nemzeti hovatartozás ősöktől örökölt érzését, akkor 

az érintett közösség egy lélekrablás áldozata. "A történelem során a moldvai csángómagyar 

közösség egy ilyen fájdalmas lélekrablás áldozatává vált" - jelentette ki a politikus. Hozzátette: 

a mai magyaroknak, székelyeknek, Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak kötelessége 

a lélekmentésben segíteni a csángómagyar testvéreket. Kövér László szerint a lélekmentésnek 

azzal kell kezdődnie, hogy "az ösztönökbe menekült nemzeti önazonosság és hovatartozás 

érzését segítünk felemelni a tudatba". Ennek alapja pedig az anyanyelvű oktatás és nevelés 

biztosítása a csángómagyarság számára. 

 

A bukovinai székelyek Magyarországra telepítésére emlékeztek Bonyhádon 
2021. október 8. – MTI, Vajdaság Ma 

A bukovinai székelyek Magyarországra telepítésére emlékeztek az esemény 80. évfordulója 

alkalmából pénteken Bonyhádon. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hangsúlyozta, a bukovinai székelyek mindvégig hűek maradtak a magyar nemzethez. Potápi 

Árpád János a város székely emlékparkjában tartott megemlékezésen azt mondta, a bukovinai 
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székelység története során az egyik legtöbbször áttelepített magyar népcsoport, amelyet "a 

számkivetettségben megtartott az erős hite és ragaszkodása a magyar nyelvhez, kultúrához, 

identitáshoz". A bukovinai székely származású politikus felidézte, hogy a népcsoport 1764-ben 

jött létre, amikor elődeik a madéfalvi veszedelem elől elmenekültek Csíkból Moldvába, majd 

Bukovinába, ahol öt falut alapítottak. 1941-ben az akkori kormányzatnak köszönhetően 

kerültek vissza Magyarországra. Az államtitkár a Perczel-kúrián folytatódó rendezvényen arról 

is beszélt, hogy a bukovinai székelyeknek ma erős politikai intézményrendszerük van - székely 

köröket, országos szövetséget hoztak létre, több székely származású polgármester van 

hivatalban -, ennek köszönhetően is fejlődik a kultúrájuk. 

 

Potápi: a bukovinai székelység mindig megőrizte hitét 
2021. október 8. – MTI, Híradó, Demokrata, 168, Ma7 

A bukovinai székelység a számkivetettségben is mindvégig megőrizte hitét, magyarságát - 

hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna 

megyei Kismányokon, a bukovinai székelyek hazatérésének 80. évfordulója alkalmából 

rendezett hagyományos székely búcsún. Potápi Árpád János, aki maga is bukovinai székely 

származású, azt mondta: bár a népcsoport kicsi, "nem vagyunk kisebbségben, Magyarországon 

élünk, és mindig Magyarország volt a hazánk". Az emlékezés résztvevői megkoszorúzták a 

kismányoki székely porta udvarán az öt bukovinai falu - Józseffalva, Andrásfalva, Hadikfalva, 

Istensegíts és Fogadjisten - temetőit jelképező kereszteket. 

 

Felszentelték az uniós, román és magyar támogatásból felújított egykori ferences 

templomot Szamosújváron 
2021. október 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Kolozs megyei Szamosújváron érseki szentmise keretében szentelték fel pénteken az Európai 

Unió, valamint a román és magyar kormány támogatásával felújított egykori ferences 

templomot – számolt be a romániai magyar katolikus egyházmegyék közös portálja, a 

Romkat.ro. A szentmise végén mondott beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta: évekkel ezelőtt 

kilátástalannak tűnt a leromlott állapotban levő templom, kolostor és gyülekezeti ház 

felújításának feladata. Hozzátette azonban, hogy a kilátástalan helyzetekért is hálát kell adni, 

mert „az azokból való kilábalás, a nehéz helyzetek megoldása erőt ad mindannyiunknak”. 

Felidézte: a magyar történelem kilátástalan helyzetek sorozata, amelyekből mégis fel tudott 

állni a nemzet. Az államtitkár a román kormánynak, Szamosújvár román vezetésének és a 

román embereknek is köszönetet mondott azért, hogy felismerték: segítséget kell nyújtani a 

szórványban élő magyar és örmény közösségnek. 
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Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját adták át 

Sepsiszentgyörgyön 
2021. október 8. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját adták át pénteken 

Sepsiszentgyörgyön, a létesítményt a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház építette a 

magyar kormány támogatásával. Grezsa István, az óvodafejelsztési programért is felelős 

miniszteri biztos köszöntésében elmondta: a program keretében a sepsiszentgyörgyi az 

egyetlen óvoda, amelyet értelmi fogyatékos gyermekeknek építettek. Úgy vélte: indokolt volt 

az intézmény létrehozása, mert látják, hogy a határon túli magyar közösségekben hiányoznak 

a hasonló intézmények. A miniszteri biztos hozzátette: az épülő óvodák mind Bethlen Gábor 

gondolatának a jegyében születtek.  

 

Ezer doboz favipiravir gyógyszert küld Magyarország Romániának, egyeztetnek a 

további segítségről 
2021. 10. 08. – MTI, Krónika 

A jövő hét elején ezer doboz favipiravir gyógyszert küld Magyarország Romániának – jelentette 

be a magyar külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon. Szijjártó Péter azt írta, 

a járvány negyedik hulláma minden kétséget kizáróan megérkezett. Romániában pedig a baj 

„csőstül jött”, mindenki hallhatott a szörnyű kórháztűzről a múlt héten – emlékeztetett. Azon 

vagyunk, hogy segítsünk szomszédainkon, rendszeresen konzultálunk is erről Kelemen 

Hunorral, Románia miniszterelnök-helyettesével – írta. „Első lépésben jövő hét elején ezer 

doboz favipiravir gyógyszert küldünk. Ezzel a gyógyszerrel – adott esetben – jó esély lehet a 

súlyosabb tünetek elkerülésére vagy kezelésére” – fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, minél 

eredményesebb a szomszédok védekezése, annál jobb nekünk. 

 

Mit hozott az elmúlt év? - Számot vetettettek a kolozsvári RMDSZ-es tanácsosok  
2021. október 8. – transindex.ro, maszol.ro 

A kolozsvári RMDSZ már jó ideje rájött arra, hogy szorosabb kapcsolattartás szükségeltetik a 

választókkal, és nemcsak kampányidőszakban kell szóba állni velük, ezt erősíti meg az a nem 

reprezentatív felmérés is, amelyet a Kolozsvári Magyar Napokon végeztek, és amelyeket Rácz 

Béla-Gergely, önkormányzati tanácsos ismertetett egy pénteki, a beiktatástól számított egy 

évről számot adni kívánó sajtótájékoztatón, s amiből az derül ki, hogy a kolozsvári 

magyarokhoz nem föltétlenül jut el a tanácsosok munkájának híre.  

 

Kelemen Hunor: mi ezután is a stabilitást és a racionalitást fogjuk képviselni 
2021. október 8. – maszol.ro 

Az RMDSZ vezetősége konzultált a területi szervezetek elnökeivel a kialakult politikai 

helyzetről - számolt be róla Kelemen Hunor szövetségi elnök. Közölte, a visszajelzések szerint 

jól végezték a munkájukat és továbbra is azon kell lenniük, hogy a stabilitást és a racionalitást 
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képviseljék a kormányalakító tárgyalásokon. Cseke Attila fejlesztési miniszter pedig elmondta, 

mindenkinek az az érdeke, hogy egy stabil többséggel rendelkező kormány vezesse az országot.   

 

Humoros oktatóvideókkal fejlesztené a magyar diákok román nyelvtudását a 

Musafir nyelviskola 
2021. október 8. – maszol.ro, transindex.ro 

Könnyebben és hatékonyabban szeretné felkészíteni a kolozsvári Musafir nyelviskola a magyar 

diákokat a román nyelv és irodalom képességvizsgára a Megy ez! elnevezésű román nyelvlecke-

videósorozattal. Mint Gyöngyösi Csilla kezdeményező leszögezte: nem a tantervet akarják 

kritizálni vagy ellenérzéseket kelteni, éppen ellenkezőleg: segédeszközt szeretnének adni az 

iskolai tanárok kezébe. 

 

Ösztöndíj a magyar iskolaválasztásért 
2021. október 8. – Bihari Napló 

Egyszeri, 10 ezer forint értékű ösztöndíjakat adott át tegnap reggel Csáky Csongor, a Rákóczi 

Szövetség elnöke Nagyváradon azoknak a szülőknek, akik korábban úgy döntöttek, hogy a most 

zajló 2021–2022-es tanévben magyar előkészítő osztályokba íratják a gyermekeiket, így fejezve 

ki a számukra a szervezet köszönetét és elismerését. 

 

Pénzosztás: ennyi jutott Székelyföldre a kormány tartalékalapjából 
2021. október 8. – szekelyhon.ro 

A kormány tartalékalapjából jelentős pénzösszegeket osztottak vissza szerdán este – a 

szociáldemokraták szerint a magyarlakta települések és a liberális polgármesterek által vezetett 

városok, községek jártak igazán jól. Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda is jelentős támogatást 

kapott.  

 

Udvarhelyszékre is megérkezett a magyar kormány sportszeradománya 
2021. október 8. – szekelyhon.ro 

Labdákat, megkülönböztető mezeket, bójákat és ugróköteleket osztottak ki a magyar kormány 

jóvoltából az udvarhelyszéki iskolák képviselőinek pénteken, Székelyudvarhelyen. Az átadott 

csomagokban a gyerekek és fiatalok életkorának megfelelő méretű, illetve létszámuk 

függvényében eltérő mennyiségű futball-, futsal-, kézi- és kosárlabdák találhatók. Ezek mellett 

ugróköteleket, labdapumpákat, labdatároló hálót, bójákat és megkülönböztető mezeket is 

adományoztak a kezdeményezők. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) 

szervezésében pénteken a székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola udvarán 

vehették át a csomagokat az udvarhelyszéki iskolák képviselői. Bajkó Ernő István, az RMPSZ 

megbízottja a helyszínen elmondta, fontos volt, hogy minél több és minél jobb minőségű 

sportszereket kapjanak az iskolák. 
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Megoldódtak a gyergyószéki települések működési gondjai 
2021. október 9. – szekelyhon.ro 

Káosz van a romániai politikában, de a káoszban is ott kell lennie az RMDSZ-nek, hiszen így is 

segíteni tudja az önkormányzatokat – mutatott rá Bende Sándor parlamenti képviselő, a 

kormány tartalékalapjából visszaosztott pénzösszegekre utalva. Az RMDSZ Gyergyó területi 

szervezetének elnöke, Barti Tihamér azt mondta, mindegyik gyergyószéki önkormányzatnak 

megoldódtak a működési problémái. 

 

 „A hűség példájaként tekintünk az aradi tizenháromra“ 
2021. október 9. – Bihari Napló 

Az aradi vértanúkra emlékeztek október 6. délutánján a nagyváradi Szacsvay-szobor előtt. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei 

szervezetei által rendezett megemlékezésen beszédet mondott Tőkés László EMNT-elnök, 

illetve Zatykó Gyula, az EMNP alelnöke. 

 

Az agrárszektor hiányosságaiból ne akarjanak szlovák-magyar konfliktust kreálni 
2021. október 8. - ma7.sk, bumm.sk  

A Szövetség politikusai élesen bírálták Ivan Korčok külügyminiszter héten elhangzott 

kijelentéseit azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány földeket vásárolna Szlovákiában. 

„Ivan Korčok külügyminiszter e heti lépéseit meggondolatlannak és helytelennek gondoljuk" - 

áll a párt szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Ez csak egy dologra jó, írják, arra, 

hogy feszültséget gerjesszen a szlovák-magyar kapcsolatokban. A párt szerint a parlamentben 

ismét magyar kártyával játszanak a képviselők, pont akkor, amikor a szlovákiai magyaroknak 

nincs képviselete a törvényhozásban. Az utóbbi években a hazai magyar-szlovák kapcsolatok 

mellet az államközi kapcsolatok is kölcsönös bizalmi légkörben zajlottak, ebben a szellemben 

kellett volna ezt a kérdést is rendezni - írják, hozzátéve, elutasítjuk, hogy a földvásárlás és a 

mezőgazdasági támogatások kérdéséből szlovák-magyar konfliktus legyen.  

 

Erős és megtartó közösség - lezajlott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos 

Találkozója 
2021. október 8. - ma7.sk, felvidek.ma  

Rozsnyó helyett Komáromban tartották meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 26. Országos 

Találkozóját. Az érdeklődők az online térben figyelhették az eseményeket. A 

pedagógusszövetség hagyományos díjait szűk körben osztották ki az arra érdemes tanároknak. 

Az SZMPSZ Országos Elnöksége döntése alapján a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Sándor 

Anna kapta. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 26. Országos Találkozójára a koronavírus 

járvány miatt nem a tanárközösség által rajongásig szeretett Rozsnyón került sor, hanem 

Komáromban. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett szakmai 

konferenciát és az azt követő ünnepélyes és emelkedett hangulatú díjátadót médiacsaládunk 
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közvetítette az online térbe. Az eseményre közel nyolcszáz pedagógus és iskolabarát regisztrált. 

A szakmai konferencián Vörös Mária, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

alelnöke köszöntötte a maroknyi jelenlevő vendéget.  

 

Hétfőn Orbán és Heger is beszédet mond a hídünnepen 
2021. október 9. - bumm.sk  

Hétfőn a Mária Valéria híd újjáépítésének 20. évfordulójának alkalmából Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök és Eduard Heger szlovák kormányfő is beszédet mond. A hidat az ünnepség 

idejére lezárják a forgalom elől. Már vasárnap is számos programmal várják a látogatókat. 

Hétfőn ünnepséget szerveznek a Mária Valéria híd újjáépítésének huszadik évfordulója 

alkalmából. Az eseményen beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és 

Eduard Heger, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke - közölte Facebook-oldalán a Párkányi 

Városi Hivatal. Fellép Varga Miklós és Roman Krško, valamint a Magyar Állami Népi Együttes 

és a Tekovan Folklórcsoport is.  

 

Megnyílt az aradi vértanúk portréinak állandó kiállítása a margonyai Dessewffy-

kastélyban 
2021. október 10. - ma7.sk, felvidek.ma  

Az aradi vértanúkra emlékeztek és megkoszorúzták Dessewffy Arisztid honvédtábornok 

emléktábláját a kassai magyarok a Dessewffy család kriptájánál Margonyán. A megemlékezést 

követően a Dessewffy-kastélyban megnyitották az aradi vértanúk portréinak állandó 

kiállítását. A kassai magyarok a helyi Csemadok szervezésében már évek óta megemlékeznek 

Dessewffy Arisztid honvédtábornokra és az aradi vértanúkra az Eperjes megyei Margonyán a 

Dessewffy-kriptánál. Így volt ez az idén is. A koszorúzást követően a résztvevők átvonultak a 

Dessewffy család nemrég felújított kastélyába, ahol megnyitották az aradi vértanúk portréinak 

állandó kiállítását. A portrék történetét Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja 

ismertette. Mint elmondta, egy évvel ezelőtt járt először Margonyán, szintén október 6-ai 

megemlékezésen. Akkor Jozef Kuziak polgármester jelezte, a település szeretne egy állandó 

kiállítást létrehozni az aradi vértanúk portréiból a nemrég felújított Dessewffy-kastélyban. A 

gyönyörűen felújított kastély és a Dessewffy-kriptánál tartott rendszeres megemlékezések azt 

mutatják, hogy Margonya valóban nagyon büszke a Dessewffyk hagyatékára és méltán ápolja 

Dessewffy Arisztid aradi vértanú emlékét, ezért felkarolta az ügyet. A főkonzulátus 2020. 

március 15-én pályázatot hirdetett az 1849. október 6-án Aradon kivégzett 13 honvédtiszt, 

valamint további három aradi vértanú portréinak megfestésére. 

 

Oroszkai Hadtörténeti Múzeum – Militária és régiségbörze 
2021. október 10. - ma7.sk 

2021. október 9-én újra megtelt élettel az oroszkai Hadtörténeti Múzeum térsége. Az 

augusztusi Südwind nevű hadtörténeti bemutató, valamint a szeptemberi Veterán Autó 

Fesztivál után ezúttal régiségbörzén várták az érdeklődőket. Amint azt a Hadtörténeti Múzeum 

titkárától, Juhász Gábortól megtudtuk, a nagy sikerű Südwind hadtörténeti bemutatón kívül 
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más programokkal is igyekeznének a múzeumba csábítani az érdeklődőket. Ami a régió 

hasonló rendezvényeit illeti, a lévai bélyeggyűjtő találkozó kínálatában ugyan elő-előfordul 

némi régiség is, azonban főleg bélyegek és képeslapok vannak fókuszban. Így jött az ötlet, miért 

ne szervezhetnénk egy militáriát is felvonultató régiségbörzét. Manapság nagyobb a kínálat, 

mint a kereslet; egyik árus sem keresett be igazán, de jelenleg nem is ezen volt a hangsúly, 

sokkal inkább azon, hogy egy baráti találkozót hozzunk létre. 

 

Léva – Köztéri szobrot kapott Kittenberger Kálmán 
2021. október 10. - ma7.sk, felvidek.ma  

2021. október 10-én, születésének 140. évfordulója alkalmából Léván köztéri mellszobrot 

avattak a kiváló Afrika-kutató, Kittenberger Kálmán tiszteletére. Ján Krtík, Léva polgármestere 

köszöntötte a Kittenberger Kálmán utcában összegyűlt megjelenteket, majd a Reviczky 

Társulás elnöke, Urbán Zoltán mutatta be Kittenberger Kálmán kalandos életútját és 

munkásságát. Az 1881-es születésű Afrika-kutató hat alkalommal járt a fekete kontinensen, 

összesen 16 évet töltve ott. Kittenberger Kálmán több mint 60 ezer példányból álló gyűjteményt 

küldött haza a Magyar Nemzeti Múzeum állattani készletébe, emellett háromszáznál is több új 

fajt fedezett fel. Fordulatokban gazdag kalandjait olvasmányos könyvekben foglalta össze.  

 

Stirber Lajos és Hodossy Gyula kapták a Szlovákiai Civil Becsületrendet 
2021. október 10. - Új Szó, felvidek.ma  

A díjat hetedik alkalommal adták át, amelyet a Duna Menti Múzeum dísztermében idén Stirber 

Lajos, nyugalmazott pedagógus, a Gaudium vegyeskar karnagya, valamint Hodossy Gyula 

költő, író, intézményszervező kaptak meg. Klemen Terézia, a díj alapítója az eseményen úgy 

fogalmazott, az elismerés odaítélésénél csak az számít, hogy az adott személy mennyire 

képviseli, illetve közvetíti az alapvető emberi értékeket. Stirber Lajos sok évtizedes pedagógiai 

és rendezvényszervezői életpályát tudhat maga mögött, amelyet elsősorban Komáromban 

fejtett ki. A Szlovákiai Civil Becsületrendre az általa vezényelt Gaudium vegyeskar terjeszette 

fel. Stirber Lajos meghatódva köszönte meg az elismerést, s háláját fejezte ki amiatt, hogy egész 

életében a zenének élhetett.  

 

Koncsol László kapta az idei Patria díjat a helytörténészek találkozóján 
2021. október 10. - Új Szó, felvidek.ma  

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg az érsekújvári járásbeli Udvardon, Mérföldkövek 

néven a szlovákiai magyar helytörténészek országos találkozóját. Koncsol László, a Pro Patria 

Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke, József Attila-díjas irodalomkritikus, esszéíró, hely- 

és művelődéstörténész, költő és pedagógus kapta az idei Patria díjat. A díjazott egészségügyi 

okok miatt nem vehetett részt a találkozón, de Szabó László nagyfödémesi helytörténész 

méltatásában mintha jelképes üzenetet küldött volna a jelenlévőknek. „Engedjék meg, hogy 

felidézzem az egyik utolsó találkozásunkkor elhangzott vallomását a helytörténetírásról, annak 

fontosságáról: Érdekes volt az egész, amikor elkezdtem a helytörténetírást, fogalmam sem, 

hogy mi lesz ebből.  
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Mózes: Még alakul a Szövetség programja 
2021. október 10. - Új Szó  

Egyelőre még formálódik a Szövetség pontos programja. Az MKP, a Híd és az Összefogás 

egyesülésével létrejött párt célkitűzéseiről társadalmi vitát szeretnének, mondta az Új Szó-

stúdióban Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke. A három politikai szereplő egyesülésével 

létrejött Szövetség programalkotásért felelős alelnöke az Új Szó-stúdióban arról beszélt, mivel 

a párt még csak néhány napja tartotta alakuló közgyűlését, részletekbe menően még nem 

fogalmazták meg a tételes célkitűzéseiket. Mózes elmondta, mivel a programjuk részletes 

megfogalmazása még folyamatban van, felelőtlenség lenne a részéről olyan sarokpontokat 

megjelölni, amelyeket, ha a Szövetség a parlamentbe jutna, mindenképpen egy 

kormánykoalícióba való belépés feltételéül szabnának. Hozzátette azonban, ilyen pontokról 

vélhetően a választás előtti hetekben, hónapokban beszélhetnek majd. Arra a kérdésre, mikor 

mutathatják be a Szövetség részletes programját, Mózes nem akart konkrét időpontot 

meghatározni, de azt elmondta, nem két-három hétre, hanem hosszabb időre van szükségük 

ahhoz, hogy kidolgozzák ezt a stratégiai dokumentumot. 

 

A Szövetséggel új korszak kezdődik 
2021. október 10. - ma7.sk  

A Szövetség létrejöttével egy új korszak kezdődik a felvidéki magyarok életében – állítja Forró 

Krisztián. A Szövetség múlt szombaton megválasztott országos elnöke szerint a fiatalok jelentik 

a jövőt, akiket ebbe az új korszakba mindenképpen be kell vonni. „Az 1998-as pártegyesítés 

kapcsán még nincsenek közvetlen tapasztalataim, nem voltam részese a történésnek. Tény és 

való, teljesen más volt a helyzet, amikor a három párt egyesült, volt egy nagyon egyértelmű 

közösségi elvárás, ugyanis Mečiart kellett legyőzni. Egy olyan kormányt, amely a felvidéki 

magyarokat, de egész Szlovákiát rendkívül negatívan érintette. Ráadásul az akkor egyesülő 

három párt világnézetileg is közelebb állt egymáshoz. Ehhez képest a jelenlegi helyzet teljesen 

más, ugyan azt látjuk, hogy fokozódik a káosz az országban, de nincs egy közös ellenség. A most 

egyesülő pártokat elválasztó ideológiai különbségek is nagyobbak, ezeken felül kell 

emelkednünk. Meg kell találnunk a közös pontokat, és erre kell összpontosítanunk. El kell 

fogadnunk, meg kell értenünk a másikat – ehhez nagyon sok türelemre lesz szükség. A 

kölcsönös bizalom kialakulása még biztosan eltart egy ideig, de enélkül nem fog menni. (...) 

Amikor az előbb türelemről beszéltem, nem csak a párton belüli viszonyokra utaltam, az 

embereket is arra kérem, ők is legyenek egy kis türelemmel.  

 

Topolya: A hónap végéig pályázhatnak támogatásra a mezőgazdasági termelők 
2021. október 8. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Megjelentek Topolyán a pályázatok a kistermelők számára. Az önkormányzat a mezőgazdasági 

termelők támogatására létrehozott alapból minden évben vissza nem térítendő 

támogatásokkal segíti a kistermelőket. Állatorvosi költségek, kamatterhek, biztosítási 
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költségek, gyógyszerek és vitaminok beszerzésének társfinanszírozására lehet pályázni a hónap 

végéig. Szatmári Adrián Topolya község polgármestere számolt be róla, hogy idén a keret 13 

milliót tesz ki, és hat pályázati kiírás jelent meg az aktív státusszal rendelkező bejegyzett 

kistermelők számára. A feltétel emellett még, hogy nincs adótartozásuk, illetve, hogy a topolyai 

község területén van a lakhelyük. 

 

Ajándéklabda a gyermekhét alkalmából a magyarkanizsai óvodásoknak 
2021. október 8. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A gyermekhét alkalmából ellátogatott a magyarkanizsai Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti 

Intézmény központi óvodájába Fejsztámer Róbert polgármester, aki Lackó Róbert, a községi 

képviselő-testület elnöke és Bicskei Ibolya, a községi tanács tagja társaságában 

ajándéklabdákat adott át a kicsiknek, s elbeszélgetett az intézmény vezetőivel. A gyermekhét 

október 4-étől 9-éig tart, a mottója pedig az idén: A gyerek az gyerek, hogy megértsd és szeresd. 

Fejsztámer Róbert elmondta, biztos benne, hogy pedagógusaink nemcsak a gyermekhéten 

figyelnek fokozottan a gyermekeinkre, hanem ugyanezt teszik mindennapi munkájuk során 

egész évben. 

 

A Magyar Konyha Napjai Székelykevén 
2021. október 11. – Magyar Szó 

A kitartó, unalmas őszi eső és hideg időjárás ellenére a hétvégén Székelykevén sikeresen 

megtartották a XIII. Magyar Konyha Napjai című rendezvényt – tudtuk meg Magyar Edétől. 

Az állítást mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a délelőtt folyamán a finom magyar ételek 

illata összesen 43 üstből, bográcsból áradt a levegőben. A főzés most először verseny jellegű 

volt. A bíráló bizottság értékelése alapján, első díjban a kunszentmiklósi Lesi Árpád részesült. 

A rendezvény sikerességét az is alátámasztja hogy az ételek az utolsó adagig elfogytak. A 

hangulatról fotóink árulkodnak. 

 

Megerősítette elnöki pozíciójában Brenzovics Lászlót a KMKSZ XXXII. közgyűlése 
2021. október 10. – Karpat.in.ua 

„Az lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni magunknak”… Ez a Kós Károly idézet volt a mottója 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 32. Közgyűlésének Beregszászon. A fórumon 

Brenzovics László, a szervezet elnöke, illetve Bocskor Andrea Fideszes EP képviselő is online 

vett részt, mivel a két politikus még mindig nem tud biztonságban hazatérni. 

 

Kérdésessé vált a Beregvidéki Múzeum jövője 
2021. október 10. – Kiszo.net 

A Beregvidéki Múzeum Beregszászban a Bethlen utca elején, az egykori Bethlen kastély 

épületében található, melyet az erdélyi fejedelem 1629-ben épített. A múzeum több mint 7000 

tárgyból álló gyűjteménye bemutatja az egykori Bereg vármegye eseményekben, tragikus 
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fordulatokban gazdag ezeréves történetét, az itt élő népek – magyarok, ruszinok és más 

nemzetiségek – szabadságküzdelmét. A múzeum sajnálatos módon január eleje óta zárva van, 

mivel Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum nem hosszabbította meg a bérleti szerződést. 

Sepa János, a múzeum igazgatója otthonában fogadott minket, ugyanis a kiállítás az év eleje 

óta nem látogatható. Csak a múzeum dolgozóit engedik be leolvasni a villanyóra állását és 

ellenőrizni, hogy nem ázott-e be az épület, ugyanis az ingatlan tetőszerkezete már rég 

felújításra szorul. 

 

Kárpátalján közel 2000 elsőst köszöntött a Rákóczi Szövetség 
2021. október 10. – Kiszo.net 

A szeptemberi első csengőt követően a külhoni magyar iskolakezdők ezreit köszönti a Rákóczi 

Szövetség. A szövetség munkatársai az év minden időszakában azon dolgoznak, hogy minél 

több szülő válasszon gyermekének magyar iskolát. 

 

Szalagavató ünnepség a Bethlen-líceumban 
2021. október 10. – Karpat.in.ua 

A hagyományokhoz híven ünnepélyes keretek között 37 végzős tanuló szíve fölé tűzték fel a 

jövőbe vetett hitet és reményt szimbolizáló zöld szalagot az egykori Beregszászi Bethlen Gábor 

Magyar Gimnázium, ma már Beregszászi Bethlen Gábor Líceum szalagavató ünnepségén 

október 8-án. 

 

Elektronikus sajtó 
 

 

Határok nélkül 

2021. október 8. – Kossuth Rádió 

 

77 évvel ezelőtt tragikus nap volt a beregszásziak számára október 9-e. A rádió zavarórepülést, 

majd légi veszélyt jelzett, de ez naponta többször előfordult, így senki nem fordított különösebb 

figyelmet rá. Amikor becsapódtak az első bombák, az emberek rémülten menekültek az 

óvóhelyek felé. A támadás a vasútállomás ellen irányult, azonban több bomba célt tévesztett, 

és a lakónegyedekben csapódott be. Becslések szerint 250-en haltak meg.  

 

Beregszászban idén is méltóképpen emlékeztek meg az 1944. október 9-i bombázás 

áldozatairól a római katolikus temető honvédparcellájánál, majd a beregszászi vasútállomás 

melletti emléktáblánál. A megemlékezést Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro 

Cultura Subcarpathica civil egyesület szervezte. Az összeállításban elsőként Szilágyi Mátyás 

főkonzult halljuk. 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

  

https://kiszo.net/2021/10/10/karpataljan-kozel-2000-elsost-koszontott-a-rakoczi-szovetseg/
http://life.karpat.in.ua/?p=74948&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-10-08_18-02-00&enddate=2021-10-08_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. október 11. 

 

 

Kedden a román parlament megszavazta a bizalmatlansági indítványt, melynek következtében 

megbukott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ alkotta kormány. Az ellenzéki 

Szociáldemokrata Párt előre hozott parlamenti választásokat szorgalmaz, amire kevés esélyt 

lát az RMDSZ - mondja a párt ügyvezető alelnöke és sajtószóvivője, Hegedüs Csilla, az európai 

alapok minisztériumának államtitkára. A politikus szerint a kormányválság az országos 

helyreállítási terv gyakorlatba ültetését is veszélyezteti. 

 

Most még csak a dokumentációk készülnek a régóta várt uszoda, terelőút megépítéséhez 

Székelyudvarhelyen – de tervezik ifjúsági lakások építését, és a közlekedés megújítását is az 

országos helyreállítási terv és egyéb uniós támogatások segítségével. Gálfi Árpád polgármester 

a közelmúltban az RMDSZ ügyvezető elnökével és alelnökével találkozott.   

 

Csíkszereda ad otthont a Romániai Magyar Közgazdász Társaság legjelentősebb éves szakmai 

rendezvényének, a Közgazdász Vándorgyűlésnek. A találkozót történelminek is mondhatjuk, 

hiszen ez a harmincadik, és mint ilyen, számvetés múlt és jövő között. 

 

 

A járvány miatt elmaradt könyvbemutatókat pótoltak a napokban a pozsonyi Liszt Intézetben. 

Csáky Pál bemutatta a Büszkeség és harag című, személyes hangvételű visszaemlékezéseit. 

Oriskó Norbert, a Petőfi-rajongó informatikus a Természet vadvirága című kötetében sajátos 

megközelítésben foglalkozik a lánglelkű költő munkásságával és személyiségével. 

 

A nagyváradi bábjátszás több mint 70 éves múltra tekint vissza. Október 6-10 között zajlik 

Nagyváradon az ötödik Fux Fesztivál, az erdélyi magyar hivatásos bábszínházak fesztiválja. A 

nyitónapon bemutatták Biró Árpád Levente: Mesék a paraván mögül - szemelvények a 

nagyváradi művészi bábjátszás történetéből című tanulmánykötetét.   

 

1920-ban alakították meg patrióta és lokálpatrióta művészetkedvelők Füleken a Magyar 

Dalkört. A ma Pro Kultúra Füleki Férfikar néven működő együttes az alapításának 

centenáriumát tavaly a járványhelyzet miatt nem ünnepelhette meg, de kiadtak egy szép 

könyvet az elődökről. Szerdán pedig a legidősebb, ma is működő felvidéki férfikórus látványos 

kiállítással lépett a nagyközönség elé. 

 

 

Határok nélkül 

2021. október 9. – Kossuth Rádió 

 

Járványok idején érdemesebb képzeletben utazni. Tegyük ezt Domonkos László Pompei 

magyar hamuja című Sáros megyei leletmentő alcímű könyvét lapozgatva. A Zempléni 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2021-10-09_18-01-00&enddate=2021-10-09_18-40-00&ch=mr1
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Múzeum gyűjteményéből származó korabeli képeslapokkal és jelenkori fotókkal gazdagon 

illusztrált kiadványt a Magyar Patrióták Közössége jelentette meg. Elnökük, Hetzman Róbert 

együtt utazott a szerzővel, Domonkos Lászlóval.  

 

„Országok rongya! könyvtár a neved,/De hát hol a könyv mely célhoz vezet?/Hol a nagyobb 

rész boldogsága? – Ment-e 

A könyvek által a világ elébb?”- kérdezi Vörösmarthy Mihály Gondolatok a könyvtárban c. 

versében. könyves embertől várjuk a választ, akkor természetesen igenlő lesz a felelet. Ferencz 

Kornélia nemcsak szerelmese a könyvnek, de jó ismerője is az erdélyi magyar könyvgyűjtői  

szokásoknak.  

 

A közelmúltban két magyarországi helyszínen is bemutatták a nagybecskereki Marcsók Vilma 

Szórványvidék című kötetét. A nyugalmazott magyartanár sokat tett a közösségért akkor, 

amikor a 90-es években az utóbbi idők legnehezebb éveit élték, amikor a magyarságért küzdeni 

kellett, amikor kérdésessé vált az anyanyelven történő oktatás.  

 

Szüreti vigalomra hívta a népi művészetek kedvelőit az elmúlt hétvégén a temesvári Eszterlánc 

Kulturális Egyesület. A háromnapos rendezvény során volt néptánc-előadás, tánctanulás, 

kézműves foglalkozás, de csúcspontja a vasárnapi táncház volt gyermekek és felnőttek 

számára. 

 

Kárpát-medence magazinműsor  

2021. október 10. – M1 

 

RMDSZ Iskola Alapítvány délutáni oktatás   

Benedek Elek születésnapján látogattunk a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceumba. A 

szórványban élő magyar elemisták részére indított délutáni oktatási programon Elek apóval 

ismerkedtek a gyerekek. Mesekönyveket nézegettek, meséket olvastak és hallgattak, 

dramatizáltak majd rajzoltak és festettek is a kicsik. Szeptember utolsó hetében indult 

Erdélyben az Iskola Alapítvány által működtetett délutáni oktatási program, amely keretében 

szakképzett pedagógusok foglalkoznak a szórványban élő kisiskolásokkal. Nemcsak a házi 

feladtok megoldásában nyújtanak segítséget, hanem készség- és képességfejlesztő 

foglalkozásokat is tartanak. 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2021-10-03-i-adas-7/
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Vajdasági Birkózóakadémia   

Két évvel ezelőtt tették le a Vajdasági Birkózóakadémia alapkövét a délvidéki Magyarkanizsán. 

A magyar állami támogatásból épült sportközpont ünnepélyes átadására idén nyáron került 

sor, azóta pedig a környék sportolóit összefogva professzionális környezetet biztosít a birkózók 

számára. A Vajdasági Birkózóakadémián az edzések, a közös munka szeptember 1-jén vette 

kezdetét. 

 

10 éves a Magyarság Háza – Ünnepség Borsiban   

Tízéves születésnapi ünnepségsorozatát Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőházában kezdte meg 

a minden magyar összetartozását jelképező Magyarság Háza. Az intézmény azzal a céllal jött 

létre, hogy erősítse a kapcsolatot az anyaországi és a határokon túl élő magyar közösségek 

között, és a különböző korosztályokat megszólítva közhasznú, szórakoztató, kulturális 

rendezvényeivel segítse a pozitív magyarságkép kialakulását, a magyarság értékmegőrző 

képességét, mélyítse az egymás iránti felelősségérzetet. 

 

Kallós Zoltán Alapítvány – Mezőségi szórvány kollégiumok   

A Kallós Zoltán Alapítvány válaszúti szórványkollégiumának gyümölcsösében épp a 

szakiskolás tanulók dolgoznak. Oktatójuk maga is a kollégium diákja volt, ma tájépítész 

egyetemi hallgató. Róbert három évvel ezelőtt Szilágy megyéből, Sztánából jött a kollégiumba. 

 

Térkép 

2021. október 9. – Duna TV 

 

Sapientia 20 

Jubileumot ünnepelt a Sapientia. A csíkszeredai, marosvásárhelyi és kolozsvári egyetemi 

campuszban két évtized alatt több mint 3000 végzős diplomázott. 200 főállású egyetemi oktató 

és még egy ennyi munkatárs segítségével érték el a kiváló eredményeket. Románia egyetemei 

között a huszadik, és egyben a legjobb magánegyetem lett a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, amely éppen 20 éve nyitotta meg kapuit a diákok előtt. 

 

Katolikus Karitász Kárpátalján 

Újra kezdte tevékenységét a Katolikus Karitász Orvosmissziója Kárpátalján. A segélyszervezet 

2017 óta szűri főleg a szórványvidék lakosságát, olyan területeken, ahol hiányos az 

egészségügyi ellátás. A pandémia miatt az orvosmisszió munkája több mint egy évig szünetelt. 

A missziós orvosok Kárpátalján négy évvel ezelőtt a rahói járási Gyertyánligeten, egy féleeső 

https://mediaklikk.hu/video/terkep-2021-10-09-i-adas/
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szórványtelepülésen kezdték munkájukat. Azóta többször jártak itt. Krisztina rendszeresen 

felkeresi kisfiával az ortopéd szakorvost. 

 

Megújult az Arany palota 

A 2017-ben, az Arany János emlékévben helyreállított emlékmúzeumot követően ismét egy 

impozáns épület újult meg anyaországi támogatásból Arany János szülővárosában. Az Arany 

palota a város új közösségi tere lett, melyben Nagyszalonta 96 éves Arany kutatójának, 

Dánielisz Endrének több évtizedes gyűjteménye is új otthonra lelt. 

 

Kézműves tábor Délvidéken 

Közép Bácskában a topolyai községhez tartozó Bajsa falucska tájházának udvarán évről évre 

népi kézműves tábort szervez a helyi hagyományápoló közösség.  Idősek és fiatalok együtt 

szőnek, fonnak kosarat, készítenek gyékényből és csuhéból használati tárgyakat, úgy, ahogy azt 

egykor elődeik tették. Az idősebb generáció küldetésének tartja a hagyományok 

továbbörökítését. 

 

Székelyföldi épített örökség 

Első körben civil fórum szervezésével, neves szakemberek bevonásával mentenék a székelyföldi 

Homoródkeményfalva és Abásfalva épített örökségét a helyiek. Merthogy a két szomszédos falu 

valóságos építészeti ékköve a térségnek. Az ott élők hisznek benne: közös akarattal ismét 

virágzó élete lehet a jobb sorsra érdemes erdélyi településeknek. 


