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Nyomtatott és online sajtó 
 

Tánczos: törvényesek a magyarországi támogatások, nem csak magyarok a 

kedvezményezettek 

2022. augusztus 10. – Krónika, maszol.ro 

„A romániai magyar egyesületekhez vagy alapítványokhoz érkező budapesti támogatások 

törvényesek, az RMDSZ soha nem használta fel ezeket a pénzeket politikai tevékenységre 

vagy politikai célokra” – jelentette ki a szerdai kormányülés után Tánczos Barna. A 

környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy a Magyarországról érkező támogatásoknak nem 

kizárólag a magyarok a kedvezményezettjei, Budapest sok közhasznú romániai beruházást is 

finanszíroz. Példaként említette a jégpályaépítéseket vagy a csíkszeredai kórház sebészeti 

részlegének a bővítését. Tánczos hangsúlyozta, hogy a magyarországi támogatások a romániai 

és az európai törvények tiszteletben tartásával érkeznek Romániába. „Ha diplomáciai szinten 

az a vélekedés, hogy ehhez egy megállapodásra van szükség, akkor egészen biztosan lesz majd 

erről egyezmény a román és a magyar külügy között” – jelentette ki az Agerpres szerint a 

miniszter. Az RMDSZ politikusa elmondta, hogy az egyesületek és az alapítványok pályázati 

úton jutnak hozzá a budapesti támogatásokhoz, bizonyos kritériumok alapján. 

 

Mol: újraindult a Barátság vezeték, csütörtökön Magyarországra is megérkezik 

a kőolaj 
2022. augusztus 10. – MTI, karpatalja.ma 

Újraindult a Barátság vezeték, csütörtökön Magyarországra is megérkezik a kőolaj - közölte a 

Mol az MTI-vel szerdán. A közlemény szerint Szlovákiába már újra érkezik a kőolaj a 

Barátság vezetéken keresztül, Magyarországon pedig "várhatóan a holnapi nap folyamán 

helyreáll a szállítás". A késlekedést kiváltó technikai problémát a Mol gyors intézkedése 

hárította el: a vállalat átutalta az ukrajnai szakasz használatért fizetendő tranzitdíjat, az 

ukránok pedig ígéretükhöz híven elindították a kőolajszállítást a vezeték déli szakaszán - 

közölték. Emlékeztettek, hogy a Mol a kőolajszállítás leállítását követően azonnal egyeztetést 

kezdeményezett az ukránokkal és az oroszokkal is, és jelezte, hogy átvállalja a díjfizetési 

kötelezettséget. A kérdésben gyors megállapodás született, így a Magyarországot és Szlovákiát 

is ellátó Barátság-kőolajvezetéken ismét zavartalanul működik a szállítás. 

 

    
Románul is megtanult Magyarország új kolozsvári főkonzulja, Grezsa Csaba 

2022. augusztus 10. – maszol.ro 

Kötetlen sajtóbeszélgetésen mutatkozott be Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának új 

vezetője, Grezsa Csaba. Elmondta: elődje, Mile Lajos helyetteseként dolgozva átlátta az 
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intézmény működését és tovább viszi a jól kigondolt és működő programokat. A főkonzul 

kiemelte, amit elvállalt, az egy szolgálat, ezért mindig áll a hozzá fordulók rendelkezésére. A 

Kolozsváron eltöltött eddigi négy esztendő alatt románul is megtanult, és kiváló kapcsolatot 

ápolnak a román állami intézményekkel.  
 

Az oktatás és a megmaradás a legfontosabb a máramarosi magyaroknak 
2022. augusztus 10. – maszol.ro 

Az anyanyelvű oktatás és az identitás megőrzése a legfontosabb elvárások közé tartozik a 

máramarosi magyarok számára, derült ki abból a lakossági konzultációból, amit a megyei 

RMDSZ-szervezet végzett el tavaly ősztől idén tavaszig, és amelynek a kiértékelése mostanra 

készült el. A kiértékelést Székely István Gergő politológus, a kolozsvári Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa végezte el. A felmérés 2021 novemberétől 

2022 márciusáig zajlott, a kérdésekre adott válaszok is az akkori időszakról mutatnak tükröt.  

 

Román feliratokat követel a prefektúra a Hunyadi János-szoborra és a 

református kollégiumra  
2022. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

Nyílt levélben szólította fel a Maros Megyei Prefektusi Hivatal a marosvásárhelyi városházát, 

hogy tartsa be a törvényt, és helyeztessen el román feliratot a Bolyai Farkas Gimnáziumnak is 

otthon adó református kollégium épületére, valamint a Hunyadi János-szobor talapzatára. Az 

iskola ügyében, az épület tulajdonosával a református egyházzal már korábban is leveleztek.  
 

Indulatokat váltott ki a bánffyhunyadi magyar óvoda beindítása 
2022. augusztus 10. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Indulatokat váltott ki Bánffyhunyadon a magyar állami támogatással felépített óvoda és 

bölcsőde beindítása – közölte a Cluj24.ro portál szerdán. A Kolozs megyei kisváros képviselő-

testületét péntekre hívták össze rendkívüli tanácsülésre, hogy elfogadja az óvoda ingyenes 

használatba vételéről szóló határozatot. A határozat elengedhetetlen ahhoz, hogy az óvoda az 

állami oktatási rendszerben működhessen, az önkormányzat fizethesse a személyzetet és a 

közköltségeket. A településen ellenzékben működő Szociáldemokrata Párt (PSD) 

bánffyhunyadi szervezetének elnöke, Oana Goga a Facebookon adott hangot 

elégedetlenségének a határozattal kapcsolatban. Kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy csak 

magyar tannyelvű óvoda és bölcsőde működjön az új épületben. 
 

Felvirradnak a Double Rise fesztivál „napjai” Torockón 
2022. augusztus 10. – Krónika 

Koncertekkel, népi muzsikával, irodalmi programokkal, színházi előadásokkal és számos 

kísérőrendezvénnyel kezdődik csütörtökön a torockói Double Rise fesztivál. A hatodik 

alkalommal megszervezett összművészeti rendezvény szombatig várja a „napfelkelőket” a 

Székelykő lábánál.  
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RMDSZ-barátsággal vádolja és leváltaná az általa jelölt alpolgármestert a PNL 

Szatmárnémetiben 
2022. augusztus 10. – maszol.ro 

„Árulónak” tartják, ezért megvonták a bizalmat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

szatmárnémeti szervezetének gyűlésén a párt által jelölt egyik alpolgármestertől, Adelin 

Ghiarfastól. Sajtóértesülések szerint egyhangúlag döntöttek a pártból való kizárásáról, így 

amennyiben a párt megyei szervezete jóváhagyja a határozatot, a politikus elveszti városi 

tanácsosi és alpolgármesteri tisztségét is. Ghiarfas mellett jelenleg a szintén liberális 

Gheorghe Stan segíti Kereskényi Gábor RMDSZ-es polgármester munkáját. 
 

Egyéves a Székely Határőr Emlékközpont 
2022. augusztus 10. – szekelyhon.ro 

Fennállásának első évfordulója alkalmából tekintették át a szépvízi Székely Határőr 

Emlékközpont tevékenységét és eredményeit a működtető Szépvízért Egyesület elnöke, 

Ferencz Tibor, a kiállítás kurátora, Nagy József, valamint Daczó Dénes, az emlékközpont napi 

működésért felelős munkatársa. „Egy évvel ezelőtt óriási lázban voltunk a megnyitó előtt. 

Most, egy esztendővel később elmondhatom, nem hiába: sok látogatónk volt, sok 

találkozással és tapasztalattal. Megelégedéssel mondhatom: az elmúlt esztendőben 8614 

látogatónk volt, ebből közel 2400 diák, 6100 felnőtt. Sikerült felkerülnünk a kulturális 

turisztikai térképre” – értékelt az egyesület elnöke. Elmondta ugyanakkor, hogy a 

működtetésnél nehézségeik vannak.  
 

    
 

Szövetség: visszalépés a kisebbségi nyelvhasználat terén a médiatörvényben 

2022. augusztus 10. – felvidek.ma, bumm.sk  

A Szövetség mai sajtótájékoztatója a médiatörvény módosításáról szólt. Rámutattak arra, 

hogy a kisebbségi nyelvhasználat terén a várt előrelépés elmaradt, sőt, továbbra is feliratozni 

kell a nemzetiségi nyelven sugárzott műsorokat. A sajtó rendelkezésére Forró Krisztián 

pártelnök, valamint a Szövetség országos elnökségének további elnökségi tagja álltak: Mózes 

Szabolcs alelnök, Őry Péter elnökségi tag (MKP Platform) és Rigó Konrád (a Híd Platform 

elnöke). Forró Krisztián elmondta, hogy tavaly ősszel a kulturális minisztérium 

államtitkárával is egyeztettek a médiatörvény nemzetiségi kisebbségekre vonatkozó 

részleteiről. A minisztérium a törvénymódosításba a Szövetség javaslatait is bedolgozta, és az 

olyan formában került a parlament elé, amely előrelépést jelentett volna a nemzetiségi 

nyelven történő televíziós műsorszórás területén. 
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A Galántai Honismereti Múzeumban is jártak a biciklisek 
2022. augusztus 10. – Új Szó, ma7.sk  

A Honismereti Kerékpártúra (HKT) ötödik napján Galántára gurultak be a biciklisek. 

Nyárasdról, a kempingből indultak és útközben megálltak Pozsonyeperjesen, ahol a 

rendezvény 48 évvel ezelőtt kezdődött. A túra idén a Dunamente–Csallóköz–Mátyusföld 

vonalon zajlott. 33 fokban biciklizni nem egyszerű mutatvány, a fáradtság jelei mégsem 

látszottak azokon, akik délután kettőkor gyülekeztek a Galántai Honismereti Múzeum 

halljában. Tárlatvezetésre jöttek. Délelőtt még megkoszorúzták Kodály Zoltán mellszobrát az 

Esterházy kastély parkjában. A bringások közel hetvenen voltak, gyerekektől kezdve, 

tinédzsereken át egészen a hetvenes korosztályig. Szokatlan, egyben üdítő látvány volt a 70 

bicikli a múzeum folyosóján. Galánta felé jövet megálltak Pozsonyeperjesen, ahol Merva 

László megemlékezett az első túráról. Ő az, aki a prágai Ady Endre Diákkör elnökeként az 

első HKT-t szervezte. Visszaemlékezett, hogy 48 évvel ezelőtt nem gondolták volna, a túra 

eddig ki fog tartani. Ennyire előre nem terveztek. Hihetetlen, hogy még él ez a hagyomány és 

örömteli, hogy minden éven elindul a HKT. 

 

Nagydobrony – a palócság kárpátaljai bástyája 
2022. augusztus 10. – felvidek.ma 

Talán olvasóink közül is kevesen tudják, hogy a palócok nem csupán felvidéki településeken 

és az anyaország adott térségében élnek, hanem a Délvidéken és Kárpátalján is találunk palóc 

falvakat. Ők is jelen voltak az augusztus első hétvégéjén Ipolyszécsénykén megtartott VII. 

Palóc Világtalálkozón. A szerbiai Kupuszina mellett a kárpátaljai Nagydobronyból is érkeztek 

szép népviseletbe öltözött jó palócok az Ipoly menti községbe.  Nagydobrony a közel hatezres 

lélekszámával az egyik legnagyobb kizárólag magyarlakta település Kárpátalján. A községen 

kívül csupán Beregrákoson beszélik a palóc nyelvjárást Kárpátalján. 

 

Csütörtökön indul a Nagy Ipoly-takarítás 
2022. augusztus 10. – felvidek.ma 

Csütörtökön indul a Nagy Ipoly-takarítás második évadja. A határfolyó felvidéki oldalán több 

mint harminc, a magyarországi részen pedig tucatnyi település csatlakozott a nemes 

kezdeményezéshez. Augusztus 11-e és 13-a között zajlik szervezett keretek között az önkéntes 

Ipoly-tisztítás. A részletekről a szervezők Ipolynagyfalun adtak tájékoztatást szerdán délután. 

Mint Kerata László, Ipolynagyfalu polgármestere a sajtótájékoztatón kifejtette: „Ipoly 

névnaphoz kötődve immár második alkalommal szervezzük meg közös összefogás 

eredményeként a Nagy Ipoly-takarítást. Az önkéntes tevékenységen alapuló alkalom fő célja a 

környéket összekötő folyó megtisztítása, élhetőbbé tétele."  
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Pozsonyban nyitott újabb irodát az IT-képzéssel foglalkozó magyar Green Fox 

Academy cég 
2022. augusztus 10. – felvidek.ma 

Tovább terjeszkedik a régióban az IT-képzéssel foglalkozó Green Fox Academy, a magyar cég 

Pozsonyban nyitotta meg második külföldi irodáját – tájékoztatta a cég az MTI-t. A 

közleményben ismertették, hogy a Green Fox Academy nemzetközi online képzéseket kínál az 

IT területén, állásgaranciás rövid ciklusú képzéseket szervez. A cég az év során elindította 

eddigi legnagyobb létszámú nemzetközi képzését, és erősíti regionális szintű vállalati 

partnerségeit. Az idei évtől kezdődően nagy számban oktat különböző országokban élő 

karrierváltókat. A cég a magyar, cseh és szlovák munkaerőpiacot regionálisan, egységként 

kezeli, hallgatói és vállalati partnerei számára egyaránt országhatárokon átnyúló 

lehetőségeket biztosít. 

 

Karva–Leányfalu kenutúra 
2022. augusztus 10. – felvidek.ma 

Hetvenheten vettek részt a tizenegyedik alkalommal megrendezett Karva–Leányfalu 

kenutúrán, amelynek célja a régió népszerűsítése volt. Aki egyszer kipróbálta, a következőt 

sem akarja kihagyni – állítják a résztvevők. A túra szakmai hátterét a leányfalui Vadkacsa 

Gyermek Víziflotta Egyesület biztosította. Az 1992-ben alapított egyesület 2004-től 

működteti Leányfalun a Vadkacsa Nomád Vízi Centrumot, amely egyéni és családi 

kikapcsolódáshoz is kínál programokat. Fokozatosan építették ki nemzetközi kapcsolataikat 

csehországi és lengyelországi egyletekkel, ma a „testvérfolyó” program keretében már 

rendszeres Moldva- és Dunajec-túrákat is szerveznek. 

 

 
Új befektetők érkezhetnek több vajdasági településre 
2022. augusztus 10. – pannonrtv.com, magyarszo.rs 

Más szerbiai városok és községek mellett Zomborba, Nagykikindára, Verbászra és Palánkára 

hozna hazai és külföldi befektetőket a szerb elnök. Aleksandar Vučić az Instagramon 

megjelent bejegyzésében azt írta, mindent megtesznek azért, hogy beruházások valósuljanak 

meg az ország azon részein, ahol eddig nem voltak komolyabb befektetések. Vučić megjegyzi, 

hogy több gyárat nyitottak már, de még mindig vannak olyan helységek, ahol eddig ez nem 

sikerült. 

 

Magyarország számára fontos a koszovói béke 
2022. augusztus 10. – pannonrtv.com 

Szerbia és Magyarország kapcsolata a legmagasabb szinten jár - mondta Ana Brnabić miután 

egyeztetett Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetével, akinek hamarosan lejár a 

szerbiai mandátuma. A szerb miniszterelnök köszönetet mondott Pintérnek a két ország 
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közötti kapcsolatok fejlesztéséért, és az ennek érdekében tett erőfeszítésekért. Szerbia és 

Magyarország 2021-ben rekordokat döntött a kétoldalú kereskedelmi együttműködések 

terén. Háláját fejezte ki azért a határozott és folyamatos támogatásért, amelyet Magyarország 

a legmagasabb politikai szinten nyújt Szerbiának az európai integráció folyamatában, 

valamint azért, hogy kitartott az Európai Unió bővítésének szükségessége mellett. A 

miniszterelnök arra is rámutatott, hogy Szerbia rendkívül nagyra értékeli Magyarország 

elkötelezettségét és támogatását a béke és a stabilitás megőrzése érdekében Koszovó 

térségében. 

 

Népmesék, elfeledett játékok és önfeledt szórakozás 
2022. augusztus 10. – pannonrtv.com, magyarszo.rs 

Napközis népmesetábort szervezett az adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesület és az 

Adorjáni Ifjúsági Szervezet 3 és 15 év közötti gyerekeknek. Az ötnapos rendezvényt a régi 

futballpályán tartották meg délutánonként, 30 gyerekkel. A gyerekek érdeklődve figyelték a 

magyarkanizsai Ősök hangja civil szervezet bemutatóját. A foglalkozásokon a szervezők olyan 

régi játékokat, játékos feladatokat és népmeséket mutattak be a gyerekeknek, amelyek egykor 

nagyon népszerűek voltak, mára azonban zömmel a háttérbe szorultak. 

 

Teljes felújításra lenne szükség 
2022. augusztus 10. – magyarszo.rs 

Sikeresen pályázott az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola Lengyelország belgrádi 

nagykövetségének pályázatán, a támogatásnak köszönhetően új szenzoros szobával 

gazdagodik az oktatási intézmény. A szenzoros szoba felszereléséhez szükséges támogatási 

szerződést július végén írták alá. A finanszírozás a lengyel külügyminisztérium által 

támogatott fejlesztési együttműködésre vonatkozó pályázatok, ezen belül az egészségügyre és 

az oktatásban elért esélyegyenlőségre vonatkozó pályázat keretében valósul meg. Az iskola 

központi épületében 2016 óta már van egy részlegesen felszerelt szenzoros szoba, a projekt 

keretében az intézmény másik, a Đura Jakšić utcában lévő épületében is biztosítani fognak 

egy, a szabványoknak és a követelményeknek megfelelően felszerelt helyiséget. 

 

    
Hatezer TBC elleni vakcinát kapott Kárpátalja Magyarországtól 
2022. augusztus 10. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Hatezer tuberkulózis elleni oltóanyagot kapott Kárpátalja augusztus 10-én. A hírt Viktor 

Mikita, Kárpátalja kormányzója jelentette be. Facebook-posztjában azt írta, hogy ezzel a 

szállítmánnyal is biztosítják Kárpátalján a hiányzó vagy kevés mennyiségben fellelhető 

vakcinák pótlását. A kormányzó szavai szerint mivel Ukrajnában hadiállapot van, így 

logisztikai nehézségek adódnak az oltások beszerzése és szállítása terén. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/szines/nepmesek-elfeledett-jatekok-es-onfeledt-szorakozas
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Hosszabbíthatják a hadiállapotot 

2022. augusztus 10. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Ukrajnában a jelen állás szerint augusztus 23-ig tart a hadiállapot. A Legfelsőbb Tanács 

következő plenáris ülésén döntenek a hosszabbításáról. A pmg.ua megjegyzi, hogy idén már 

4. alkalommal módosítanák a hadiállapot időtartamát. Jaroszlav Zseleznyak képviselő szerint 

az idevágó elnöki rendeletet napokon belül a tanács elé terjesztik. Mint mondta, egyelőre nem 

tudni, meddig fogják meghosszabbítani a hadiállapotot, de valószínűleg ismét több hónapra. 

 

Kezdetét vette a XII. Jankovics Mária Alkotótábor II. turnusa Tiszapéterfalván 

2022. augusztus 10. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 12. alkalommal szervezi meg a Jankovics Mária 

Alkotótábort. A tábor évről évre nagy népszerűségnek örvend, és a befogadó képesség 

határait súrolja. Az idei évben több mint háromszoros túljelentkezés volt. Azért, hogy az 

alapítvány egyetlen fiatal tehetséget sem utasítson el, az idei évben először két turnusban 

valósulhat meg az alkotótábor. 

 

Új szabályok léptek életbe az Ukrajnába érkező és itt-tartózkodó külföldiekre 

2022. augusztus 10. – kiszo.net 

A Belügyminisztérium kidolgozott egy a külföldiek Ukrajnában való beutazására és 

tartózkodására vonatkozó új szabályt. A Belügyminisztérium részletes cselekvési tervet 

készített a külföldiek és hontalanok Ukrajnába való beutazására és itt-tartózkodására, melyek 

a hadiállapot idején érvényesek – közölte a tárca. A határátlépéshez a külföldieknek vagy 

hontalanoknak a következőkre van szükségük: érvényes útlevélre, hogy az illetékes állami 

szervek által ne legyenek kitiltva az ország területéről, beutazási vízumra, a tartózkodás 

céljának megindoklására; elegendő anyagi fedezetre. 

 

Magyar ifjak találkája Balaton-felvidéken 

2022. augusztus 10. – kiszo.net 

A Magyar Ifjak Világtalálkozóját (MIVIT) immár nyolcadik alkalommal szervezték meg. 

A nagyszabású eseménynek ezúttal Balatonakali adott otthont. A világ 14 országából, többek 

között Brazíliából, az Amerikai Egyesült Államokból, Finnországból, Olaszországból, 

Észtországból érkeztek a fiatalok a rendezvényre. Kárpátaljáról 25 fiatal vett részt az 

eseményen. A hét során a résztvevők ellátogattak Veszprémbe, megtekintették a Tihanyi 

Bencés Apátságot, felkeresték a Szigligeti várat, továbbá csónakáztak a Tapolcai-

tavasbarlangban. 

 

A Nagydobronyi kistérségben tart az óvóhelyek kialakítása 

2022. augusztus 10. – karpat.in.ua 

Kárpátalján augusztus 15-ig kell elvégezni az oktatási intézmények és óvodák óvóhelyeinek 

felmérését. A légiriadó esetére kialakított menedékhelyeknek meg kell felelniük a szaktárca 
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ajánlásainak és Ukrajna Polgári védelmi kódexe normáinak. A Nagydobronyi Kistérség 6 

iskolájában és 4 óvodájában a katasztrófavédelem szakértői bevonásával zajlik az óvóhelyek 

kialakítása. 

 

Angol nyelvi tábort szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2022. augusztus 10. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete minden év nyarán ukrán vagy angol nyelvi 

táborral teszi még vonzóbbá a nyelvtanulást a gyerekek számára. Idén az angol táborra került 

sor, amely igencsak nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a gyerekek végre nem a 

képernyőkön keresztül, hanem személyesen tanulhattak. Nem volt egyszerű az oktatás 

helyzete az utóbbi időben. Kezdetben a járványügyi, majd ezt követően a háborús helyzet 

lehetetlenítette el a jelenléti oktatást az iskolákban. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. augusztus 10. – Kossuth Rádió 

A magyar Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 

törvény módosítását bevezetve az egyszerűsített honosítási eljárást.  2010 végén hozták létre 

Erdélyben a Demokrácia Központok hálózatát, és jelenleg 23 irodát működtetnek, ahol 

segítenek a honosítási dossziék összeállításában. Több mint 550 ezer magyar állampolgár él 

Erdélyben. Hol tart most ez a folyamat? - kérdeztük Sándor Krisztinától, a Demokrácia 

Központok hálózatát működtető Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökétől.  

Magyarországról érkezett motorosok jártak a közelmúltban a kisiratosi Pio Atya 

Gyermekotthonban, és egy-egy tank benzin árával járulták hozzá a dévai Szent Ferenc 

Alapítvány által működtetett ház fenntartásához. A négy motoros bízik abban, hogy  a 

példájukon felbuzdulva több hasonló adományozó túrát szerveznek mások is. Az erdélyi 

motorkerékpáros túrára érkezett csapat tagjaival beszélgettünk első, Arad megyei 

állomásukon. 

Már csak pár hét és vége a vakációnak. A gyerekek nyaralnak, a pedagógusok továbbképzik 

magukat, az iskolákat pedig felújítják - jó esetben. A torontálvásárhelyi iskolában 

befejeződött az ablakok, ajtók cseréje, de az eszközbeszerzések egy része még tart. Őszre 

három elsős tagozattal indítanak, egyik magyar nyelvű lesz.  

Az Erdélyi Magyar - Örmény Szövetség ifjúsági műemlékvédő tábort szervezett 

Marosvásárhelyen. A Gyergyói medencéből, Csíkból és Kolozsvárról érkezett résztvevők 

örmény emlékhelyeket, örmény származású családok sírjait kutatják, dokumentálják, de a 
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tábor célja az identitáserősítés és a közösségépítés is – mondta Puskás Attila főszervező, a 

Szövetség elnöke.  

Detta hatezer lakosú kisváros Temes megyében, nagyjából félúton a megyeszékhely és a szerb 

határ között, lakosainak mintegy tíz százaléka magyar és katolikus. A gyülekezetben majdnem 

két évtizede Lokodi Attila plébános teljesít szolgálatot. Őt 35 éve, 1987 májusában szentelték 

pappá Gyulafehérváron, az erdélyi egyházmegyéből került a Bánságba. Munkáját az idei 

városnapok alkalmával díszpolgári címmel ismerte el a város vezetősége. A kitüntetettel 

beszélgettünk félúton a megyeszékhely és a szerb határ között inkább: a szerb határ 

közelében. 

  

 


