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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar állam támogatásával épült óvodát avattak Csíkszentdomokoson 
2022. augusztus 26. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A székelyföldi Csíkszentdomokoson péntek délután felavatták a magyar állam támogatásával 

épült, a mesehősről elnevezett Kippkopp óvodát. A Csíkszetdomokosi Római Katolikus 

Plébánia tulajdonát képező 2500 négyzetméteres telken megépült 748 négyzetméter hasznos 

alapterületű új intézmény négy óvodás csoportnak, azaz közel 80 gyereknek tud magas 

színvonalú ellátást biztosítani. A beruházás összértéke 281,5 millió forint. Az intézmény 

fenntartását a tervek szerint az önkormányzat fogja biztosítani. Az avatóünnepségen Kelemen 

Hunor, a román kormány miniszterelnök-helyettese elmondta: olyan óvodát adnak át, amelyet 

már egy ideje birtokba vettek a gyermekek. Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

helyettes államtitkára beszédében a község nagy szülöttét, Márton Áron erdélyi római 

katolikus püspököt idézte, aki szerint a nép is olyan, mint a gyermek: a tettekből ért. 

Hozzátette: 2010 óta a magyar kormány is a tettekre építi nemzetpolitikáját. Gyermeknevelési 

alapelvként említette, hogy a gyermek minden szükségesből a legjobbat kapja. Úgy vélte, ha a 

jövő nemzedéke a kultúra, az értékrend és a hit hármasából minőségit kap, akkor minden 

máshoz magától is meg fogja találni a helyes utat. 

 

Emberfeletti erőfeszítések a magyarság megmentéséért 
2022. augusztus 27. – Borsodi Attila – Magyar NemzetKárpátalja a béke szigete, de egy 

háborúban mindenki egy puskaporos hordón ül, ezért nagyon kell vigyázni, nehogy egy szikra 

felrobbantsa azt – jelentette ki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Orosz 

Ildikó elmondta, hogy bár valóban sok magyar elhagyta Kárpátalját, de a többség helyben 

maradt, és az erős közösség mindent megtesz a helyben maradtak segítéséért, a fiatalok 

fejlesztéséért, tanításáért. A koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború miatt a jelenléti 

oktatás hiánya nehezítette a diákok tanulmányi előrehaladását Kárpátalján. Ennek orvoslására 

a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) elindította a Határtalanul nyári iskolákat. Ezek eredményeiről Orosz Ildikó 

elmondta: Csaknem 150 csoportban több mint 2700 harmadikos, negyedikes, ötödikes és 

hatodikos tanult a nyári iskolákban. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett hozzánk. 

 

Nemcsak szabadidős tevékenység, összekapcsolódik a hagyományok 
tiszteletével is 
2022. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

A Székelyföldi Lovas Ünnep eseménysora már péntek reggel elkezdődött, de a sok nézőt vonzó 

rendezvényen a szombati zászlófelvonás jelenti az igazi megnyitót. A hagyomány szó a 

felszólaló tisztségviselők mindegyikének beszédében hangsúly kapott. „Az élet egyetlen olyan 

pillanata sem kárba veszett idő, amit nyeregben töltünk” – idézte Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Winston Churchill 
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gondolatát a 15. Székelyföldi Lovas Ünnep megnyitóján. Rámutatott, a sport az egyik 

legfontosabb identitásmegtartó és közösségépítő erő, és ezt felismerve a magyar kormány 

kiemelt támogatást nyújt a különféle sportágak utánpótlásának biztosításához, valamint azon 

sportágak újraindításához és fejlesztéséhez, melyekben a magyarok sikeresen szerepelnek. 

Erdélyben a jégkorong és a sí mellett a lovassport az, ami egyre nagyobb népszerűséggel bír. 

Ennek megfelelően a nemzetpolitikában is kiemelt szerepet kap a magyar lovassport 

újjáélesztése. Ez nemcsak egy szabadidős tevékenység, hiszen összekapcsolódik a 

hagyományok tiszteletével is.    

 

Idén is megemlékeztek az Úz-völgyi harcok áldozatairól 
2022. augusztus 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét összegyűltek az Úz-völgyében mindazok, akik szerették volna tiszteletüket leróni az I. és 

II. világháborúban itt elesett hősök emléke előtt. Augusztus 26-án azoknak a székely 

határvédőknek a hősiességére emlékezünk, akik éppen akkor teljesítettek szolgálatot a haza 

védelmében az Úz-völgyében, amikor a szovjetek elérték a magyar határt. A Csíkszentmárton 

polgármesteri hivatala által összehívott megemlékezésen a 78 évvel ezelőtti szovjet betörés 

áldozatairól is megemlékeztek. A magyar kormányt az eseményen Szilágyi Péter, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár képviselte. Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa részéről dr. Lukács Bence Ákos vezető konzul vett részt a megemlékezésen. 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke pénteken reggel helyezett el koszorút a 

haditemetőben, így emlékezve a második világháborúban elesett magyar és székely 

honvédekre. 

 
Közel 270 millió lejjel támogat a kormány előadó-művészeti intézmények, köztük 
több erdélyi színházat is 
2022. augusztus 26. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Csaknem 270 millió lejjel támogat a kormány 65 önkormányzati alárendeltségben működő 

színházat, operát, bábszínházat és filharmóniát – a kabinet pénteki döntéséről közleményben 

számolt be a kezdeményező fejlesztési minisztérium vezetője, Cseke Attila. A tárcavezető 

elmondta, a nagyváradi Szigligeti Színház 4,4 millió lejt, a kolozsvári Puck Bábszínház 4,2 

millió lejt, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház 4,3 millió lejt kap. Hargita megyében a 

gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a Csíki Játékszín és a székelyudvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház összesen 4,6 millió lejes támogatásban részesül, továbbá a szatmárnémeti 

Északi Színház Harag György Társulatának 6,3 millió lejes, a temesvári Csíki Gergely Állami 

Magyar Színháznak pedig 4,3 millió lejes finanszírozást ítélt oda a kormány. Támogatást kap 

továbbá az aradi (4,3 millió lej), a nagyváradi (4 millió lej), a brassói (6,9 millió lej), a kolozsvári 

(16,1 millió lej), a marosvásárhelyi (8,2 millió lej) és a temesvári (8,8 millió lej) filharmónia is 

– írja az Agerpres. 
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Ismét megszervezik a Fekete-Körös-völgyi Magyar Napokat 
2022. augusztus 26. – Bihari Napló 

Idén kilencedik alkalommal fogják megszervezni szeptember első hétvégéjén a Fekete-Körös-

völgyi Magyar Napokat. A szervezők csütörtök délben az RMDSZ nagyváradi székházában 

ismertették a részleteket. Borsi Imre Lóránt, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető 

elnökhelyettese kiemelte: a helyi vezetőkkel és a történelmi egyházakkal együttműködve a 

kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy az adott térségben élő magyaroknak legyen három 

olyan napjuk, melyek csak róluk szólnak, hiszen a szórványban hiába szerveznek a román 

többségű önkormányzatok falunapokat, azokra általában csak egy-két magyar fellépőt hívnak 

meg. Holott van igény a színvonalas programokra, és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 

hogy az ott élő magyarok örömmel vesznek részt az eseményeken, mert erősíti az identitásukat. 

A péntek mindig a hagyományőrzés jegyében telik, a szombat családi nap, a vasárnap pedig az 

elcsendesülésé.  

 

Erdélyi magyar felsőoktatás: négyszáznál több hely maradt a szeptemberi 
felvételire 
2022. augusztus 26. – maszol.ro 

Fogynak az idehaza továbbtanuló erdélyi fiatalok, öt év alatt 1500 hallgató tűnt el a hazai 

magyar nyelvű felsőfokú oktatásból. Alig akad olyan szak, melyen ne maradtak volna 

tandíjmentes helyek az őszi felvételire a magyar jelentkezők számára az erdélyi egyetemeken. 

Abszolút számban a Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) van a legtöbb szabad hely, a 

nyáron meghirdetett 1102-ből körülbelül 240. Soós Anna rektorhelyettes elmondása szerint 

informatikán és jogon minden tandíjmentes hely betelt, a Közgazdaság és 

gazdálkodástudományi karon pedig nagyon kevés maradt, a szakok többségén azonban van 

néhány. Arányaiban a legtöbb hely a teológiai szakokon, politológián és filozófián maradt az 

őszi felvételire. „Tartjuk a 2019-es szintet” – válaszolta Soós Anna a kolozsvári egyetem 

képzései iránti érdeklődés alakulását firtató kérdésre. Elmondása szerint mostanáig csak a 

politológián történt meg, egyetlen alkalommal, tavaly, hogy a minimálisan szükségesnél 

kevesebb hallgató miatt nem indult első év. Megtörténhet, hogy ez a forgatókönyv idén is 

megismétlődik, de az őszi felvételin még összejöhet a szükséges létszám. 

 

Változatos programokkal várja az érdeklődőket hétvégén a kézdivásárhelyi Őszi 
Sokadalom  
2022. augusztus 26. – Krónika 

Könnyűzenei koncertekkel, kulturális eseményekkel, díjátadóval, sporteseményekkel, 

kézművesvásárral kezdődik a hétvégén az Őszi Sokadalom. A 32. alkalommal Kézdivásárhelyen 

megszervezendő „értékszüret” a környékbeli falvak lakói körében is nagy népszerűségnek 

örvend, idén a szervezők a pandémia előtti kiadásokhoz hasonló méretű rendezvényt 

terveznek, a háromnapos eseményen tíz helyszínen ötven programmal várják az érdeklődőket 

az udvarterek városában. Az Őszi Sokadalom a helyi értéket helyezi középpontba, az 

eseményen bemutatkoznak a céhes városban működő kulturális intézmények, nem marad el a 
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hagyományos pityókafesztivál sem, a vásárban pedig kézművesek és helyi termelők portékái 

közül lehet válogatni. Kiemelt szerepet kapnak idén a Sokadalmon a színházi programok, 

többek között a Pesti Művész Színház Csárdáskirálynőjét, a VigadóArt egyedi látvány- és 

hangzásvilágú produkcióját is láthatják az érdeklődők. 

 

Laczikó Enikő: az állam nem tartotta be a békeidőben hozott, kisebbségekre 
vonatkozó törvényeket a világjárvány idején 
2022. augusztus 26. – Krónika, maszol.ro 

A kisebbségi kérdésekkel foglalkozó hatóságokat jelenleg azoknak a kihívásoknak az 

azonosítása foglalkoztatja, amelyekkel a világjárvány utáni gazdasági válságban Románia 

valamennyi polgára szembesül – jelentette ki pénteken Laczikó Enikő. Az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalának államtitkára a segesvári Pro Etnika Interkulturális Fesztivál 

keretében tartott, A sokszínűség kezelése válsághelyzetben című kerekasztal-beszélgetésen vett 

részt. Felszólalásában rámutatott, hogy a romániai kisebbségeket a világjárvány több 

szempontból is érintette, többek között korlátozottan fértek hozzá információkhoz az 

anyanyelvükön. Laczikó Enikő elmondta, azért foglalkoztatja hivatalát a válsággal járó 

kihívások azonosítása, hogy reagálhassanak rájuk, készíthessék el a lehető legpontosabb 

előrejelzéseket és adhassák meg a lehető legjobb válaszokat a megfelelő közpolitikák révén. Az 

államtitkár szerint az egyik dilemmájuk az, hogy egy ilyen közpolitika a válság megoldásához 

kapcsolódjon-e, vagy a válságtól függetlenül egy helyzet kezelésére összpontosítson.  

 

A bánffyhunyadi óvodaügyben felkorbácsolt indulatokat csillapítja a 
polgármester 
2022. augusztus 26. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A bánffyhunyadi óvodaügyben felkorbácsolt indulatokat próbálta csillapítani pénteki 

Facebook-bejegyzésében Mircea Moroșan, a kisváros nemzeti liberális polgármestere. A 

kalotaszegi városban etnikai feszültségek keletkeztek abból, hogy július közepén felavatták a 

magyar állam támogatásával felépített új óvodaépületet, a Szociáldemokrata Párt (PSD) helyi 

vezetője azonban úgy vélte, hogy diszkrimináció lenne, ha csak a magyar gyermekeket 

szolgálná az új épület, és azt követelte, hogy a román és a magyar gyermekek egyaránt 

használhassák a jól felszerelt új létesítményt. Az épületet tulajdonosa, a református egyház 

képviselője azt közölte: mindenkit várnak az új óvodába, de az oktatás nyelve a magyar kell 

hogy legyen. Augusztus közepén el kellett halasztani azt a tanácsülést, amelyiken az 

óvodaépület használatba vételéről döntött volna az önkormányzati testület. Mircea Moroșan 

Facebook-bejegyzésében közölte: az önkormányzati testület augusztus 31-i ülésén hoznak 

döntést az óvoda használatba vételéről. Hozzátette azonban, hogy az ezt megelőző napokon 

tartandó két megbeszéléssel szeretné elősegíteni, hogy az önkormányzati képviselők a részletek 

ismeretében döntsenek.  
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„Önmagáért beszél” az István, a király: sikeres volt idén is a Székelyföldi 
Nagyprodukció 
2022. augusztus 26. – Krónika 

Idén is töretlen érdeklődésnek örvendett az István, a király Székelyföldi Nagyprodukció, 

melynek előadásai telt házzal, közel tizennégyezer néző jelenlétében zajlottak a 

sepsiszentgyörgyi arénában augusztus 20. és 24. között. A számos erdélyi alkotót, zenészt, 

színészt, táncost mozgósító, nagy volumenű rockopera megújult látványvilággal, még inkább 

kimunkált koreográfiákkal és hangzással, valamint új lendülettel elevenítette meg immár 

második ízben a klasszikusnak és klasszisnak számító művet, amely jellegzetes stíluselemeivel 

és megoldásaival méltón válik erdélyi-székelyföldi kulturális védjeggyé. A székelyföldi István, 

a király rockopera jövőbeli folytatása még nyitott kérdés, a stáb ugyanis egyelőre a 

„leszerelésre”, az adminisztratív teendők lebonyolítására koncentrál. Amint az idei évad 

„szálai” tökéletesen elvarródnak, és sikerül levonni a következtetéseket, csak azután dönt majd 

a városvezetés, az alkotó stáb és a jogdíjtulajdonosok a Székelyföldi Nagyprodukció további 

alakulásáról – osztotta meg Kolumbán Zenge.  

 

Szép vidéknek is kell a cégér: megfelelő marketinggel sokkal több turistát lehetne 
Háromszékre vonzani 
2022. augusztus 27. – Krónika 

Jóval nagyobb potenciál rejlik a háromszéki idegenforgalomban, mint amekkora szeletet 

magáénak tudhat a megye gazdaságában – erősítette meg egy friss elemzés. A népszerűsítés 

lehet a kulcs a Kovászna megyei kereskedelmi kamara elnöke szerint. A turisztikai cégek 

forgalma a Kovászna megyei vállalkozások forgalmának mindössze 2,52 százalékát tette ki – 

derül ki a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának az elmúlt év tevékenységét górcső 

alá vevő elemzéséből. Édler András kamaraelnök szerint ezen sokat lehetne javítani, 

figyelembe véve a megye természeti adottságait, a kulturális örökségét, a rendezvényeket, a 

labdarúgásban és a kosárlabdában elért eredményeket. „Megfelelő marketinggel sokkal több 

turistát lehetne Háromszékre vonzani” – vonta le a következtetést a gazdasági szakember. Az 

elemzésből kiderül, a pandémia előtti 2019-es esztendőhöz viszonyítva 2020-ban volt egy 

jelentősebb visszaesés a háromszéki turizmusban, majd 2021-ben kiugrás következett a 

forgalom és a nyereség szempontjából egyaránt. 

 

Vincze Loránt a ProEtnica Interkulturális Fesztiválon: háborúk idején a 
kisebbségek a legsebezhetőbbek 
2022. augusztus 27. – Krónika, maszol.ro 

Három panelbeszélgetésnek is témája volt az orosz-ukrán háború és az ukrajnai nemzeti 

kisebbségek helyzete a segesvári ProEtnica Interkulturális Fesztivál szombati napján. A 

vitákon ukrajnai menekültek is részt vettek. Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke 

felszólalásában kifejtette: történelmi tapasztalat, hogy fegyveres konfliktusok idején a 

kisebbségek, a kisebb csoportok a legsebezhetőbbek, nekik van a legtöbb veszítenivalójuk. A 

normalitáshoz való visszatérés után pedig ők lesznek az utolsók, akiknek rendeződik a 
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https://kronikaonline.ro/szines/bonmagaert-beszelr-az-istvan-a-kiraly-sikeres-volt-iden-is-a-szekelyfoldi-nagyprodukcio
https://kronikaonline.ro/szines/bonmagaert-beszelr-az-istvan-a-kiraly-sikeres-volt-iden-is-a-szekelyfoldi-nagyprodukcio
https://kronikaonline.ro/gazdasag/szep-videknek-is-kell-a-ceger-ot-vallalkozas-uralja-a-haromszeki-turisztikai-piacot-a-szallasadasban-es-az-utazasszervezesben
https://kronikaonline.ro/gazdasag/szep-videknek-is-kell-a-ceger-ot-vallalkozas-uralja-a-haromszeki-turisztikai-piacot-a-szallasadasban-es-az-utazasszervezesben
https://kronikaonline.ro/belfold/vincze-lorant-a-segesvari-proetnica-fesztivalon-haboruk-idejen-a-kisebbsegek-a-legsebezhetobbek
https://kronikaonline.ro/belfold/vincze-lorant-a-segesvari-proetnica-fesztivalon-haboruk-idejen-a-kisebbsegek-a-legsebezhetobbek
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helyzetük. A politikus szerint Brüsszelben a háború továbbra is érzékeny és erős érzelmeket 

felszínre hozó téma - ami érthető, hiszen Európában ismét háború dúl, emberek halnak meg, 

városokat tesznek a földdel egyenlővé, milliók kényszerültek otthonuk, városuk, szülőföldjük 

elhagyására. A szimpátia és szolidaritás mellett azonban szerinte nagyon nehéz racionálisan 

beszélni arról, ami történik. Elmondta: arra kell felkészülni, hogy ez a háború még sokáig 

elhúzódik, folytatódik a rombolás, és az áldozatok száma is tovább fog nőni. 

 

Betörtek a Szent Mihály-templomba Kolozsváron – László Attila főesperes 
nyilatkozott az esetről 
2022. augusztus 28. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ismeretlen tettesek betörtek a vasárnapra virradó éjjel a kolozsvári Szent Mihály-templomba, 

ahol megrongáltak egy festett üvegablakot is – adta hírül a Romkat.ro. A négy erdélyi katolikus 

egyházmegye portáljának László Attila főesperes-plébános elmondta, míg pénteken az egyik 

perselyt lopta el egy ,,élelmes” tolvaj, vasárnap reggelre sokkal szomorúbb látvány tárult eléjük. 

A főesperes ismertetése szerint a torony alatti egyik festett üvegablakot vasrúddal törték össze 

annak reményében, hogy ott bejutva tovább rabolhatnak. László Attila főesperes-plébános 

különösen szomorúnak nevezte, hogy a felújítási munkálatok még nem is értek véget a 

templomban. „A projekt elszámolása előtt, az utolsó kisebb munkálatok befejezése előtt a rossz 

szándék máris ezen erdélyi katolikus kincs ellen fordított embereket” – fogalmazott a 

Romka.to-nak az egyházi vezető. Közölte, a rendőrség vasárnap délelőtt a helyszínen vizsgálja 

az ügyet, egyúttal reményének adott hangot, miszerint fény derül arra, „ki vetemedik az éj leple 

alatt ilyen tettre”. „Legfőképpen pedig remélhetőleg Erdély ékkövének épségét, szépségét nem 

veszélyeztetik a továbbiakban” – tette hozzá a főesperes-plébános. 

 

Egész napos pezsgés a Vásárhelyi Forgatagon  
2022. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Míg kilenc évvel ezelőtt a Maros partján, tulajdonképpen nem is Marosvásárhely, hanem 

Marosszentgyörgy adott otthont a Vásárhelyi Forgatagnak, idén végre a rendezvényt megillető 

helyszínen, a várban sikerült megszervezni a város magyar napjait. Ezt örömmel fogadta a 

marosvásárhelyi, illetve a közelebbi és távolabbi településekről érkező közönség, hiszen 

minden nap tele volt a vár érdeklődőkkel, a jó hangulat, a vidámság, a barátságos légkör nem 

hiányzott, mindenki jól érezte magát. A több mint 300 program közül ki-ki kedvére 

választhatott (és választhat vasárnap folyamán is), nem is lehet felsorolni mi volt a 

legsikeresebb, hiszen míg a tematikus beszélgetések, a kiállítások, a könyves események egy-

egy réteget szólítottak meg, az esti koncertek alatt zsúfolásig telt a nagyszínpad előtti tér. A 

rendezvények szervezői elégedettek voltak, elmondásuk szerint  az érdeklődés a vártnál is jobb 

volt.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/betortek-a-szent-mihaly-templomba-kolozsvaron-rongaltak-is-a-behatolok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/betortek-a-szent-mihaly-templomba-kolozsvaron-rongaltak-is-a-behatolok
https://szekelyhon.ro/aktualis/egesz-napos-pezsges-a-vasarhelyi-forgatagon
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Tömegeket mozgatott meg a Székelyföldi Lovas Ünnep  
2022. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Jól döntött a főszervező, Krigel Sportklub, hogy a megszokottnál egy héttel korábban 

szervezték meg a Székelyföldi Lovas Ünnepet, hiszen ez alkalommal nem esett az eső, hanem 

mindhárom nap ragyogó napsütés vonzotta ki a szabadba a helyieket és a távolabbról 

ideérkezőket. Nyolcvan programot kínáltak, és annak ellenére, hogy ezúttal nem voltak 

koncertek, az érdekes, látványos, időnként vicces lovas produkciók, a találkozási lehetőség 

miatt nagy létszámú közönség vett rész az eseményen. Idén is bemutatkozási lehetőséget 

kaptak a települések, akiknek sátrait sokan felkeresték, megtekintve a könyvekkel, 

hagyományőrző tárgyakkal, fotókkal tarkított kínálatot, a jelenlévőkkel elbeszélgetve a vidék 

mindennapjainak örömeiről, nehézségeiről. Az állatoké volt a főszerep, hihetetlen lovas 

produkciókat lehetett megtekinteni. A kutyák szeretete látszott azokon, akik érdeklődve 

figyelték a versenyre benevezett kisebb és nagyobb házi kedvenceket. Igazi kuriózum volt, hogy 

a világ legrégebbi lovagrendje, a magyarországi alapítású Szent György Lovagrend az 

apródképzőjét mutatta be. Jelen volt a felvidéki Dalia iskola, akik a magyar nemzet 

harcművészetével ismertették meg a közönséget.  

 

„Egy kenyéren vagyunk, egy a sorsunk”  
2022. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Búzaösszeöntő ünnepséget szerveztek vasárnap Kutyfalván, ahol a Maros megyei gazdák és 

gazdaszervezetek – a Magyarok kenyere, 15 millió búzaszem nevű kezdeményezéshez 

csatlakozva – elhozták az adományaikat, hogy a Kárpát-medencében egyetlen magyar család 

se nélkülözhessen. Nem könnyű az idei esztendő, és még nem lehet tudni, mi van hátra, de a 

nehézségek ellenére is termett annyi búza, hogy mindenkinek jusson kenyér az asztalára – 

fogalmazott Fazakas Miklós, a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezetének 

elnöke, hozzátéve, hogy a hosszú aszály ellenére annyi kukorica és napraforgó termett, hogy az 

állatoknak is lesz mit enniük. Vincze Loránt európai parlamenti képviselő köszönetet mondott 

a gazdáknak, hogy a rászorulókra is gondolnak, és adományaiknak köszönhetően nekik is 

meglesz a mindennapi kenyerük a következő hónapokban. „Az előttünk álló nehéz időkben 

meg kell erősítenünk közösségeinket. Figyelnünk kell arra, hogy a leggyengébbeknek és a 

leginkább rászorulóknak is jusson kenyér az asztalára – hangsúlyozta.  

 

Különleges segítség a gyergyószentmiklósi kórház gyermekosztályának  
2022. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Hetvenötezer euró értékű támogatásban részesítette a gyergyószentmiklósi kórházat egy 

Magyarországon bejegyzett alapítvány. A Tegyünk a Beteg Gyerekekért Alapítványt két 

székelyföldi származású, sikeres magyarországi vállalkozó működteti, ők keresték meg a 

gyergyószentmiklósi kórházat a felajánlással, hogy szívesen segítenének. Amint Fülöp Enikő, 

az intézmény menedzsere elmondta, meglepetésként érte őket ez a lehetőség, és egy 10 ezer 

euró értékű készülék megvásárlására kértek segítséget, amire az alapítvány pozitívan válaszolt, 

de ugyanakkor jelezték, hogy ha további eszközök, felszerelések beszerzésére is szükség lenne, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tomegeket-mozgatott-meg-a-szekelyfoldi-lovas-unnep
https://szekelyhon.ro/aktualis/begy-kenyeren-vagyunk-egy-a-sorsunkr
https://szekelyhon.ro/aktualis/kulonleges-segitseg-a-gyergyoszentmiklosi-korhaz-gyermekosztalyanak
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amit a költségvetéséből nem tudna finanszírozni a kórház, akkor ezt is jelezzék számukra. 

Ekkor küldték el azt az összesen 75 ezer euró értéket jelentő listát, amely az újszülött- és 

gyermekosztály fejlesztési elképzeléseit tartalmazta. A kérést a támogató alapítvány elfogadta, 

a kért eszközök már megérkeztek Gyergyószentmiklósra és használják is már ezeket a 

gyógyítás, egészségügyi ellátás során. Az így érkezett 15 eszköz között vannak orvosi 

diagnosztikai felszerelések, ágyak a kis betegeknek és az édesanyák számára szoptatószékek is. 

 

(M)ilyen a jelenlegi nagyszelmenci határhelyzet? 
2022. augusztus 26. – ma7.sk  

Évek múltán a tavasszal újra kimentem a kettészelt székelykapus nagyszelmenci határra, ennek 

éppen 6 hónapja. Sajnos nem azért, hogy ezt a szimbolikus remekművet megmutassam egy 

Bodrogszögben maradt csallóközinek. Tavasszal, a TASR sajtómunkatársán és más hazai 

illetve egy francia újságírón kívül magam is a helyszínen szembesülve tudósítottam az előző 

nap, február 24-ének hajnalán kezdődő menekültválságról.  A falu apraja-nagyja tanúja 

lehetett a már aznap beindult menekültáradatnak. Arról már hírt adtunk, hogy egy emberként 

rögtön a kezdetektől a nagyszelmenciek hogyan fogtak össze és  emberségből, 

segítségnyújtásból mi mindenre voltak hajlandóak és képesek. Az is ismert, hogy a kezdeti, 

kicsit hektikus szervezési és koordinációs nehézségek is megoldódtak, a Kassa-megyei 

szerepvállalást követően az illetékes állami szervek is kivették részüket a bajból, 

tehermentesítve így a helyi önkormányzatot. Még így, ilyen formában is, egy teljes hónapon át, 

éjt nappallá téve, akkor még bizony dideregve, átfagyva az esti órákban, a nagyszelmenciekre 

és a környékről érkező segítő kezekre is szükség volt. 

 

Szlovákiai Magyar Óvodavezetők országos konferenciája zajlott Érsekújvárott 
2022. augusztus 26. – ma7.sk  

Első ízben szervezett országos találkozót a szlovákiai magyar óvodavezetők részére a komáromi 

Comenius Pedagógiai Intézet "Hatékony óvodavezetés – eredményes óvoda” címmel. Hogy 

erre a konferenciára igény van, azt a 130 résztvevő bizonyította. Pozsonytól Nagykaposig 

képviseltették magukat az intézményvezetők a konferencián. Az országos találkozót Fodor 

Attila a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója nyitotta meg. Klein Ottokár, Érsekújvár 

polgármestere is köszöntötte a résztvevőket, megköszönve a szervezőknek, hogy a várost 

választották a konferencia színhelyül. Első előadóként Viera Hajdúková, az SZK Oktatási, 

Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma, Óvodák és Alapiskolák Főosztálya főtanácsosa 

kifejtette, a kormány célja a kapacitás bővítése az óvodákban és a területi elosztás hatékonnyá 

tétele. Néhol van elegendő férőhely, de sokat kell utaznia a gyermeknek a helyszínre, ami 

komoly nehézséget okozhat. Azt azonban nem konkretizálta, hogy ezt mi módon kívánják 

megvalósítani. Külön hangsúlyozta, fontos, hogy a gyermek anyanyelvi nevelésben részesüljön, 

ehhez teljes joga van.  
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Ésszel és szeretettel - 100 éve született Burián László 
2022. augusztus 26. – ma7.sk  

Az esztergomi Szent István-díj Alapítvány kuratóriumának kezdeményezésére emléktáblát 

helyeztek el a párkányi Szent Imre-templom falán Burián László ebedi esperesplébános 

tiszteletére. Beer Miklós püspök celebrálta szentmisével és egyházzenei koncerttel emlékeztek 

a köztiszteletben álló papra, akinek az embersége örökre nyomot hagyott hívei lelkében.  

Himmler György, a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás elnöke, az esemény egyik 

társszervezője kifejtette, Laci bácsi humanizmusa, szeretete arra kötelezi őket, hogy ne hagyják 

feledésbe merülni emlékét. Ezt nemcsak olyan módon teszik, hogy alkalmanként virágot 

helyeznek a sírjára és imát mondanak érte, hanem emléktáblát állítanak, és szellemi-kulturális 

rendezvényekkel idézik fel alakját. Beer Miklós, nyugalmazott váci püspök, az esztergomi Szent 

István-díj Alapítvány kuratóriumának tagja méltatta munkásságát, aki személyesen ismerte 

Burián atyát.  

 

Örömtánc a bősi új kenyér ünnepén 
2022. augusztus 26. –  Új Szó  

A Csemadok-ház udvarán ünnepélyes körülmények között megáldották és megszegték az új 

kenyeret, melyből az egybegyűltek mind kóstolhattak is. Örömtáncban csúcsosodott ki az új 

kenyér ünnepe Bősön. A felszentelt kenyeret kínáló, népviseletbe öltözött fiatal lányok derűje, 

valamint az Aranykert Néptánccsoport és a Pántlika zenekar remek hangulatú előadásával 

elűzték a közeledő eső miatti szorongásunkat és mindannyiunk arcára mosolyt csaltak. A 

rendezvény szervezői minden eshetőségre felkészültek, arra is, ha valóban eleredne, ugyanis 

egy nagy sörsátrat állítottak a színpad elé, a ház melletti pázsitra, alá pedig 

ülőalkalmatosságként számos sörpadot helyeztek. Az ünnepség kezdetére a padok szinte 

teljesen megteltek, az érkezőket nem tántorította el a hűvös szél sem. A fedett színpadra a már 

előre kikészített, nemzeti színű szalaggal átközött kenyerek és kiscipók mellé elsőként a helyi 

cserkészek, fiatal fiúk és lányok sorakoztak fel, őket követve a zászlótartó vezetőik léptek a 

színpadra.  

 

Párkányban misézett Tamás József gyulafehérvári segédpüspök 
2022. augusztus 26. – felvidek.ma  

Szent Bertalan apostol, vértanú emléknapján a párkányi Szent Imre katolikus templomban 

misézett Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök. A szabadságát a Felvidéken 

töltő püspök atya a déli régió több településén is tartott szentmisét. Hétfőn este érkezett a 

Felvidékre, szabadságát tölti itt. Több helyen misézik csaknem egyhetes útja alatt, Karván, 

Búcson, Dunamocson, de baráti beszélgetéseken is részt vesz régi ismerősöknél, felvidéki 

zarándokos barátainál. A püspök atyát többen is ismerik Párkányból, sőt a környékről is, akik 

zarándokútjaikon akár Csíksomlyón, akár Lengyelországban találkoztak vele. Sőt a 

chesztochowai vonatos zarándokút mindig Párkányon keresztül vezetett, s gyakran 

köszöntötték őt az állomáson a magyar hívek.  
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Ismét Esterházy Zarándoknap Alsóbodokon 
2022. augusztus 27. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel vár minden 

zarándokot 2022. szeptember 16-17-re, a 65 évvel ezelőtt elhunyt Esterházy János végső 

nyugalomra helyezésének 5. évfordulójaként szervezett Esterházy Zarándoknap ünnepi 

szentmiséjére és az ehhez kapcsolódó lelki programokra. Az öt évvel ezelőtt felszentelt 

Alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont a felvidéki magyarság egyik fontos lelki 

központjává vált, melynek köszönhetően egyre többen megismerik Isten szolgája Esterházy 

János szolgáló, önfeláldozó és ellenségeiért imádkozó szeretetének reánk bízott példáját. Ezért 

hívjuk egy újabb lelki együttlétre és feltöltődésre a Zarándokközpont immár ötödik búcsújának 

napjára a kedves testvéreket. Az Isten szolgája Esterházy János szülőföldi nyughelyének 

hajlékában, Zoboralján mindannyian otthon lehetünk, hisz ő értünk élt, s a mi jövőnkért, 

megmaradásunkért vállalta a szenvedés keresztjét. Reánk hagyott lelki örökségének 

otthonában, mindenkinek helye van, aki egyénileg, családjával vagy közösségével érkezik 

Alsóbodokra.  

 

Szőgyén kezd a környék művészeti központjává válni 
2022. augusztus 27. – ma7.sk  

Harmadik alkalommal szervezte meg a festőtábort Baracska Árpád a Szőgyéni Régészeti 

Múzeum és Tájház munkatársa és restaurátora a tájház udvarán. A község 24 éve a Nemzetközi 

Képzőművészeti Alkotótábornak is helyet ad, Kortárs Galériája az egyik leghíresebb. Baracska 

Árpád a kezdetektől résztvevője és szervezője a nemzetközi alkotótábornak. Kifejti, az első 

alkotótáborok még felvállalták a tehetséges gyerekekkel való foglalkozást, de ez az évek során 

mindinkább háttérbe szorult azon oknál fogva, hogy amíg valaki mással foglalkozik, nem tud 

önmaga alkotni. „Az évek során többször előfordult, hogy felvételi vizsgához kellett 

felkészítenem a fiatalokat, sokakat megismertem, akikben ott szunnyadt a tehetség. Három éve 

jött a gondolat, szervezek egy festőtábort a rajzolni szerető fiataloknak a múzeum keretein 

belül” – kezdi a tábor bemutatását Árpi.  

 

222 literes fröccsrekord Jedlik Ányos szülőfalujában 
2022. augusztus 28. – ma7.sk, Új Szó  

A 11. Szímői Fröccsnapokon újabb fröccsrekord született. Annak emlékére, hogy 222 éve 

született Jedlik Ányos, a szikvíz atyja 222 liter frissítően hideg fröccs készült. A fröccskészítés 

előtt a helyiek elénekelték Szímő himnuszát, amelynek egyik versszaka e finom nedűről is 

megemlékezik: …Ahol Jedlik szobra áll, és az emlékszoba minket vár, Ahol jó ízű a hideg fröccs, 

ez a mi otthonunk, Szímő…. A fröccs mint minden évben, a Magyarországi Szikvízkészítők 

Jedlik Ányos Lovagrendjének tagjai közreműködésével készült. Az első üveg borokat Bób János 

Szímő polgármestere és Varga Lajos a község díszpolgára, a Magyar Szikvízkészítők Jedlik 

Ányos Lovagrendjének egykori nagymestere öntötték a hatalmas pohárba. A fröccsöt 111 liter 

szímői olaszrizlingből és 111 liter szímői szikvízből keverték kisfröccs arányban. A meleg, nyári 

időben az esti órákra már elfogyott a hatalmas pohár fröccs, amiből becsületkassza fejében 
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csapolhattak a vendégek. A befolyt adományokat az idén a helyi Szent Anna kápolna és a Gúg 

településen található Szent Vendel kápolna felújítására fordítják.  
 

Sajószentkirályon öntötték össze a Felvidék búzáját 
2022. augusztus 28. – ma7.sk  

Idén a rimaszombati járásbeli Sajószentkirály községben öntötték össze a Magyarok Kenyere - 

15 millió búzaszem program keretében Felvidéken összegyűjtött búzát. A Szlovákiai 

Agrárkamara, a Gazda Polgári Társulás és Sajószentkirály önkormányzatának szervezésében 

megvalósuló szombati rendezvényen Béres Ferenc, Sajószentkirály község polgármestere 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd ismertette a település történetét. Nagy megtiszteltetésnek 

nevezte, hogy házigazdái lehetnek az ünnepségnek, s ezúttal a Sajó menti községben kerül sor 

a búza összeöntésre. Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke beszédében kitért a 

mezőgazdaságot érintő aktuális problémákra, köztük a szárazságra, amely az idén a legnagyobb 

aggályokat okozta a mezőgazdászok körében. Rámutatott, hogy a falugazdászokkal 

együttműködve az agrárkamara már több éve részt vesz a Magyarok Kenyere - 15 millió 

búzaszem programban. Köszönetet mondott a gazdáknak, akik ebben az évben is maximálisan 

támogatták a kezdeményezést. 

 

Add tovább a lángot! 
2022. augusztus 28. – ma7.sk  

Folytatta fiataloknak szóló, Add tovább a lángot! című tréningjei sorozatát a Csemadok Ifjúsági 

Tagozata, a legutóbbi ilyen képzés a hétvégén zajlott Debrődön. Hat évvel ezelőtt a Csemadok 

nagyfödémesi országos közgyűlésén fogalmazódott meg az ifjúsági program igénye, ekkor a 

Csemadok Országos Elnökségébe olyan személy is bekerült, aki az ifjúsággal foglalkozott. 

További lehetőségeket kerestünk, ezért a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasával, Pap 

Boglárkával hozzáláttunk egy képzés megszervezéséhez, ez volt az Add tovább a lángot, amit 

először 2019-ben szerveztünk meg. Sajnos a járványhelyzet nekünk sem kedvezett, de a munka 

folytatódott, minden évben tartottunk találkozót. Az idei évben két helyszínen tartottunk 

tábort, amelyen a Csemadok-munkával ismerkedtek meg a bejelentkező fiatalok. Ezen belül 

egyrészt magával a szövetség felépítésével, másrészt többek között rendezvényszervezéssel, 

plakátszerkesztéssel, cikkírással, videóvágással.  

 

Szent Korona-emlékművet állítottak Zselízen az államalapítás ünnepén 
2022. augusztus 28. – felvidek.ma  

Szent István koronájának vasból készült másolatát állította fel a Csemadok helyi alapszervezete 

a Garam menti Zselízen. A Szent Koronát az első világháborús emlékmű tetején helyezték el 

augusztus 20-a kapcsán, az Esterházy-park melletti Hősök Emlékkertjében. A művet 

felszerelése előtt az új kenyérrel együtt áldotta meg Fóthy Zoltán (Zselízről származó) párkányi 

katolikus és ft. Révész Tibor zselízi református esperes az 56. Országos Népművészeti Fesztivál 

keretében. „Régóta terveztük, hogy az emlékművet kiegészítsük valami kultikus elemmel. 

Korábban Turul-szobrot szerettünk volna elhelyezni a kónuszos objektumon, ám nem sikerült 
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elegendő forrást találnunk egy bronzszoborra, ezért esett a választásunk a magyar államiságot 

megtestesítő szent szimbólumra. A művet az izsapi ezermester, Vörös László készítette el, aki 

a DAC zászlósaként jól ismert felvidéki berkekben, maga is több köztéri emlékhelyet állított, 

ennek kapcsán alakult ki az ismeretség. Az emlékmű a budapesti Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet közreműködésével a Csemadok és a zselízi DAC-drukkerek, YBS-tagok 

hozzájárulásából valósult meg” – mondta el Csonka Ákos városi képviselő, az emlékmű 

állításának kezdeményezője. 

 

VMKT: A jövő gazdaságáról tartanak szakmai tábort Magyarkanizsán 
2022. augusztus 26. – Vajdasag.ma 

A gazdaság jövője – A jövő gazdasága címmel szervezte meg háromnapos szakmai táborát a 

Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság (VMKT) Magyarkanizsán. Az idei a sorrendben 

második rendezvény, amelyre 72 fiatal érkezett egész Vajdaságból, de jöttek Erdélyből is. 

Vannak köztük középiskolások, egyetemisták és pályakezdők is. Ralbovszki Gyetvai Tímea, a 

Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság elnöke elmondta, hogy próbálnak nyitni a fiatalok felé. 

Ezt a célt szolgálja az ösztöndíjprogramjuk is, ami már évek óta működik, s most ez a tábor is. 

Tavaly nagyon jó tapasztalataik voltak, s idén, már a nyár elején voltak érdeklődők, hogy 

remélik, hogy idén is megszervezik a rendezvényt, mert jönnének. A VMKT pedig elfogadta a 

kihívást, s megszervezte a második tábort. 

 

Bőséges és színes városnapi kínálattal ünnepel Zenta 
2022. augusztus 27. – Vajdasag.ma 

Szeptember 8-án, a Zentai Városi Múzeumban A Bottyánsánc az évszázadok forgatagában 

című kiállítás ünnepélyes megnyitójával kezdődik az a többnapos rendezvénysorozat, amellyel 

a város napját ünneplik. A Paksi Városi Múzeum kiállítása az azonos nevet viselő, a római 

korban katonai tábornak, majd a 18. században, a Rákóczi szabadságharc alatt egy rövid ideig 

használt palánkvárnak helyet adó, mozgalmas időket, sorsfordítókat és háborúkat is megélt 

dombnak a történetét meséli el. Este hét órától a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központban 

megrendezésre kerülő Irodalmi találkozások vendége Selimir Radulović Újvidéken élő költő, a 

Matica srpska jelenlegi igazgatója lesz. 

 

Célkeresztben a Pannon Rádió 
2022. augusztus 27. – Pannon RTV 

Fegyver-, vadászkürt-bemutató és főzőverseny is várta az érdeklődőket a magyarkanizsai 4. 

Vadásznapon. Emellett a Pannon Rádió műsorvezetői is a helyszínen voltak, ahol terepi 

műsorral örvendeztették meg a hallgatókat. A kellemes időnek köszönhetően sokan látogattak 

ki a rendezvényre. A Vadásznapon a legnépszerűbb program egyértelműen a vadhús 

főzőverseny volt, ahol 52 csapat mérte össze tudását a helyi Tisza-parton. A csapatoknak a húst 

a szervezők biztosították, utána pedig mindenki a legjobb tudása szerint készítette el. Készült 

őz-, szarvas- és vaddisznópörkölt is. 
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A vándordió az anyaországból kigurult a külhonba 
2022. augusztus 27. – Pannon RTV 

Új kenyér ünnepet és a Diós Települések XII. Nemzetközi Találkozóját tartják Zentagunarason. 

Az egész napos rendezvényen többek között főzőverseny, labdarúgótorna, kézműves vásár, 

gyerekprogramok, diós sütemények versenye, művelődési műsor, este pedig koncertek várják 

a helyieket és a vendégeket. A bográcsokban birkapörkölt rotyogott a zentagunarasi focipálya 

mellett. Családok baráti társaságok érkeztek a főzőversenyre. 

 

Nógrádi és Pásztor előadása a Közgazdász Táborban 
2022. augusztus 28. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Érdekes szakmai előadások, amelyek a fiatalok későbbi pályáját, boldogulását 

meghatározhatják - ez a Közgazdász Tábor Magyarkanizsán, nem csak közgazdászoknak. A 

háromnapos tábor második napján is ott jártunk. Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi 

Képviselőház elnöke előadásában arról beszélt, hogy fontos visszatérni a gyökerekhez, és az is, 

hogy a vajdasági magyarság saját maga alakítsa a sorsát. A fiatalokat be kell vonni a politikába 

- mondta Pásztor, aki szerint itt kell tartani az ifjúságot, illetve olyan körülményeket teremteni, 

hogy visszatérjenek, ha elmentek. 

 

Székházat kapott a Piros Tulipán – A szentmiklósi magyarság közösségi háza 
mindenki előtt nyitva áll 
2022. augusztus 28. – Magyar Szó  

Szombaton ünnepi művelődési műsor keretében átadták a Piros Tulipán Magyar 

Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület székházát. Pásztor István és Hajnal Jenő a szalag 

átvágásával felavatta a tiszaszentmiklósi magyarság közösségi házát, amely mindenki előtt 

nyitva áll. A székházat Mészáros Attila diakónus szentelte meg. A Piros Tulipán több mintötven 

taggal büszkélkedhet, akiknek immár saját székházuk van, ahol összejöhetnek, műsorokat, 

fellépéseket, közösségi programokat szervezhetnek. Itt gyakorol az egyesület néptánc, ének, 

citera és képzőművész szakcsoportja. 

 

ORFK: több mint 20 ezren érkeztek Ukrajnából pénteken 
2022. augusztus 27. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 7671-en léptek be pénteken Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 12 415-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 299 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írták. 
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Zelenszkij: a zaporozzsjai atomerőmű orosz megszállása minden percben 
nukleáris katasztrófával fenyeget 
2022. augusztus 26. – MTI 

Minden további perc, ameddig az orosz hadsereg megszállva tartja a zaporizzsjai 

atomerőművet, nukleáris katasztrófával fenyeget - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán 

elnök lcsütörtök éjszakai videoüzenetében. Az államfő sürgette, hogy a nukleáris létesítmény 

kerüljön vissza ukrán ellenőrzés alá, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) pedig 

biztosítani kell a bejutást az atomerőműbe. Zelenszkij szerint az erőmű csütörtöki leállása 

nukleáris balesethez vezethetett volna, ha az létesítmény automatikus rendszere nem 

működött volna, és a személyzet nem cselekedett volna megfelelően. Hangsúlyozta: nyomást 

kell gyakorolni az orosz megszállókra, hogy hagyják el az atomerőművet. Hozzáfűzte, hogy a 

NAÜ-nek és más nemzetközi szervezeteknek ilyen esetekben gyorsan kellene reagálniuk, 

hiszen az orosz hadsereg jelenléte az atomerőműben "minden percben globális nukleáris 

katasztrófával fenyeget". Egyúttal fogadkozott, hogy Ukrajna vezetése mindent megtesz a 

"vészforgatókönyv" elkerülése érdekében. 

 

Jelenléti oktatással kezdik a tanévet a Beregszászi kistérségben  
2022. augusztus 26. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai oktatási intézmények többsége jelenléti oktatással akarja megkezdeni az új 

tanévet. Az   intézményeknek az előírásoknak megfelelően biztosítani kell az óvóhelyeket. A 

Beregszászi Kistérségben mind a 62 tanintézet óvóhelye megfelelő értékelést kapott, ezért 

tantermi oktatás mellett folyhat a munka az óvodákban, illetve kezdődhet a tanév az 

iskolákban. 

 

Bacskai József főkonzullal találkozott az ukrán külügyminisztérium ungvári 
képviselője 
2022. augusztus 27. – Kárpátalja 

Ivan Lukacsuk, az ukrán külügyminisztérium ungvári képviselője protokolláris megbeszélést 

tartott Magyarország ungvári főkonzuljával, Bacskai Józseffel. Az ukrán diplomata köszönetet 

mondott a magyar partnereknek az országuk történetében példátlan humanitárius akcióért a 

segélyek mértékét illetően, amelyet Magyarország a hazánk elleni teljes körű orosz agresszió 

első napjai óta nyújt. Február 24. óta már több mint 900 ezer ukrán állampolgár lépte át az 

ukrán–magyar határt, akik a békés ukrán városok barbár orosz támadása miatt kényszerültek 

otthonuk elhagyására. A miniszter megköszönte azt is, hogy Magyarország sokuknak átmeneti 

menedéket adott, illetve fogadja a harcolók családjainak gyerekeit, magára vállalva a 

gyógykezelésük és az üdültetésük költségét. 
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A Nagyberegi bázisiskola is kész a jelenléti oktatásra  
2022. augusztus 27. – karpat.in.ua 

Kárpátalja minden kistérsége és oktatási intézménye azon dolgozik, hogy szeptembertől újra 

jelenléti oktatással kezdhesse meg a 2022/2023-as tanévet. A Nagyberegi középiskola 2018-

ban kapta meg a bázisiskola státuszt a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány 

által lebonyolított magyar bázisiskola-program keretében, ezért nem csupán iskola föld feletti 

épület részeit, de az alagsort is felújították. Ez most mindennél fontosabb, hiszen a szeptemberi 

jelenléti oktatás indításának feltétele a kritériumoknak megfelelő óvóhely megléte. Szerencsére 

a bázisiskola alatt egy 773 négyzetméter területű pincerendszer található, ami az egész iskola 

befogadásra alkalmas légiriadó esetén. A pincehelyiség renoválását teljes mértékben 

magyarországi támogatásból tudják megvalósítani. A bázisiskola alatti pincerész minden 

előírásnak megfelel. Megoldott a szellőztetés, van wc és zuhanyzó rész, továbbá minden 

helyiségben padlófűtés, ezért a téli időszakban sem lehet gond. 

 

Lezárult az I. Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor 
2022. augusztus 27. – karpat.in.ua 

Ötvenhat kárpátaljai fiatal számára biztosított tartalmas kikapcsolódási lehetőséget az Ugocsai 

Tulipán Népművészeti Tábor. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében a 

Tiszapéterfalvai Szakképzési Központban megrendezett ötnapos programon az iskolások 

fejleszthették népzenei és néptánc tudásukat, valamint számos népi énekkel is 

megismerkedhettek. A Kokas banda tagjainak szakmai irányítása mellett korosztályonkénti 

csoportbontásban folyt a művészeti oktatás. A tábor ideje alatt a szervezők nagy hangsúlyt 

fektettek a hangszeres képzésre is. A gyerekek harmonika, hegedű, nagybőgő oktatáson 

vehettek részt, de többen tamburán is megszólaltatták a népi dallamokat. 

 

A háború kitörése óta 280 ezer esetben nyújtott segítséget a Magyar 
Vöröskereszt 
2022. augusztus 27. – karpat.in.ua 

Az utóbbi hat hónapban, az orosz–ukrán háború kitörése óta kétszáznyolcvanezer esetben 

nyújtott segítséget az Ukrajnából érkezőknek és a Magyarországon elszállásolt menekülteknek 

a Magyar Vöröskereszt. A segélyszervezet szerdai, az MTI-nek elküldött közleményében azt 

írta, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC), az Ukrán 

Vöröskereszt és negyvenhat másik nemzeti társaság – közöttük a Magyar Vöröskereszt is – 

február 24. óta folytatja a humanitárius szükségletek kielégítésére irányuló munkáját. 

 

MCC jótékonysági szabadtéri moziest  
2022. augusztus 27. – karpat.in.ua 

A Mathias Corvinus Collégium Fiatal Tehetség Program kárpátaljai központjának vezetői 

szabadtéri piknikre és közös filmnézésre hívták a közösség tagjait, amire Beregszászon, a 

Barátság stadionban került sor. Ezúttal a közösségépítés mellett egy nemes ügy is a 
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középpontba került, hiszen az est folyamán gyűjtést szerveztek a nagydobronyi születésű 

daganatos megbetegedéssel küzdő kislány, Szilvási Klaudia számára. 

 

Hangversennyel zárult a IV. ZeneVarázslat képzés 
2022. augusztus 27. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) 2022 júniusában negyedik alkalommal 

hirdette meg a ZeneVarázslat című képzést és hangversenyt, melynek elsődleges célja a 

tehetséges kárpátaljai fiatal zongoristák felkarolásán, valamint fejlődésük ösztönzésén túl a 

klasszikus zene iránti érdeklődés felpezsdítése a gyerekek körében. A képzés hangversennyel 

és az ösztöndíjak átadásával zárult augusztus 25-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (II. RF KMF) Esztergom termében. 

 

ORFK: több mint 22 ezren érkeztek Ukrajnából szombaton 
2022. augusztus 28. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 7445-en léptek be szombaton Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 14 566-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 304 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írták. Vonattal 104-en - köztük 24 gyermek - érkeztek az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

A Rákóczi-főiskolán jelenléti oktatással indul a tanév 
2022. augusztus 28. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felhívta a hallgatói és az oktatói fegyelmét, 

hogy szeptember 1-től jelenléti oktatással kezdik meg a 2022/2023-as tanévet az 

intézményben. Az oktatási intézményeket ellenőrző állami bizottság megfelelőnek találta a 

főiskolán és az alintézményeiben kialakított óvóhelyeket. A Rákóczi-főiskola biztonsági 

feltételei adottak, így a tanév zavartalanul veheti kezdetét. 

 

ORFK: 17 167-en érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. augusztus 29. – MTI  

Az ukrán-magyar határszakaszon 7055 ember lépett be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 10 112-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 465 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért - írták. 
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 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 26. – Kossuth Rádió 

 

A marosvásárhelyi Nemzeti Színházban tartott ünnepi megnyitóval csütörtök este hivatalosan 

is megkezdődött a 9. Vásárhelyi Forgatag, a város és a megye magyarságának legnagyobb 

kulturális seregszemléje.  A rendezvénysorozat legfőbb hozadéka, hogy erősíti a helyi magyar 

közösséget, felvonultatja/megismerteti a magyar kultúra értékeit, ugyanakkor elősegíti a 

különböző kultúrák, etnikumok közötti közeledést is. A vasárnap estig tartó idei Forgatag fő 

helyszíne a marosvásárhelyi Vár, ahol több mint 300 program várja a látogatókat. A gazdag, 

változatos programkínálat egyik fő érdeme, hogy minőségi kikapcsolódási lehetőséget nyújt - 

fogalmazott néhány forgatagozó.  

 

A temesvári Bartók Béla Líceum frissen felújított zoldi Képzési és Szabadidős Központjában 

tartotta nyári néptánc-táborát az Eszterlánc Kulturális Egyesület Eszterlánc és Lármatüzek 

csoportja. A Pojána Ruszka-hegység lábainál található tábor a tánctanulás mellett rengeteg 

élményt nyújtott, erősítve a résztvevőkben a közösségi érzést. 

 

Hagyományteremtő céllal, Horgoson első alkalommal rendezte meg délvidéki, népi, kézműves 

táborát a Hagyományok Háza Hálózat vajdasági szervezete és a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet. Az ötven résztvevő a ferences lelkigyakorlatos házban bútort festett, vásznat színezett, 

kosarat font vagy nemezt készített.  

 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz - tartja a közmondás. A muzslyai Szervó Mihály 

Általános Iskolában német nyelvi tábort szerveztek, ahol a gyermekek játékosabb formában 

ismerkedhettek a német nyelvvel. Az összeállításban elsőként az iskola igazgatóját, Molnár 

Attilát halljuk. 

 

Egyre jobban tapasztalható a Rákóczi kultusz megerősödése a Felvidéken. Ehhez elsősorban a 

magyar kormány által finanszírozott borsi kastély felújítása járult hozzá. A nagyságos 

fejedelem szülőhelyét zarándokhelyként látogatják a turisták, nemcsak a nyári szezonban. A II. 

Rákóczi Ferenchez és családjához kötődő, kiemelt történelmi helyek közé tartozik a lengyel 

határhoz közeli Zboró és természetesen Kassa is. 
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, az Ungvári Magyar Főkonzulátus 

közbenjárásával az Ungvári "Kárpáti" női kézilabda-csapat elindulhat a 2022/23-as 

szezonban a magyar NB II-es női kézilabda bajnokság észak-keleti csoportjában. Az ungvári 

csapat vezetői kérték a lehetőséget. Magyarország gesztusának politikai és sportszakmai 

szempontból is nagy értéke van. 

 

Határok nélkül 
 
2022. augusztus 27. – Kossuth Rádió 

 

Fábry Zoltán Közéleti és Irodalmi Napokat tartottak a felvidéki Szepsiben és Stószon. A stószi 

remeteként ismert író a két háború közötti és főleg a második világháború utáni csehszlovákiai 

magyar irodalom kiemelkedő alakja. A Csemadok az író születésének 125. évfodulója 

alkalmából szervezte meg a történelmi, társadalmi és kulturális témákat felölelő 

rendezvénysorozatot. Az alkalomra rendezett kiállításból pedig vándorkiállítás lett. 

 

A Reviczky Társulás a lévai és környékbeli magyarok kultúrájának, oktatásügyének, szellemi 

életének fejlesztése, emberi jogai védelmének támogatására alakul 1997-ben. Emellett 

felkarolja a tehetséges fiatalokat, szerepet vállal a felnőttoktatásban és kiadói tevékenységet is 

folytat. A társulás fenntartója a Reviczky Háznak, amely színháztermével, klubhelyiségeivel a 

lévai magyar élet fő támogatója. Hosszú ideig Wirth Jenő irányította a Reviczky Társulás 

munkáját, aki a szórványban élő lévai magyarság identitásának megőrzése, a közösség 

erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként nemzeti ünnepünkön megkapta a Magyar 

Arany Érdemkereszt kitüntetést. A Reviczky Társulás tiszteletbeli elnökét, Wirth Jenőt 

kérdeztük.  

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a felújított edelényi L’Huillier-Coburg kastélyban tartott 

jótékonysági koncertet a hágai magyar énekkar, amelynek bevételét az ukrajnai menekültek 

megsegítésére ajánlották föl. A föllépés egyik legnagyobb sikerét a Gryllusék által feldolgozott 

133. zsoltár aratta, hiszen ez egy kicsit a kórusról is szólt, a közös zenélés öröméről. Idézem: 

"Mily gyönyörűség, íme lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak..."  

Kodály Zoltán Esti dala pedig egy különös feldolgozásban, zenekarral együtt szólalt meg, ami 

nem mindennap hallható formája a magyar zenei élet klasszikusának. 

 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. augusztus 28. – M1  

 

Búzaösszeöntés 

A partiumi gazdák idén is csatlakoztak a Magyarok Kenyere Programhoz, az adományokat 

jótékonysági szervezetek, gyermekotthonok kapják. 
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Túra Kárpátalján 

 

A háborús helyzet miatt egy ideig szüneteltette túráit a Kárpátaljai Hazajáró Egylet, most 

azonban ismét közös kirándulásra hívták tagjaikat. 

 

Kézműves tábor 

 

A népi mesterségekkel ismerkedhettek meg a délvidéki Horgoson, a Ferences Lelkigyakorlatos 

és Közösségi Házban szervezett tábor résztvevői. 

 

Hadijáték 

 

Tizedik alkalommal tartottak világháborús hadibemutatót és hadijátékot Felvidéken, az 

Oroszkai Hadtörténeti Múzeum területén. 


