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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Gulyás: magyar kormányzati támogatásából 16 iskolabusz jár a Felvidéken 
2022. augusztus 31. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Narancs, maszol.ro, korkep.sk, ma7.sk 

Szeptembertől magyar kormányzati támogatásából 16 iskolabusz - öt 23 személyes és tizenegy 

9 személyes segíti a gyerekek iskolába járást a Felvidéken - jelentette be szerdán 

Szigetszentmiklóson a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Rákóczi 

Szövetség ünnepélyes iskolabusz-átadó ünnepségén elmondta: a felvidéki szórványban olyan 

iskolabuszhálózat kezdi meg működését szeptember elsejétől, amely megkönnyíti a magyar 

gyerekek magyar iskolákba járását. Az iskolabuszok bevezetésének hírére harmadával megnőtt 

- 200-ról 266-ra - a magyar iskolába íratott gyerekek száma - ismertette. Az iskolabuszprogram 

ezért mintaprogram is, mert ha ennek hatására többen lesznek, akik megőrzik a nyelvünket, 

akkor többen lesznek azok is, akik megőrzik a kultúránkat - tette hozzá. A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter azt mondta, hogy a buszok Bodrogszerdahely, Kassa, Szepsi, Rozsnyó, Hetény 

magyar alapiskoláihoz kerülnek; Vaján, Ipolyvarbó, Ipolynyék, Ipolybalog, Ipolyság, 

Ipolyviska, Léva, Nagyszarva településeken fogják szolgálni a magyar gyerekek iskolába 

járását. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt, hogy szervezetük 

folyamatosan kereste, keresi azokat az eszközöket, amelyekkel az asszimilációt meg lehet 

állítani a külhoni területeken. Elmondta, 2021 tavaszán készített a szövetség egy tanulmányt 

arról, hogy mely iskolák esetében növelhető a diáklétszám iskolabuszokkal, a kormány ez 

alapján nyújtott támogatást a hálózat kiépítéséhez. 

 
Potápi: az a legfontosabb, hogy biztosítsuk a jövőt 
2022. augusztus 31. – MTI, ma7.sk, M1 híradó, Demokrata, Pannon RTV, gondola.hu  

Az a legfontosabb, hogy a gyerekek számára biztosítsuk a jövőt, ezért minden segítséget 

megadunk ahhoz, hogy a Vajdaságban élő emberek magyar jövőt tudjanak elképzelni és 

megvalósítani a szülőföldjükön - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a vajdasági Szajánban, ahol az elsős diákok 

tanévkezdő ünnepségén vett részt. „Számunkra elsősorban az a fontos, hogy azokkal 

foglalkozzunk, akik helyben maradtak, akik úgy döntöttek, hogy továbbra is a Vajdaságban 

szeretnének élni" - húzta alá a politikus. A magyar kormány ehhez minden támogatást megad, 

és segíti a szülőket is abban a törekvésükben, hogy gyermekeiket magyar nyelven taníttassák - 

emelte ki Potápi Árpád János, majd hozzátette: éppen azért építettek és újítottak fel óvodákat 

is, hogy minél több magyar óvodás legyen, akiből később magyar iskolás lesz.  Az államtitkár 

egyben átadta azokat az ajándékcsomagokat és iskolatáskát az első osztályba induló diákoknak, 

amelyeket a magyar kormány, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség 

biztosított a gyerekeknek. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi 

beszédében köszönetet mondott azoknak a családoknak, akik magyar osztályba íratták a 

gyerekeiket, azoknak a tanároknak és oktatási szakpolitikusoknak, akik az utóbbi években 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/08/31/gulyas-magyar-kormanyzati-tamogatasabol-16-iskolabusz-jar-a-felvideken
https://demokrata.hu/magyarorszag/az-a-legfontosabb-hogy-biztositsuk-a-gyerekek-jovojet-574057/?fbclid=IwAR1j-BFVBCG7ONb3v1HShwEuZWatiGB6h8fU2615qpve_AuiVhzNIWuAMaM


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 1. 

. 

 

kitartásukkal és állhatatosságukkal elérték, hogy jól működő óvodai és iskolai hálózat épüljön 

ki, illetve a magyar kormánynak a magyar nyelvű oktatást segítő támogatásáért. 

 

Elutasította a magyar kormány által épített óvoda működtetését a tanács 
Bánffyhunyadon 
2022. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Elutasította a bánffyhunyadi tanács a magyar kormánypénzből épült óvodának az 

önkormányzati kezelésbe vételét és működtetését. A szerdai rendes tanácsülésen a 15 tagú 

testület jelen lévő tagjai közül csupán az RMDSZ önkormányzati képviselői szavazták meg a 

határozattervezetet, mely szerint a város bérmentve átvenné a református egyház tulajdonában 

lévő ingatlant és magyar nyelvű óvodát működtetne benne. A határozattervezet 3 támogató 

szavazat, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett megbukott, holott az RMDSZ és a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) tanácsosainak a támogatása is elegendő lett volna ahhoz, hogy meglegyen 

az egyszerű többség. A román tanácsosokat Csoma Botond parlamenti képviselőnek sem 

sikerült meggyőznie, aki személyesen vett részt a képviselő-testület ülésén. Az RMDSZ Kolozs 

megyei szervezetének elnöke mindhiába érvelt amellett, hogy az oktatási intézmények 

önkormányzati működtetésére vonatkozó hasonló konstrukciót korábban a megye más 

városaiban – Aranyosgyéresen, Tordán – elfogadta a tanács.  A többség azt a kitételt 

kifogásolta, hogy az épületben magyar tannyelvű óvodai és bölcsődei csoportoknak kell 

működniük. 

 

A tanfelügyelőség halasztott a katolikus iskola ügyében  
2022. augusztus 31. – szekelyhon.ro 

Múlt héten a marosvásárhelyi önkormányzat tanácsülésén elfogadta a jelenlegi Bolyai Farkas 

Gimnázium megosztását és a római katolikus felekezeti iskola beiktatását a 2023-2024-es 

tanévtől a marosvásárhelyi iskolahálózatba. Ez az első lépés volt az idén felszámolt felekezeti 

iskola újra alapítására. A következő lépésben a kérdés a tanfelügyelőség vezetőtanácsa elé 

került, akik tovább kellett volna küldjék a határozatot az oktatási minisztériumba azzal, hogy 

támogatják vagy elutasítják az önkormányzat javaslatát, elutasítás esetén pedig meg kell 

indokolni, hogy miért is nincs szükség egy magyar felekezeti iskolára Marosvásárhelyen. A 

tanfelügyelőség azonban nem döntött erről, inkább halasztottak, ami jó alkalom arra, hogy 

újabb időhúzással késleltessék a katolikus iskola újra alapításának kérdését.  

 

Bánffyhunyadi református lelkész: mindenről szó esett, csak a gyerekek 
érdekeiről nem 
2022. augusztus 31. – Krónika 

„Ez szomorú tapasztalat” – értékelte a bánffyhunyadi képviselő-testületnek a magyar kormány 

által épített óvoda ügyében hozott szerdai elutasító döntését a Krónikának Jakab Mihály Gyula 

bánffyhunyadi parókus lelkész. A református lelkipásztor szerint már a polgármesterrel 

folytatott kedd esti előzetes megbeszélésen sejteni lehetett a szerdai szavazás eredményét, hogy 
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nem az óvoda mellett vagy ellen felhozott érvek fognak dönteni, hanem politikai döntésről van 

szó. „De főleg irigységről és rosszakaratról” – értékelt a református lelkész, sajnálatosnak 

nevezve, hogy az ellenzéki pártok mellett a helyi koalíció román tagjának, a Nemzeti Liberális 

Pártnak (PNL) az önkormányzati képviselői is a magyar óvoda ügye ellen szavaztak. „Mi bízunk 

abban, hogy találunk megoldást. Összeszedjük a sorainkat és összedugjuk a fejünket, hogy 

miként tovább” – fogalmazott a Krónikának Jakab Mihály Gyula. A bánffyhunyadi lelkipásztor 

a további tervekről nem tudott beszámolni, mint mondta, mivel a magyar kormány által 

finanszírozott beruházásról van szó, az Erdélyi Református Egyházkerület vezetése dönt majd 

a továbbiakról, hogy újabb próbát tesz az ügyben vagy egyházi óvodaként működteti az 

intézményt. 

 

Ma is elvennék tőlünk 
2022. augusztus 31. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ép ésszel felfoghatatlan, egyúttal vérlázító, ami Kalotaszeg 

»fővárosában«, a több mint 9000 lakosú, közel 30 százalékban magyarok lakta 

Bánffyhunyadon történt, történik. Az oktatási infrastrukturális gondokkal küszködő kisváros 

irányítói ugyanis inkább felülnek holmi olcsó, ezerszer eljátszott, a valóságtól teljesen 

elrugaszkodott, de mindig beváló magyarellenes hangulatkeltésnek. Mintsem hálás 

köszönettel elfogadnák, hogy Budapest átveszi a tehetetlen helyi, megyei önkormányzat, ilyen 

és olyan román hatóság, igazgatóság, befektetési, fejlesztési program, projekt, alap, 

szakbizottság, minisztérium, a kormány, azaz a román állam feladatát, és új oktatási 

intézményt épít a település gyerekeinek. Ja, hogy mindezt egy bizonyos nemzetpolitikai céllal 

csinálja? Alapvető emberi jogok, így az anyanyelv használatához, gyakorlásához, illetve az 

anyanyelven tanuláshoz való jog nevében? Egy etnikai kisebbség, jelen esetben nemzettársak 

nyelvi-kulturális értékeinek megőrzése, védelme, megmaradása érdekében? Magyaroknak? 

Sőt jobban mondva bárkinek, de magyarul? Ez a baj? Igen, ez a baj”. 

 

Megszűnt a nyomtatott Szatmári Friss Újság, a MÚRE a politikumot okolja 
2022. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Több mint 54 éves fennállását követően nem jelenik meg nyomtatott formában többé a 

Szatmári Friss Újság. A kiadó a lap szerdai, egyben utolsó számában közölte, miután három 

hónapja megszűnt a szombati lapszám, a súlyosbodó energiapiaci változások, a folyamatosan 

emelkedő papír- és nyomdaipari költségek újabb kényszerhelyzetbe hozták a Turos Lóránd 

RMDSZ-es szenátor tulajdonában lévő lapot. Ezért a kiadó úgy döntött, szeptember elsejétől 

megszünteti a nyomtatott kiadványt és ezentúl hírportálként működik a jelenlegi honlapon, a 

Frissújság.ro címen. Állásfoglalásban reagált a Szatmár megyei magyar napilap 

megszüntetésének hírére a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE) 

Igazgatótanácsa. A szakmai szervezet grémiuma úgy értékeli, hogy az egyetlen szatmári magyar 

napilap megszüntetése „jelentős csapás a romániai magyar sajtó szabadságára, ezzel együtt a 

szatmári magyarság anyanyelvi nyilvánossághoz, tájékozottsághoz való jogának megsértése”. 
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Pénzbírságot és stadionbezárást is kapott a Kolozsvári U a magyarellenes 
gyalázkodásért 
2022. augusztus 31. – Krónika, maszol.ro 

Pénzbírsággal és kétmeccses stadionbezárással sújtotta a Román Labdarúgó-szövetség a 

Kolozsvári Universitatea együttesét szurkolói magyarellenes megnyilvánulásai miatt. A 

sportági szövetség fegyelmi bizottsága szerdai ülésén hozta meg döntését. Ennek megfelelően 

a Szuperligába idén feljutott kincses városi klubcsapatot 25 000 lejre büntették, ugyanakkor 

következő két hazai mérkőzését más stadionban kell lejátszania. A labdarúgó Szuperliga 6. 

fordulójában rendezett találkozót a 26. percben szakította félbe Sebastian Colțescu játékvezető, 

miután a kolozsvári klub ultrái magyarellenes skandálásba kezdtek. A Kolozsvári U 

idegengyűlöletükről és magyarellenességükről elhíresült drukkerei ugyanakkor több, a 

magyarokat sértő és hergelő, román nyelvű felirattal ellátott molinót is kifeszítettek. Az egyiken 

a következő felirat szerepelt: „1920. június 4. – 1919. augusztus 4. A Székelyföld nem létezik”. 

A két dátum a trianoni békediktátum aláírásának, valamint a román hadsereg budapesti 

bevonulásának időpontjára utal. 

 

A baróti művelődési ház névtáblájába is belekötött Dan Tanasă 
2022. augusztus 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Újabban a baróti művelődési ház névtáblájába kezdte szúrni Dan Tanasă szemét. A „hivatásos 

feljelentőként” elhíresült, AUR-os parlamenti képviselő az általa vezetett Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) nevében azt követeli az erdővidéki önkormányzattól, 

hogy cserélje meg a nyelvi sorrendet a művelődési ház névtábláján. Dan Tanasă feljelentésében 

arra szólította fel a baróti önkormányzatot, hogy 30 napon belül cserélje ki a művelődési ház 

névtábláját egy olyanra, amelyiken felül az állam hivatalos nyelvén szerepel az elnevezés és 

alatta a nemzeti kisebbség nyelvén. Az esetről közösségi oldalán számolt be Bendek-Huszár 

János, aki szerint a következő lépésekről a helyi tanács tagjaival és jogászokkal való konzultáció 

után dönt. A baróti polgármester Facebook-oldalán közzétett válaszában leszögezte: „a 

sorrendnél közösségünk többségi tagjainak a tiszteletét tartottuk szem előtt, akiknek az ősei a 

kultúrotthon épületét a saját jövedelmükből megépítették és a mai napig megtöltik élettel az 

előadások nézőiként, anélkül, hogy ezzel bárki mást bántani, lekicsinyelni akartunk volna, 

hiszen városunk minden egyes lakója szívesen és szeretettel látott a kultúra otthonában.” A 

baróti polgármester hozzáteszi: „közösségünk – amely a népszámlálás adatai szerint 94,96 

százalékban magyar nemzetiségű – harmóniában és békében, interetnikus konfliktusok 

gerjesztése nélkül él a többi nemzetiséggel, úgy tűnik, ez az egyetlen és legnagyobb problémája, 

amely közösségi és kulturális fejlődésünket fékezi, és amelyre Bukarestből azonnali és sürgős 

orvoslatot kellett kérni!” 

 

Kollektív nemzeti standon mutatkoznak be a magyar cégek 
2022. augusztus 31. – Nyugati Jelen 

Kollektív nemzeti standdal vesz részt a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. és tizenkét partnere az aradi AGROMALIM Nemzetközi Agrár- és 
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Élelmiszeripari Szakkiállításon, 2022. szeptember 1–4. között. A magyar bemutatkozás 

összesen 250 négyzetméter alapterületen – külső, illetve belső téren egyaránt – történik, ahol 

többek között mezőgazdasági és erdészeti munkagépek, speciális mérőműszerek és számos 

innovatív növénytermesztési technológiai megoldás kerül bemutatásra. A CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. vezetősége azért biztosít reprezentatív 

bemutatkozási lehetőséget a magyarországi vállalatoknak, mert az AGROMALIM Nemzetközi 

Agrár- és Élelmiszeripari Szakkiállítást Románia egyik kiemelt agráripari 

szakrendezvényeként tartja számon. Az immár 32. alkalommal megvalósuló kiállítás kiváló 

ugródeszka a román piac iránt érdeklődő magyar vállalkozások számára, hiszen az esemény 

rendszeres résztvevői Románia meghatározó agrárszakemberei, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari nagyvállalatai, szakmai szervezetei, iparági véleményformálói.  A CED célja, 

hogy a hangsúlyos magyar részvétel révén elősegítse a magyar és a román cégek közötti 

kapcsolatfelvételt, az együttműködések körének meghatározását, valamint az iparági 

aktualitások és jövőbeni irányvonalak megismerését. 

 

Kimaradhatnak magyar bölcsődék a váradi iskolahálózatból 
2022. augusztus 31. – Bihari Napló 

Be kell kerüljön a nagyváradi iskolahálózatba mind a római katolikus és a református egyház 

bölcsődéje: ha a jövő heti tanévkezdésig nem történik meg, akkor komoly működésbeli gondok 

merülhetnek fel, mondta lapunknak a tegnapi helyi tanácsülés után Szabó József RMDSZ-es 

helyi tanácsos, aki az ülés végén kérdezte meg a városvezetést arról, hogy van-e mód arra, hogy 

ezen a héten újabb tanácsülést hívjanak össze, amelyen az iskolahálózatról dönthessen a 

testület. A kérdésre Florin Birta polgármester elmondta, hogy van erre esély, ha addig befejezik 

az egyeztetéseket a megyei tanfelügyelőséggel a még fennálló gondokról. Szabó József 

emlékeztetett arra, hogy a római katolikus egyház Rogériuszon, a református egyház pedig a 

Sulyok István utcai püspöki székhelyen létesített bölcsődét. Mindkét épület magyar állami 

támogatásból készült el, és már most is működnek bennük bölcsődei csoportok, de ezeknek az 

intézményeknek a működtetése a püspökségek költségeit terheli. Ezért az a cél, hogy mindkét 

intézmény bekerüljön a város iskolahálózatába, valamint a Szent László Katolikus Teológiai 

Líceum, illetve a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium oktatási rendszerébe, mert 

akkor a bölcsődék fenntartási költségeit az oktatási minisztérium venné át. 

 

Vásárhelyi Forgatag: elégedettek a szervezők, jövőre is hasonlót terveznek  
2022. augusztus 31. – szekelyhon.ro 

Egyike volt a legjobbaknak az idei, kilencedik kiadását megért Vásárhelyi Forgatag – értékelték 

a szervezők a vasárnap végződött eseménysorozatot, amelynek idén először a vár adott otthont. 

Hétköznap naponta 10 ezer látogatót számoltak, az utolsó két napban, szombaton és vasárnap 

rekordszámú résztvevőt, mintegy 50 ezer személyt – sorolta Jakab Orsolya, aki arról is beszélt, 

hogy az idén szép számban vettek részt a rendezvényeken románajkúak is. Fontos cél továbbra 

is a kultúránk megismertetése a román közösséggel – hangsúlyozta a főszervező, hozzátéve, 

hogy valamennyi program román nyelven is elérhető volt. A Vásárhelyi Forgatag szervezői 

jövőre is hasonló rendezvényt szeretnének, továbbra is az értékteremtés és a közösségépítés a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/vasarhelyi-forgatag-elegedettek-a-szervezok-jovore-is-hasonlot-terveznek


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 1. 

. 

 

céljuk – mondta Jakab Orsolya. Az anyagi források biztosítása idén is nagy kihívást jelentett, 

és jövőre is az lesz – hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1,3 millió lejes költségvetés 70 

százalékát magyarországi források biztosították, a többit helyi önkormányzatok, mecénások, 

társzervező intézmények.  

 

Félév-értékelő Antal Lóránttól: energetikai újítások, Electrica-botrány és 
magyargyűlölet  
2022. augusztus 31. – szekelyhon.ro 

Mozgalmas volt az elmúlt fél esztendő Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor számára, aki 

többek között az energiaválság kezelésére érvénybe lépett intézkedésekről tartott 

sajtótájékoztatót szerdán. Az RMDSZ-es szenátor beszámolójában két nagy csoportra bontotta 

a fejlesztéseket, amelyek gazdasági és energetikai szempontból hasznosak mind az ország mind 

régiónk számára. Mint mondta, meghosszabbították azt a sürgősségi kormányrendeletet, ami 

az energiaválsághoz tartozó intézkedéseket – árkompenzálás és plafonálás – foglalja magába. 

Számos problémát és válságos helyzetet is szült, hogy a HarGaz szolgáltató visszamondta a 

gázszolgáltatói engedélyét, a hozzá tartozó energiafogyasztók pedig az Electrica Furnizare-hoz 

kerültek át, amely horribilis számlákat bocsájtott ki, ráadásul több hónapos késéssel. 

„Többször is hivatalos levélben fordultam az Electrica Furnizare és az ANRE (Országos 

Energiaár-szabályzó Hatóság) vezetőségéhez, hogy az egekbe emelt gázár miatt kialakult 

krízishelyzetet vizsgálják ki – közölte a Antal, aki szerint a szolgáltató visszaélt a piaci 

helyzetével, és jóval magasabb áron számlázta ki az elfogyasztott energiát.  

 

Szakmai fórum és hagyományőrzés Mikházán  
2022. augusztus 31. – szekelyhon.ro 

Harmadjára szervezi meg a Mikházi Szabadegyetemet szeptember 1-3. között az Erdélyi 

Hagyományok Háza Alapítvány és a budapesti Hagyományok Háza. A családias hangulatú 

szakmai fórumra várnak mindenkit, aki etnográfiával és hagyományőrzéssel foglalkozó 

szakmában dolgozik, vagy érdekli ez a terület. Szeptember 1-jén, csütörtökön Domján 115/30 

című kiállítással nyílik meg a négynapos szabadegyetem, amely Kovács Réka, az Erdélyi 

Hagyományok Háza Alapítvány közkapcsolati felelőse szerint egy családias hangulatú szakmai 

fórum, ahol az etnográfiával és hagyományőrzéssel foglalkozó szakma elméleti és gyakorlati 

szakemberei a mindennapi munka során tapasztalt kérdéseket, problémákat közösen vitatják 

meg. A szakma résztvevőit szólítjuk meg elsősorban és termetünk számukra egy találkozási 

pontot, ez az elsődleges célja a rendezvénynek. Ugyanakkor szabadegyetem, mert nyitott 

minden érdeklődő számára, bárki ingyenesen részt vehet a plenáris üléseken, a szakmai 

előadásokon, a kerekasztal-beszélgetéseken, illetve az esti szórakoztató programokon – 

magyarázta Kovács Réka. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a jó gyakorlatokat egymásnak 

bemutassák, és egyben tovább is gondolják, hogyan tudnák adaptálni saját igényeikhez. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/felev-ertekelo-antal-loranttol-energetikai-ujitasok-electrica-botrany-es-magyargyulolet
https://szekelyhon.ro/aktualis/felev-ertekelo-antal-loranttol-energetikai-ujitasok-electrica-botrany-es-magyargyulolet
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Elindultak a magyar iskolába járást segítő iskolabuszok a Felvidékre 
2022. augusztus 31. – ma7.sk, felvidek.ma  

Ünnepség keretében, Szigetszentmiklóson adta át augusztus 31-én a Rákóczi Szövetség azokat 

az iskolabuszokat, amelyek 14 felvidéki szórványban, illetve nyelvhatáron működő magyar 

alapiskolának segítenek abban, hogy a gyermekek eljussanak az intézménybe. Szeptembertől 

magyar kormányzati támogatásából 16 iskolabusz – öt 23 személyes és tizenegy 9 személyes 

segíti a gyerekek iskolába járását a Felvidéken – jelentette be az átadó ünnepségen Gulyás 

Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Beszélt arról is, hogy figyelemreméltó és 

optimizmusra ad okot, hogy az iskolabuszok szeptemberi indulásához kapcsolódó tavaszi 

kampány eredményeként az érintett 15 magyar általános iskola első osztályába 30%-kal több 

gyermeket írattak be idén áprilisban, mint a korábbi években. Az iskolabuszprogram ezért 

mintaprogram is, mert ha ennek hatására többen lesznek, akik megőrzik a nyelvünket, akkor 

többen lesznek azok is, akik megőrzik a kultúránkat - tette hozzá a miniszter. Csáky Csongor, 

a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt, hogy szervezetük folyamatosan kereste, keresi azokat 

az eszközöket, amelyekkel az asszimilációt meg lehet állítani a külhoni területeken. 

 

Pezsgőzzünk együtt a 130 éves komáromi Erzsébet híd születésnapján! 
2022. augusztus 31. – Nagy Miskó Ildikó – ma7.sk  

A boldog békeidőkben, a trianoni gyalázat idején, a háborús borzalmak éveiben, a „devizalapos 

szoci”, majd a rendszerváltás utáni szabadabb évtizedekben is összekötötte – összeköti a Duna 

jobb és bal partján élő komáromiakat. Hirdetve a történelem viharai során kettészelt város 

együvétartozását. Szeptember 1-én éjfélkor lesz 130 éves megdöbbentő események és örömteli 

történések néma tanúja, az Erzsébet híd. Mielőtt a túlparti Endresz Csoport Egyesület 

meghívásának eleget téve, közösen koccintanánk e jubileum alkalmából, meséljen nekünk a 

sokat átélt „hölgy”! Idézze fel saját régi dicsőségét, amikor 130 évvel ezelőtt nagy ováció 

közepette felavatták, mint a Budapesten kívül épült, első dunai hidat, amely abban is 

elsőbbséget élvezett, hogy azt magyar szakember tervei alapján, magyar kivitelező építette!  

 

Ma indul a Kútfeszt Komáromban 
2022. augusztus 31. – felvidek.ma  

A Dalafa Polgári Társulás és az Egressy Béni Városi Művelődési Központ – partnereivel 

karöltve – idén is megrendezi a Kútfeszt címet viselő zenés-színházi fesztiválját augusztus 31-

e és szeptember 4-e között Komárom belvárosában, több helyszínen. A magas színvonalat 

képviselő fesztivál legfontosabb célja, hogy az élvonalból vonultasson fel kiválóbbnál kiválóbb 

előadóművészeket. Először koncertezik Komáromban például a Mitsoura, akiket különös 

tekintettel ajánlunk a figyelmükbe. A kétezres évek legkarakteresebb magyar world-

music/etno elektronic zenekara igazán különleges hangzást képvisel. Az énekesnő Miczura 

Mónika, aki egyedi hangjával nemzetközi színtereken, a világ legrangosabb helyein is énekelt 

már. Dolgozott egyebek mellett Tony Gatlif filmrendezővel, énekelt az AndoDromban, 

turnézott a Fanfare Ciocarliaval és részt vett a Global Vocal Meeting nemzetközi projektben is. 
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Harsányi Attila kapta a Kaszás Attila-díjat 
2022. augusztus 31. – felvidek.ma  

Harsányi Attila, a Miskolci Nemzeti Színház művésze kapta idén a Kaszás Attila-díjat. A díjat 

Pokorni Zoltán, az elismerést alapító Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere a debreceni 

Csokonai Fórumban adta át. Óriási megtiszteltetés ez számomra, mert azt jelzi, hogy a társulat 

döntése alapján mind emberileg, mind szakmailag megfelelek ennek a díjnak – idézi Harsányi 

Attilát a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) keddi közleménye. A 

Kaszás Attila-díj a hazai színházi élet egyik legrangosabb, nem állami alapítású szakmai díja. 

Idén rekordszámú, negyven társulat jelölt az elismerésre, ez alapján Harsányi Attilára, a 

Miskolci Nemzeti Színház, Ötvös Andrásra, a 6Szín, és Rába Rolandra, a Proton Színház 

jelöltjére lehetett szavazni augusztus 21-én éjfélig a www.kaszasattiladij.hu oldalon. Közülük a 

közönség voksai alapján került ki a győztes. Richly Gábor, a díj lebonyolítását támogató Magyar 

Művészeti Akadémia főtitkára korábban elmondta: a Kaszás Attila-díj nem korlátozódik az 

országhatárokon belüli társulatokra, nyitva áll minden magyar ajkú színművész, illetve 

színtársulat számára. 

 

XX. Guzsalyos Találkozó a mátyusföldi Vízkeleten 
2022. augusztus 31. – felvidek.ma  

A XX. Guzsalyos Találkozó – e rangos nemzetközi kulturális rendezvény – a gyönyörű huszadik 

évfordulójára megérkezett ötödik otthonába, Szlovákiába, Csák Máté földjére, a felvidéki 

Mátyusföld középső részén fekvő Vízkeletre. A háromnapos találkozóra 2022. augusztus 26-

28-án került sor. A guzsalyos család alapítói az erdélyi Apáca, a magyarországi Apátfalva, 

valamint a szerbiai vajdasági Kisorosz települések, majd 2011-ben új taggal, a magyarországi 

Csanádapáca társulásával bővült a közösség. Vízkelet község küldöttsége 2019-ben – kisoroszi 

meghívásra – első alkalommal vett részt az erdélyi Apácán megrendezett guzsalyoson, 

ahonnan székely vendéglátóink mélységes hitének és vendégszeretetének köszönhetően 

felejthetetlen élményekkel tért haza. Nemes célból vándorol immáron húsz éve a színes 

szalagokkal gazdagon díszített guzsaly, mely tájainkon, Mátyusföldön is elődeink használati 

eszköze volt a hosszú téli estéken, amikor egy-egy családnál üres szobából fonóházat 

alakítottak ki, s itt az asszonyok és a leányok énekszó mellett fonták a család fonalát. 

 

Keszegh Istvánról nevezték el a Selye Gimnázium tantermét 
2022. augusztus 31. – Új Szó  

A teremavatóval a három éve elhunyt matematika-fizika szakos pedagógus emléke előtt 

tisztelgett az az iskola, amelynek az elmúlt évtizedekben ő volt az egyik legnevesebb és 

legeredményesebb tanára. Az 1950-ben Marcelházán született Keszegh István a Selye János 

Gimnáziumban (SJG) hét osztályt vezetett pedagógusi pályája során, amely azt jelenti, hogy 

több mint 200 diák sorsát osztályfőnökként is egyengette. Elsősorban tehetséggondozó 

tanárként lett széles körben ismert és elismert szakember. A SJG által közreadott életrajza 

szerint például – és egyebek mellett – a Tokióban megrendezett Nemzetközi 
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Matematikaolimpián az ő diákja volt a szlovák válogatott legeredményesebb versenyzője. 

Összességében 1974-től 2014-ig volt akítv pedagógus, melynek során több száz diákja lett 

eredményes különböző matematikaversenyeken. A teremavatón Andruskó Imre igazgató 

emlékeztetett, Keszegh István 1985-ben vállalta el a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium 

igazgatói posztját, amely során új alapokra helyezte annak irányítását, s elérte, hogy az iskola 

20 osztályos gimnáziummá fejlődhessen. Emellett a közéletben is folyamatosan aktív volt mind 

a pedagógiai és szűkebb szakmai, mind a kulturális szerveződéseket tekintve. 

 

48 kisdiák vette át a beiskolázási csomagot a vajdasági központi tanévnyitó 
ünnepségen 
2022. augusztus 31. – Pannon RTV 

48 első osztályba induló tanuló vehette át beiskolázási csomagját Szajánban, a vajdasági 

központi tanévnyitó ünnepségen. A következő napokban Vajdaság-szerte 1278 diák részesül a 

magyar kormány, az MNT és Rákóczi Szövetség jóvoltából a csomagból. Kisoroszi, szajáni, 

padéi, csókai, nagykikindai és tiszaszentmiklósi elsősökkel telt meg a Szajáni Művelődési Ház 

színházterme, hogy ünnepélyes keretek között közösen indítsák a csütörtökön kezdődő 

tanévet. 

 

Megkezdődött a 2022/23-as tanév 
2022. augusztus 31. – Pannon RTV 

Több mint 700 ezer diák kezdi el az idei tanévet Szerbiában, köztük mintegy 65 ezer elsős. A 

2022/2023-as tanév is a szerb himnusz eléneklésével veszi kezdetét. Sztrájkkal indítja a 

tanévet mintegy 500 iskola - közölte korábban a Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti 

Uniójának elnöke. Jasna Janković elmondta, a szakszervezet 830 iskolájából 500 vesz részt a 

sztrájkban, amely során csak 30 perces, rövidített órákat tartanak. Szabadkán azonban 

rendesen indul a tanév. A diákok jelenléti oktatásban vesznek részt, az iskolákkal foglalkozó 

munkacsoport pedig továbbra is folyamatosan, heti rendszerességgel figyelemmel kíséri a 

járványügyi helyzet alakulását. 

 

Tanévnyitó örömünnep a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolában 
2022. augusztus 31. – Vajdasag.ma, Pannon RTV 

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola udvarán ma délután tanévnyitó ünnepséggel 

köszöntötték az elsős diákokat. Az ünnepségen az iskola első osztályaiba induló 52 magyar 

kisiskolás kapta meg azt a tanszercsomagot, amit a Magyarország Kormánya és a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően 

biztosít 2011 óta a Magyar Nemzeti Tanács a beiskolázási programján keresztül, ahogyan 

átvették a Rákóczi Szövetség által adományozott iskolatáskákat is. 

 

Megérkeztek a fiúk a muzslyai Emmausz kollégiumba 
2022. augusztus 31. – Vajdasag.m 
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Az idén is augusztus utolsó napján költöztek be a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba a 

bentlakó diákok, akiket ezúttal is elkísértek szüleik, testvéreik. A fogadást követően 

mindannyian részt vettek a szentmisén, amelyet Kalapis Sztoján atya, muzslyai plébános, a 

kollégium igazgatója celebrált Sándor Zoltán, állandó diakónus közreműködésével. 

 

Új képzések a VM4K-ban 
2022. augusztus 31. – Pannon RTV 

Az idei tanévben az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar több 

képzésére is jelentkezni lehet a szabadkai VM4K-ban. Az első ízben induló művészeti igazgatás 

és művészetmenedzsment, illetve színház- és filmművészeti szakíró és kritikus szakirányú 

továbbképzés mellett a már ismert információbiztonsági szakmérnök/szakember és 

mechatronika mérnök mesterszakra is várják a hallgatókat. 

 

ORFK: több mint 15 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. szeptember 1. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7372-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 7975-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t. A beléptetettek 

közül a rendőrség 269 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 37-en - köztük 14 gyermek - érkeztek az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Kárpátaljai kórházakat támogat a Katolikus Karitász 
2022. augusztus 31. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Hétmillió forint értékű egészségügyi támogatást juttatott el a beregszászi, nagyszőlősi és rahói 

kórházak részére a Katolikus Káritász. A nagyszőlősi és a rahói kórház ötmillió forint értékben 

orvosi és sebészeti eszközöket, valamint két-két generátort kapott áramkimaradás esetére, míg 

a Linner Bertalan Beregszászi Járási Kórháznak 40 gyógymatracot hozott a segélyszervezet 

mintegy kétmillió forint értékben. A most átadott eszközállományt részben Németországban, 

részben Magyarországon szerezték be.  

 

Két beregszászi járási katona esett el a fronton 
2022. augusztus 31. – karpatalja.ma 

Az Ukrajnáért vívott háborúban vesztette életét Eperesi Sztepan és Drija Iván – tudatta a 

Beregszászi Járási Állami Közigazgatás Facebook-oldalán. Mindkét katona Királyháza lakosa 

volt. A két férfi temetésének pontos időpontjáról és helyszínéről később számolnak be. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/uj-kepzesek-vm4k-ban
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/orfk-tobb-mint-15-ezer-ukrajnai-menekult-erkezett-a-nyar-utolso-napjan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljai-korhazakat-tamogat-a-katolikus-karitasz/
https://karpatalja.ma/haboru/ket-beregszaszi-jarasi-katona-esett-el-a-fronton/
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Heti hat napot tanulnak majd a Nagyszőlősi kistérség iskoláiban 
2022. augusztus 31. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Holnap, szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév Ukrajnában. Az ország egyes régióiban a 

tanulók visszaülhetnek az iskolapadba, míg máshol online tanulnak majd a gyerekek. 

Kárpátalján az iskolák offline módban, tehát jelenléti oktatásban kezdik meg a tanévet. A 

Nagyszőlősi kistérségben úgy döntöttek, hogy az oktatási intézményekben, az első félévben heti 

6 napos munkarendet vezetnek be. 

 

Kőrösmezői fiatal a háború újabb áldozata 
2022. augusztus 31. – karpatalja.ma 

Az oroszokkal vívott háborúban vesztette életét Andrij Kosztik – tudatta a Kőrösmezői 

kistérség a hivatalos Facebook-oldalán. Az 1990-es születésű férfi a 128-as dandár katonája 

volt. A háború kitörése után harcba vonult. Korábban nem teljesített szolgálatot a seregben. 

Andrij Kosztik augusztus 30-án hunyt el. 

 

A Beregszászi kistérség tanintézményeibe 175 belső menekült iratkozott be 
2022. augusztus 31. – kiszo.net 

A tanév kezdete előtt minden évben oktatási konferenciát tartanak. Az esemény kezdetén 

Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője informálta a 

jelenlévőket az elvégzett munkáról, valamint beszámolt a 2022/2023-as tanév helyzetéről és 

az előttünk álló feladatokról, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Az 

oktatási osztály vezetője elmondta, a kistérség iskolái 5665 tanulót várnak, közülük 546-an 

még külföldön tartózkodnak.  

 

Véget ért az Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor 
2022. augusztus 31. – kiszo.net 

Első alkalommal került megrendezésre az Ugocsai Tulipán Népművészeti Tábor a Tulipán 

Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében. Az eseménynek a II. RF KMF Egán Ede 

Szakképzési Centrum Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja adott otthont. A tábor 

záróünnepségén Kepics Andzselika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója 

köszöntötte a jelenlévőket. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola Magyarország 

Miniszterelnöksége és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 3 helyszínen valósított meg 

nyári táborokat: Kőrösmezőn, Nagyberegen és itt, Tiszapéterfalván.  

 

Kárpátalja Ukrajna legjobb öt régiója közé tartozik az átlagkeresetet tekintve 
2022. augusztus 31. – karpat.in.ua 

Kárpátalja bekerült az öt legmagasabb átlagfizetéssel rendelkező régió közé. „A térség az 

invázió kezdete óta a hét minden napján 24 órában azon dolgozik, hogy biztosítsa a gazdasági 

szektor stabil működését, az állami vezetés által megadott feladatok ellátását, a vállalkozások 

háborús övezetből való áttelepítését és a gazdasági élet helyreállítását új, maximálisan kedvező 

körülmények között. A Finance.ua szerint idén augusztusban Kárpátalja az első öt 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/heti-hat-napot-tanulnak-majd-a-nagyszolosi-kisterseg-iskolaiban/
https://karpatalja.ma/haboru/korosmezoi-fiatal-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://kiszo.net/2022/08/31/a-beregszaszi-kisterseg-tanintezmenyeibe-175-belso-menekult-iratkozott-be/
https://kiszo.net/2022/08/31/veget-ert-az-ugocsai-tulipan-nepmuveszeti-tabor/
https://economic.karpat.in.ua/?p=28867&lang=hu
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legmagasabb átlagkeresettel rendelkező régió között volt. Ungváron és a megye más járásaiban 

a munkáltatók 16 200 hrivnya havi fizetést ajánlanak” – olvashatjuk Viktor Mikita, a 

Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (ODA) Telegram-csatornáján. 

 

87 belső menekült gyerek kapott felszerelt iskolatáskát Kárpátalján 
2022. augusztus 31. – karpat.in.ua 

Kárpátalján adományozók jóvoltában 87 belső menekült iskolakezdő gyerek kapott felszerelt 

iskolatáskát. A hírt Olekszandr Packan, a megyei katonai adminisztráció helyettes vezetője 

közölte. Az iskolai felszereléseket a Credo jótékonysági alapítvány és az IT-klaszter biztosította 

a katonai adminisztráció támogatásával. 

 

Számos programmal készül az őszi időszakra a KMNE 
2022. augusztus 31. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete állandó kapcsolatban van a tag családokkal. 

Számukra olyan programokat szerveztek korábban is, amelyek kikapcsolódást és feltöltődést 

biztosítanak minden korosztálynak, bár ezeken a jelenlegi helyzetben kénytelenek voltak 

módosítani a jelenlegi háborús helyzethez igazítva. A felmerülő nehézségek ellenére viszont 

számos programot valósítottak meg az elmúlt időszakban is. A szabadidős foglalkozások 

mellett igyekeztek a nyári programokba beépíteni a tanulást is. A nyári időszakot az önkéntesek 

hétvégéje zárta, ami egyben az előkészületet is jelentette a szintén számos programmal 

kecsegtető őszi időszakhoz, hiszen most is közösen tatarozták az egyesület által üzemeltetett 

Vadvölgy panziót. 

 

Kezdődik az iskola 
2022. augusztus 31. – Népújság 

Szeptember elsejével szimbolikusan vége a nyárnak, kezdődik a tanév, az iskolaköteles gyereket 

nevelő családokban feszesebbre fordul az életritmus. A 2022/23-as tanévben a Muravidék 

kétnyelvű területén közel 850 általános és mintegy 300 középiskolás diáknak csengettek be. Az 

elsősök száma megegyezik a tavalyival (95), de a magyar, illetve magyar kötődésű anyanyelvi 

csoportok viszont sajnos egyre zsugorodnak. A kis elsősöket várja a hagyományos sárga kendő 

és két év után ismét az első napon az ünnepi fogadás az iskolákban. 

 

Jól sikerült a 2022-es Bográcsfeszt 
2022. augusztus 31. – Népújság 

A Vinarium Fesztivál keretében szombaton szervezték meg Lendván Szlovénia legnagyobb 

bográcsgulyásfőző versenyét, a Bográcsfeszt 2022 rendezvényt, melyen idén 63 csapat szállt 

versenybe a Bográcsmester címért. A zsűri szerint a legjobb bográcsost a Filc csapata főzte, a 

legszebben feldíszített versenyhelyszínért járó elismerést pedig a lendvai MNMI csapata kapta. 
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https://life.karpat.in.ua/?p=116676&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=116627&lang=hu
https://nepujsag.net/muravidek/12879-kezd%C5%91dik-az-iskola.html
https://nepujsag.net/muravidek/12881-j%C3%B3l-siker%C3%BClt-a-2022-es-bogr%C3%A1csfeszt.html
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Kétnyelvű pedagógusok tanévkezdő szakmai napja 
2022. augusztus 31. – Népújság 

A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) augusztus 29-én szervezte meg tanévkezdő 

szakmai napját a muravidéki kétnyelvű óvodák és iskolák pedagógusai számára „Nagy utazás 

a korai fejlesztéstől a tehetséggondozásig” címmel. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 

tartott konferencián először üdvözölte kollégáit ilyen nagy számban az egyesület új elnöke, 

Pisnjak Andrea. Köszöntőjében kiemelte: az új technológiák, a távoktatás kihívásai is 

szembesítenek azzal, hogy elkerülhetetlen a pedagógusok életfogytiglani tanulása. Az ilyen 

szakmai találkozók is azt szolgálják, hogy a pedagógusok felkészültebben kezdjék a tanévet. 

 

 

 Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 
 

2022. augusztus 31. – Kossuth Rádió 

 

Tetszik vagy nem tetszik: véget ért a nyári szünet. Kárpát-medence szerte készülnek az 

iskolakezdésre, vagy már meg is tartották a tanévnyitót. Így történt ez a Délvidéken is. Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szaján mondott 

köszöntőt a vajdasági magyar elsős kisdiákok központi tanévkezdő ünnepségén és beiskolázási 

csomagjaik átadásán. 

 

Szeptember elsején megszólalnak az iskolacsengők, tanórákra hívogatják a gyerekeket. Hogy 

mit hoz az új tanév a nagybecskereki, illetve a hozzá tartozó, valamint a muzslyai iskolákba? - 

ennek jártunk utána. 

 

A következő percekben még visszatekintünk a nyári elfoglaltságokra. A temesvári Kós Károly 

Közösségi Központban tartotta napközis táborát a Kohézió Egyesület. Azt megelőzően az 

egyesület által támogatott, jó tanulmányi eredményt elérő gyermekek kétnapos erdélyi 

kalandtúrán vettek részt. A tábort a Communitas Alapítvány támogatta, a kirándulás 

megszervezéséhez az egyesület németországi támogatói nyújtottak segítséget.Sipos Ilonát, az 

egyesület alapítóját kérdeztük a programokról. 

 

A napjainkban legtöbbet emlegetett energiakrízis, a gázpiac és az energiabiztonság voltak az 

Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor parlamenti tevékenységéről szóló beszámoló főbb témái. De 

szóba került a kisebbségi törvény véglegesítése is. A román szenátus energetikai bizottságának 

elnöke, aki tagja a gazdasági bizottságnak is, Székelyudvarhelyen tartott sajtótájékoztatóján 
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kiemelten foglalkozott az udvarhelyszéki térségbe hozott nagyberuházásokkal, 

templomfelújítási támogatásokról, uszodák építéséről is tájékoztatta a sajtó képviselőit. 

 

Kikerülhetnek Nagyvárad utcáinak és tereinek történelmi elnevezései is, ha a polgárok 

megszavazzák a város részvételi költségvetési pályázatának erre vonatkozó projektjét. A város 

által kezdeményezett program célja, hogy a váradiak olyan megvalósítható ötleteket 

javasoljanak a vezetőségnek, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A kezdeményezést 

támogatja az Erdélyi Magyar Néppárt, amelynek elnökét, Csomortányi Istvánt kérdeztük a 

részletekről. 

 

Ma délután, a nemzeti tanévnyitó részeként már Kiskőrösön látható a Petőfi busz, amelyet 

tegnap indítottak útjára Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A költő 

születésének 200. évfordulója tiszteletére Petőfi Emlékévének nyilvánított 2023-ra 200 Petőfi-

klub megalakulását tervezik Kárpát-medence-szerte, és számos kiállítóhely a költőre 

vonatkozó gyűjteménye újul meg – de erről majd későbbi műsorainkban számolunk be. 

„Átrepülők hosszában hazámon” a címe a tíz versből, tíz installációs elemből álló 

vándorkiállításnak. A Dalaim ciklusból kiemelt részlet „Átrepülők hosszában hazámon” utal 

arra is, hogy a forradalmár-költő 300 helyváltoztatását számolták össze a Kárpát-medencében 

elemzői, amelyek egy részéről Úti leveleiben maga Petőfi Sándor számolt be. 

Sóki Diána kurátorral kapaszkodtunk fel a buszra. Tartsanak velünk! 

 


