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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Orbán: észszerű alapokra kell helyezni az uniós szankciós politikát 
2022. szeptember 16. – MTI, Origo.hu, Mandiner.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap  

Azt szeretnénk, ha az uniós szankciós politika megváltozna és észszerűbb alapokra helyeznék - 

mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Belgrádban. A kormányfő Aleksandar Vucic 

szerb elnökkel találkozott és átvette tőle a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést a két 

ország együttműködésének, kapcsolatainak fejlesztése érdekében nyújtott szolgálataiért. Az ezt 

követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte: a szankcióknak az a természetük, hogy 

általában olyan helyeken döntenek róluk, amelyek biztonságosak és messze esnek attól az 

országtól, amellyel szemben kivetik őket. "Könnyű szankciós politikát csinálni Párizsból, 

Brüsszelből, Madridból, de talán még Berlinből is" - fogalmazott, hozzátéve: "mi azonban a 

szankcionált országhoz, Oroszországhoz közelebb vagyunk". Úgy vélte, aki közelebb van, 

"mindig többet is szenved", ezért semmi meglepő nincs abban, ha a magyar nézőpont 

radikálisan eltér a brüsszelitől. Ráadásul szankciót az erős szokott kivetni a gyengébbel 

szemben, de most "mi, európaiak, akik energetikai törpék vagyunk, vetünk ki szankciót egy 

energetikai óriással szemben", ami teljesen szokatlan jelenség a történelemben - magyarázta. 

 

Novák Katalin: Magyarország barátjának lenni hálás feladat 
Budapest, 2022. szeptember 17. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Demokrata, Vajma.info, 168óra, 

Ripost 

 Ha valaki veszi a fáradságot és megismer bennünket, akkor megtapasztalhatja, hogy 

Magyarország barátjának lenni talán nem is olyan nehéz, de mindenképpen hálás feladat, 

vállalás - mondta Novák Katalin köztársasági elnök a Magyarország Barátai közösséget 

köszöntve szombaton Budapesten, a Sándor-palotában. Az államfő kiemelte: sok barátunk van 

szerte a világon, és egyre többen vannak, de az is a feladataink közé tartozik, hogy a barátaink 

hangját felhangosítsuk. Az elmúlt évtizedekben Magyarország barátai talán csendesebbek 

voltak a kelleténél, vagy azoknál, akik nem ismerik és ennek megfelelően nem is szeretik 

annyira Magyarországot - fogalmazott Novák Katalin, megköszönve a Magyarország Barátai 

közösség támogató, a magyarságot megismerni segítő kijelentéseit. A köztársasági elnök szólt 

a családalapítás és a szakmai élet kiteljesítésének összeegyeztethetőségéről, a tehetséges 

fiatalokat támogató Stipendium Peregrinum programról és a családbarát Magyarország 

kiépítéséről is. Novák Katalin azt mondta: mi Magyarországon kimondjuk, hogy a 

gyermekekben látjuk a jövőt, a fogantatástól kezdve védjük az emberi életet, és később sem 

engedjük el a gyermeket nevelő szülők kezét.  
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https://mandiner.hu/cikk/20220916_orban_viktor_video_szankcio_brusszel_magyarorszag
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/17/novak-katalin-magyarorszag-baratjanak-lenni-halas-feladat
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Csák János: a gondoskodás, az egyensúly és a biztonság szerepel a polgári 

kormányok döntéseinek fókuszában 
Budapest, 2022. szeptember 16. –MTI, MagyarNemzet, Hvg.hu, Magyar Hírlap, Telex.hu 

A kötődést, a gondoskodást, az egyensúlyt és a biztonságot emelte ki a kulturális és innovációs 

miniszter a polgári kormányok döntéseinek fókuszában lévő értékek közül pénteken 

Budapesten, a Nyolcadik Magyarország Barátai Konferencia megnyitóján. Csák János 

kijelentette, a polgári kormányok döntéseinek 95 százaléka a négy örök, tértől és időtől 

független "emberi jót" szolgálja. A miniszter ezek közé sorolta a kötődés, azaz a valahová 

tartozás "legmélyebben élő emberi szükségletét", a gondoskodás képességét, az egyensúlyt, 

valamint a béke és a biztonság igényét. "Azt szeretnénk", hogy minél több ember, minél több 

magyar részesedjen "az emberi jókból" - mondta a miniszter, aki részletesen ismertette az általa 

vezetett, az innovációért, tudománypolitikáért, felsőoktatásért, szakképzésért, 

vállalkozásfejlesztésért és családpolitikáért is felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium fő 

célkitűzéseit, valamint "a látszólag különböző" területek közötti összefüggéseket. Az innováció 

és a szakképzés céljának az élet megkönnyítését nevezte, majd szólt az értékeket továbbvivő 

intézmények, az egyházak, iskolák, egyetemek támogatásának fontosságáról.  

 

Madéfalván felavatták a magyar állam támogatásával kibővített óvodát és 

bölcsődét 
2022. szeptember 18. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Demokrata, gondola.hu 

A székelyföldi Madéfalván a XII. Hagymafesztivál keretében avatták fel vasárnap a magyar 

állam támogatásával kibővített óvodát és bölcsődét. Az avatóünnepségen Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: a magyar állam mintegy 

400 millió forintos támogatást nyújtott a római katolikus egyház beruházásához, amellyel 

beépítették a meglévő Micimackó óvoda tetőterét. Így az épület immár öt óvodai csoportnak és 

egy bölcsődei csoportnak tud korszerű ellátást biztosítani. Az államtitkár azért tartotta 

fontosnak a magyar állam pénzforrásaiból megvalósuló Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programot, mert általa nemcsak a magyar, hanem a vegyes házasságban születő gyermekek 

számára is biztosított a magyar nyelvű óvodai képzés. Hozzátette: mindezt a gyermekek 

szocializációs folyamatának a legfontosabb korszakában nyújtják. A magyar óvoda egyben 

ahhoz is hozzásegíti a családokat, hogy az óvoda után magyar iskolába írassák a gyermekeiket. 

Potápi Árpád János megjegyezte: elsősorban a vegyes lakosságú településeken, és a 

szórványban jelentős az a megtartó hatás, amit az óvoda tud nyújtani. A kibővített 

óvodaépületet Kerekes László római katolikus segédpüspök szentelte fel. Az avatóünnepségen 

részt vett Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter, a térség szenátora, és Borboly Csaba, a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/a-gondoskodas-az-egyensuly-es-a-biztonsag-szerepel-a-polgari-kormanyok-donteseinek-fokuszaban
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/a-gondoskodas-az-egyensuly-es-a-biztonsag-szerepel-a-polgari-kormanyok-donteseinek-fokuszaban
https://maszol.ro/belfold/Madefalvan-felavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-kibovitett-ovodat-es-bolcsodet
https://maszol.ro/belfold/Madefalvan-felavattak-a-magyar-allam-tamogatasaval-kibovitett-ovodat-es-bolcsodet
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Szülőfalujában, Farkaslakán emlékeztek Tamási Áronra  
2022. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Tamási Áron születésének 125. évfordulóját ünnepelték Farkaslakán szombaton és vasárnap. 

A kétnapos rendezvénysorozat gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket: 

könyvbemutatók, kiállítások és előadások formájában emlékeztek a falu szülöttjére. Vasárnap 

az író szülőházánál zajlott a megemlékezés. Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár is felszólalt az eseményen, rámutatva, hogy „egy közösség 

kibontakozását és a közösségi gondolkodás megújulását ismerhetjük meg Tamási Áron 

írásából. Ennek a közösségnek, s egyúttal minden közösségnek a hétköznapi igényeken felül 

azonban törekedni kell valami többre is. Tamási Áron úgy fogalmazott, hogy »a test gondja 

után a lelket is művelni kell«. Mint Potápi fogalmazott, az emlékév keretében szépen 

megmutatkozott az, amit az író egész életében hirdetett: a magyarság összetartozása a nemzeti 

egységben. Magyarország kormánya pedig régóta a magyarság összetartozását hangsúlyozza. 

„Magyarország kormánya részéről a nemzetpolitikában régóta hirdetjük, hogy a helyi 

közösségeknek szülőföldön való boldogulása elsődleges jelentőségű. Ehhez szükség van egy 

erős intézményrendszerre, amely a bölcsődétől a felsőoktatásig kísérheti a fiatalok életét” – 

mutatott rá az államtitkár.    

 

Nagyenyeden tartották az erdélyi és partiumi református iskolák közös 

tanévnyitóját 
2022. szeptember 18. – maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

Idén az erdélyi és partiumi református iskolák közös tanévnyitójának házigazdája a nagyenyedi 

Bethlen Gábor Kollégium volt. A helyszínt az intézmény alapításának 400. évfordulójának 

tiszteletére választották ki. A kétnapos rendezvény péntek délután startolt, amikor átadták a 

teljesen megújult tornakertet, amely a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásával valósult meg. Potápi Árpád János, a Magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára egy, a Pál apostol korinthusbeliekhez írott első leveléből 

vett idézet segítségével hangsúlyozta a kitartásra sarkalló testedzés fontosságát. A  politikus 

röviden felvázolta és szerte a Kárpát-medencében követendő példaként szorgalmazta azokat az 

intézkedéseket, amelyeket a magyarországi oktatásban hoztak a tornaórák számának 

növelésért és kiemelte: „Kimagasló pont lenne a nagyenyedi kollégium történetében, ha épp itt 

vezetnék be ezt először és innen terjedne el a külhoni magyarság körében”.  

 

Szilágyi: A magyarság a világon mindenhol értéket képvisel 
2022. szeptember 16. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Ma7.sk, magyarszo.rs 

A Selye János Egyetem a jövő kulcsát ígéri az egyetem közösségének. A magyarság a világon 

mindenhol értéket képvisel, a nemzeti identitás pedig segít megkülönböztetni a helyest a 

helytelentől – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol pénteken beszédet mondott Selye 

János Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Szilágyi Péter a felvidéki magyar egyetemnek, illetve a 

magyar kormány nemzetpolitikája segítségével megerősített intézményrendszernek az 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szulofalujaban-farkaslakan-emlekeztek-tamasi-aronra
https://maszol.ro/belfold/Nagyenyeden-tartottak-az-erdelyi-es-partiumi-reformatus-iskolak-kozos-tanevnyitojat
https://maszol.ro/belfold/Nagyenyeden-tartottak-az-erdelyi-es-partiumi-reformatus-iskolak-kozos-tanevnyitojat
https://www.magyarhirlap.hu/haron_tul/20220916-szilagyi-a-magyarsag-a-vilagon-mindenhol-erteket-kepvisel?fbclid=IwAR37lkN1nmK-mw229QyLt8nPJMTBX9UCZtvFW8tD9avwbkQIM4XCHfPhcCA
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értékéről, feladatairól és a helyi közösség jövőjében játszott szerepéről beszélt. A felsőoktatási 

intézmény hallgatóihoz szólva leszögezte: „Az Önök kezében van a jövő kulcsa.” Rámutatott, 

hogy a révkomáromi egyetemen – más nagymúltú intézményekhez hasonlóan – egy 

intézményen belül található a gazdasági, az informatikai, a teológiai és a tanárképzés is, 

amelyek „együtt a jövőt jelentik anyagilag, szellemileg és lelkileg”. „A Selye János Egyetem a 

jövő kulcsát ígéri az egyetem közösségének, ráadásul - és ez a legfontosabb, magyarul” – 

hangsúlyozta Szilágyi Péter. 

      
Folytonos oktatási Trianon 
2022. szeptember 16. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ha minden jól megy, rendeződött a nagyváradi Nicolae Bălcescu-

iskolában kirobbantott szegregációs műbotrány, miután egy megállapodás nyomán a kilenc 

magyar osztály végre átköltözhetett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 

felajánlott, felújított épületbe. A nem létező szegregációról szóló vádak eloszlatása érdekében 

még egy termet kialakítanak, hogy abban egy román osztály is helyet kaphasson. Hogy a helyzet 

abszurditását sikerüljön maximálisra fokozni, a román tagozaton nem tudtak megállapodni 

arról, hogy melyik osztály költözzön át. Ezért aztán előfordulhat, hogy heti rendszerességgel 

más-más román osztály tanul majd az épületben. Most aztán már mindenkinek biztosan 

nagyon jó. Pláne a románoknak. Az eset ismét ékes példája annak, hogyan próbálják egyes, a 

magyar közösség jogainak megnyirbálását célul kitűző körök éppen a kisebbségeket védő 

jogszabályokat felhasználva, azokat kifordítva elérni céljukat”. 

 

Közel 1400 lej a különbség a közép-erdélyi és a székelyföldi nettó átlagkereset 

között 
2022. szeptember 16. – Krónika 

Jelentős átlagbér különbségek figyelhetők meg Erdély különböző régiói és megyéi között – 

derült ki az Erdélystat által pénteken közölt adatokból. A romániai magyar statisztikai portál a 

megyékre lebontott adatok feldolgozása alapján közölte, hogy Erdélyben 3711 lej (1 román lej 

82,27 forint) volt júniusban a nettó átlagbér, amely elmaradt a 3977 lejes országos átlagtól. 

Ugyanakkor az erdélyi nettó átlagbérnövekedés meghaladta az országos átlagot, és elérte a 12,7 

százalékot éves összevetésben. Erdély régiói közül Közép-Erdélyt jellemezte a legmagasabb 

nettó átlagkereset (4409 lej), amit Kolozs megye kiemelkedő bérei magyaráznak. Kolozs 

megyében a nettó átlagbér 4712 lej, de a szolgáltatási szektorban az átlagos keresetek a 4967 

lejt is elérték. Partiumban 3209 lejt vitt haza átlagosan egy személy. Székelyföldön 3031 lej volt 

a júniusi nettó átlagbér, amely 680 lejjel maradt el az erdélyi átlagtól, így annak 81,7 százalékát 

tette ki. Székelyföldön a lemaradás az iparban alkalmazottak esetében jelentős, hiszen az 

erdélyi átlag 80,8 százalékát teszi ki, a szolgáltatások esetében 82,1 százalék, a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás és halászat ágazatában pedig 87,5 százalék ugyanez az arány. 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/folytonos-oktatasi-trianon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-1400-lej-a-kulonbseg-a-kozep-erdelyi-es-a-szekelyfoldi-netto-atlagkereset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-1400-lej-a-kulonbseg-a-kozep-erdelyi-es-a-szekelyfoldi-netto-atlagkereset
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Több mint 400 millió lejből fejlesztik a szatmárnémeti nemzetközi repülőteret 
2022. szeptember 16. – Krónika, maszol.ro 

Két, összesen 433 millió lej értékű finanszírozási szerződést írt alá pénteken Sorin Grindeanu 

szállításügyi miniszter a szatmárnémeti nemzetközi repülőtéren megvalósuló beruházásokra. 

A tárcavezető közlése szerint 365 millió lejből új terminált építenek és bővítik a meglévő 

terminált, korszerűsítik a kifutópályát és korszerű berendezéseket szereznek be a téli repülőtéri 

tevékenységekhez. További 68 millió lejt az utasbiztonság növelésére fordít a szatmárnémeti 

repülőtér. A jövő év végéig megvalósítandó beruhásokat európai alapokból, az országos 

költségvetésből és a Szatmár megyei önkormányzat költségvetéséből finanszírozzák. A 

szatmárnémeti nemzetközi légi kikötő korszerűsítését és fejlesztését célzó szerződést Pataki 

Csaba megyei tanácselnök és Mihai Pătrașcu reptérigazgató írta alá Bukarestben a közlekedési 

miniszterrel. A megyei önkormányzat RMDSZ-es elnöke Szatmár megye történetének egyik 

legnagyobb infrastrukturális fejlesztésének nevezte a 88 millió euró összértékű beruházást. 

 

Vasárnapig tart Székelyföld legnagyobb gazdasági eseménye, a 

székelyudvarhelyi Őszi Vásár 
2022. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

Csütörtökön a hivatalos megnyitóval majd az ezt követő szakmai konferenciával megnyitotta 

kapuit a 29. Székelyudvarhelyi Őszi Vásár, este pedig öt intézmény és szervezet adott át díjakat 

és okleveleket a sikeres vállalkozásoknak. Orosz-Pál Levente főszervező elmondta, hogy 

minden egyes alkalommal a megújulásra, változatosságra törekedtek, és ez alól az idei kiadás 

sem volt kivétel. „Annak idején, amikor a kezdeményezők tető alá hozták az első, főképp 

kiállítás jellegű rendezvényt, nem gondolták, hogy egyrészt hogy megéri a 29. kiadást, 

másrészt, hogy ennyi mindent lehet még melléje szervezni. De mi épp azért tesszük, hogy 

megmozgassuk a várost” – tájékoztatott a főszervező, aki immár huszadik éve gondoskodik 

arról, hogy az évi mintegy 150 kiállítóval és húszezer résztvevővel büszkélkedő 

rendezvénysorozat a térség legrangosabb gazdasági eseményeként legyen nyilvántartva, 

miközben más székelyföldi városokban sorra szűntek meg a hasonló jellegű rendezvények. 

„Csíkszeredában már három éve nincs kiállítás, Sepsiszentgyörgyön már négy éve, 

Marosvásárhelynek már hat éve nincs ilyen rendezvénye. Ez nem kritika, ez a szomorú valóság” 

– közölte Orosz-Pál. Az idei nemzetközi kiállításra és vásárra hatvan kiállító gyűlt össze a városi 

sportcsarnokban, ebből 18 magyarországi, ennyi anyaországi kiállító még egyetlen korábbi 

kiadáson sem volt jelen. 

 

Rendhagyó irodalomórát szervez Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa  
2022. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

A költő születésének kétszázadik évfordulója alkalmából Petőfi Sándor-emlékévvé 

nyilvánította az Országgyűlés a 2022. szeptember 1 és 2023. augusztus 31 közötti időszakot. A 

Petőfi 200 emlékévhez Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa is csatlakozik, így hétfő 

délelőttre rendhagyó irodalomórát szerveztek. Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza 

dísztermében zajló esemény címe: „Toldi írójához elküldöm lelkemet…” – képek Petőfi Sándor 
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és Arany János barátságáról. Az előadás vendége lesz Tóth Péter Lóránt történelem-testnevelés 

szakos tanár, drámapedagógus, versmondó és versvándor, aki egy évtizede járja 

Magyarországot és a határokon túli magyarlakta területeket, hogy a legnagyobb magyar költők 

verseit tolmácsolja rendhagyó irodalomórák és pódiumestek keretében. Az eseményen a 

főkonzulátust Both Hajnal konzul fogja képviseli.  

 

Életerős a Sapientia Sepsiszentgyörgyön  
2022. szeptember 16. – szekelyhon.ro 

A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjában pénteken 136 hallgatónak 

kezdődött meg a tanév, közülük 50-en elsőévesek. A gólyák közül 14-en az agrármérnöki 

szakon, 22-en az erdőmérnöki szakon és 14-en a képzőművészeti szakon kezdenek, ez utóbbin 

belül tíz festő és négy szobrásznövendék. A tanévet Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora, 

Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektorhelyettese, Domokos József, a 

Sapientia Marosvásárhelyi Karának dékánja, Lengyel Péter, a PTE dékánja, illetve Nyárádi 

Imre-István dékánhelyettes, a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ vezetője nyitották meg. 

Meghívottként részt vett Vargha Fruzsina Sepsiszentgyörgy alpolgármestere. Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízottat, a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumi tagját is várták az 

ünnepségre, azonban koronavírus-fertőzés miatt kénytelen volt lemondani a részvételt.  

 

Jótékonysági futás a Petőfi-emlékév jegyében: határon túli gyermekotthonok 

számára gyűjtenek adományokat 
2022. szeptember 17. – Krónika 

A Petőfi-emlékév jegyében szervezi meg idei jótékonysági futását az Egy Vérből Vagyunk 

Alapítvány. A budapesti nemzetpolitikai államtitkárság által is támogatott akció szeptember 

20-án veszi kezdetét Kiskőrösön, a forradalmár költő szülővárosában, véradási kampány 

kíséri, majd magyarországi és erdélyi stációk után a Máramaros megyei Koltón ér véget, ahol 

Petőfi Sándor és felesége, Szendrey Júlia mézesheteit töltötte. Az akció önkéntes szervezője 

idén is Gui Angéla futónagykövet, az Egy Vérből Vagyunk alapítvány vezetője. A nagykárolyi 

születésű kétgyerekes anya a Krónikának elmondta, 2015 óta szervez véradással egybekötött 

jótékonysági futásokat, amelynek keretében adományokat gyűjtenek erdélyi, kárpátaljai és 

vajdasági gyerekotthonok számára. A tárgyi adományok mellett rendszeresen élménynapokat, 

sporttáborokat is tartanak az otthonokban élő gyerekek számára. 

 

Tanévnyitó ünnepség a SZÉK-en – új szakokkal bővült az egyetemi központ 

képzési palettája  
2022. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Huszonötödik alkalommal tartottak tanévnyitó ünnepséget a Székelyudvarhelyi Egyetemi 

Központban (SZÉK). A tanintézetben közel kétszáz hallgató kezdi meg alap- vagy mesterszintű 

tanulmányait a 2022–2023-as tanévben, idéntől új szakokon is, ugyanis egészségügyi 

oktatással bővült a SZÉK képzési palettája. A székelyudvarhelyi városháza Szent István 
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termében péntek délután megtartott ünnepséget az egyetemi központ vezetője, Ilyés Ferenc 

nyitotta meg. A központ 25 éves fennállása alatt közel 2700 diákot vettek fel a tanintézetbe, 

amelyben közel százan dolgoznak, oktatnak, de számos lelkes külhoni oktató is részt vesz a 

képzésben – mondta beszédében, egyszersmind köszönetet mondva az egyetem magyarországi 

anyaintézményeinek, a tanintézet munkatársainak, kitartást és sok sikert kívánva az 

oktatóknak, valamint a hallgatóknak a most kezdődő tanévben. Az ünnepség vendége volt 

György László, a Magyar Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért 

felelős államtitkára, aki elismerését fejezte ki a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központnak a 

gyakorlatias képzésért, „amelynek köszönhetően a hallgatók olyan praktikus tudásra tesznek 

szert, amellyel a jég hátán is megélnek”, illetve a tanintézetben zajló felnőttképzés fontosságát 

is kiemelte.  

 

Megőriznék és nemesítenék a rendkívül szívós székely lovat  
2022. szeptember 17. – szekelyhon.ro 

Meglehetősen megcsappant a székely lovak száma Székelyföldön, ezért ennek az ősi fajtának 

fennmaradásáért tett erőfeszítéseket a kászonaltízi Mereklye Egyesület a magyar kormány 

támogatásával. A tízéves munka gyümölcseként 85 fősre nőtt a már törzskönyvezett állomány 

száma. Közülük a lótenyésztő szakemberek előválasztottak 20 lovat, amelyeket a 

nyilvánosságnak is megmutattak szombaton a III. Székely ló-mustrán Kászonban. A 

rendezvényen részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is, aki arról beszélt, hogy néhány évtizeddel ezelőtt Székelyföld-szerte másfajta 

lovat alig lehetett látni, csak székely lovat, most pedig azt tapasztalhatjuk, hogy az idegen fajták 

az itt őshonos lófajtát kiszorítják, és már alig lehet találni fajtatiszta lovat. „Jó, hogy az itteni 

egyesületek kezdeményezték, hogy visszanemesítik a székely lovat és ezt támogatja a magyar 

kormány. Támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, illetve az 

agrárminisztérium, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az értékeinket megőrizzük, 

amelybe beletartoznak ezek az ősi magyar lófajták is. Reméljük a következő években úgy 

Székelyföldön, mint Magyarországon egyre többen fogják tenyészteni, hiszen a honfoglalás 

előtti elődeink is ezekkel jöhettek be a Kárpát-medencébe – fogalmazott az államtitkár.  

 

Élhető székelyföldi jövő: nagy szükség lenne egy egységes fejlesztési stratégiára 
2022. szeptember 17. – Krónika 

Egyelőre nem létezik az egész Székelyföldet érintő, egységes, társadalmi konszenzuson alapuló 

fejlesztési stratégia, pedig igény és nagy szükség volna rá. Egy ilyen projekt megvalósítása jó 

ideje kihívás a politikum és a gazdasági szakemberek számára is, és noha többek között az 

RMDSZ és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) is állított már össze ilyen jellegű 

terveket, egységes stratégia erre vonatkozóan még nem készült. De ha létezne, hogyan épülne 

fel egy ilyen terv, milyen prioritások, gazdasági ágazatok és cselekvési tervek mentén lehetne 

megfogalmazni egy közös, élhető székelyföldi jövőt? Székelyföld lehetséges jövőképét a magyar 

identitás, a méltóságteljes élet és az önállóság határozza meg. Ezek alapján lehetne összeállítani 

a térség egységes fejlesztési stratégiáját, és ezen belül meghatározni a kitörési pontokat, 
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szögezte le Geréb László közgazdász, a REGA régiókutató egyesület elnöke. Úgy látja, 

Székelyföld a hagyományai és sajátos értékei megőrzése révén szeretne magának élhető 

magyar jövőt az adott történelmi-földrajzi térségben egy ilyen, társadalmi konszenzuson 

alapuló székelyföldi fejlesztési stratégia azonban – amely ezt a jövőt meghatározza – még nem 

készült. 

 

Összefogásból eredő folytonosság: immár a 100. tanév rajtolt el az aradi Csiky 

Gergely Főgimnáziumban 
2022. szeptember 18. – Krónika 

Több mint ötszáz diákkal indította századik tanévét az aradi Csiky Gergely Főgimnázium. Az 

intézmény megmaradását az évek során több tényező is veszélyeztette, a folytonosság pedig sok 

esetben az aradi magyarság összefogásán múlt. Spier Tünde igazgató bizakodó, mint a Krónika 

megkeresésére megfogalmazta: reméli, száz év múlva is magyar gyerekek fognak tanulni az 

intézményben. Azt is megosztotta továbbá, hogy az idei tanévben szervezett rendezvények 

mind a centenáriumi évforduló jegyében fognak zajlani, a főrendezvényt pedig 2023 őszére, az 

épület fennállásának századik évfordulójára fogják időzíteni. Mint mondta, szeretnék 

méltóképpen megünnepelni, hogy az intézmény az elmúlt évszázadban kisebb-nagyobb 

kihagyásokkal igyekezett kiszolgálni az aradi magyar tan-ügyet és a helyi magyarságot. 

 

Élettel teli kastélyt akarnak Kutyfalván  
2022. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Az esős idő ellenére sikeres kastélynapot tartottak szombaton, Kutyfalván. Családbarát 

programok, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások, koncertek várták a látogatókat. Degenfeld 

Péter, a Degenfeld-kastély egyik tulajdonosa abban bízik, hogy minél többször „telik meg 

élettel” az épület. Az eseményen kitüntették Brendus Rékát, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának erdélyi származású főosztályvezetőjét is. Megköszönve a 

díjat, Brendus Réka azt mondta, hogy az erdélyi gyökerekkel rendelkezők lélekben mindig 

idetartoznak. Megemlítette: kutyfalvi apai nagyapja révén is kötődik a településhez.  

 

Magyar ünnep hagyományteremtő céllal a Fehér megyei Bethlenszentmiklóson 
2022. szeptember 18. – Krónika 

Első alkalommal rendeztek magyar napot a Fehér megyei Bethlenszentmiklóson a Jövőnk a 

Szórványban Egyesület szervezésében. Bodoczi Annamária főszervező szerint a Küküllő 

mentén fekvő, magyar szigetnek számító településen tartott Bethlenszentmiklósi Magyar 

Napnak az volt a célja, hogy ráirányítsa a helyi lakosság figyelmét kulturális örökségünkre, a 

nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre egy olyan közösségben, ahol a vallási és 

nemzeti ünnepeken kívül kevés magyar jellegű élményben lehet részük az embereknek. A 

rendhagyó szombati rendezvény kiemelt eseménye a helyi Magyar Közösségi Ház avatása volt, 

amelyen jelen volt Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete, valamint Kovács 

István unitárius püspök. Az unitárius egyház ingatlanában berendezett közösségi tér 

kialakítását a magyar kormány, a Communitas Alapítvány, valamint magánszemélyek 
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támogatásai tették lehetővé. A közösségi tér közvetlenül a felavatása után rendeltetésének 

megfelelően kezdett működni, hiszen a Bethlenszentmiklósi Magyar Nap keretében a 

Bukaresti Liszt Intézet jóvoltából kiállítás nyílt Keöpeczy Sebestyén József heraldikus 

munkáiból, valamint magyar filmvetítésekre került sor. 

 

„Megünnepeljük a nyelvet, a kultúrát” 
2022. szeptember 18. – Nyugati Jelen 

Jóllehet a rendezvénysorozat már korábban megkezdődött Vajdahunyadon, a 13. Hunyad 

megyei magyar napok hivatalos megnyitójára szombaton, Déván került sor. Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, Románia miniszterelnök-helyettese gratulált a szervezőknek: „Akkor, amikor 

magyar napokat szervezünk itt, Hunyad megyében, vagy bárhol az országban, ünnepet tartunk. 

Megünnepeljük a nyelvet, a kultúrát, mindazokat az értékeket, amelyek alakítják az 

identitásunkat, és amelyek nélkül nem lennénk azok, akik vagyunk. Számunkra minden nap 

magyar nap, magyarul gondolkodunk, magyarul örülünk, magyarul álmodunk. Gratulálok a 

Hunyad megyei Magyar Napok szervezőinek, és kívánom, hogy ugyanilyen lendülettel 

folytassák a jövőben is ezt a rendezvényt!” Winkler Gyula EP-képviselő, a Hunyad megyei 

RMDSZ elnöke is köszönetet mondott Kocsis Attila főszervezőnek, és a szervezők csapatának, 

vagyis „mindenkinek, aki Dévától Lupényig, Vajdahunyadtól Petrozsényig részt vállalt a 

rendezvények szervezésében. Aki már szervezett valaha eseményt, jól tudja, hogy mennyi 

kitartást, mennyi fáradozást követel ez a munka, és bizony, olykor bosszúságot is okoz, de 

megtapasztalhatta, mennyire jó érzés mosolyt varázsolni az emberek arcára, mekkora elégtétel 

összehozni a közösséget, megerősíteni a bennünket összekötő szálakat”. 

 

A valós nyelvhasználatra koncentrál az új román tankönyv  
2022. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Új szemléletű, a differenciált tantervnek megfelelő, magyar anyanyelvűeknek szóló román 

tankönyvet fogadott el a tanügyminisztérium. A kilencedikes diákoknak szóló tankönyv nagy 

erénye, hogy szakít azzal a hagyománnyal, hogy az irodalomtörténet kronológiáját mutatja be, 

és inkább a valós nyelvhasználatra koncentrál: abban segíti a nem román anyanyelvű diákokat, 

hogy kommunikálni tudjanak az ország nyelvén, például az orvosnál el tudják mondani, hogy 

mi fáj. A 2017–2018-as tanévtől érvényes, kisebbségeknek szóló specifikus tanterv lehetővé 

teszi a magyar tannyelvű iskoláknak, hogy differenciáltan oktassák a román nyelvet, vagyis 

másként oktatják a románt azoknak, akiknek nem anyanyelve az. A differenciált oktatást 2017-

ben az ötödikeseknek vezették be először, azok a tanulók tavaly lettek kilencedikesek, így tavaly 

megjelent az új román differenciált tanterv a líceumi osztályoknak is, ez pedig 

természetszerűen új tankönyvért is „kiált”.  
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Önkormányzati választások – Kassa, Szepsi és Rozsnyó jelöltjei 
2022. szeptember 16. – ma7.sk  

Nézzük, mennyien indulnak a Szövetség színeiben az október 29-i, a megyei választásokkal 

egyidőben tartott helyhatósági választásokon Kassán, illetve a Kassa-környéki és a Rozsnyói 

járásban! Kassán a főpolgármesteri posztért nyolcan szállnak ringbe, akad közöttük ügyvezető 

igazgató, közgazdász, orvos, közigazgatási alkalmazott, sőt még feltaláló is. Jaroslav Polaček 

jelenlegi főpolgármester széles, nyolcpárti koalíció jelöltjeként indul, a Szövetség is támogatja. 

Ennek köszönhetően a 41 tagú városi önkormányzatba a magyar pártnak 7 képviselőjelöltje 

van, ezzel a közös listán a harmadik legerősebb formáció. A Kassa-környéki járásban a 

Szövetség összesen 16 polgármesterjelöltet indít (Alsólánc, Áj, Bódvavendégi, Buzita, Csécs, 

Debrőd, Magyarbőd, Migléc, Nagyida, Perény, Szepsi, Szeszta, Torna, Tornahorváti, 

Tornaújfalu és Zsarnó), ebből három településen, Buzitán, Debrődön és Tornaújfaluban kihívó 

hiányában már biztosra vehető a győzelem. A Kassa-környéki járásban összesen 104 helyi 

önkormányzati képviselőjelölt méretteti meg magát a párt színeiben. Szepsiben a Szövetség 

Csala Jánost indítja polgármesterjelöltnek a jelenlegi Slavomír Borovský ellen, valamint teljes 

városi képviselőjelölt-listát állított 13 jelölttel. 

 

Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén magyar zarándokokkal telt meg a pozbai 

Szentkút kegyhely 
2022. szeptember 16. – ma7.sk  

A mesés völgyben fekvő kegyhely szent forrásvizének köszönhetően vakok és gyengénlátók 

nyerték vissza látásukat, amiket márványból készült hálatáblákon olvashatunk az egyébként 

magyar pálos rendi atyák által építtetett gyönyörű helyen. E történelmi helyszínen az utóbbi 

évtizedekben ritkultak, majd el is maradtak a magyar nyelvű szentmisék, amit Wurczer Péter 

szeretett volna újraéleszteni. Szándéka sikeresnek látszik, hiszen kezdetben két magyar 

szentmisét tervezett évente, idén viszont szeptember 15-én, a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén 

harmadjára telt meg a domboldal magyarajkú hívekkel. A korábbi szentmisén a ma7 

médiacsalád stábja is ott volt, akkor Böjte Csaba ferences szerzetes celebrálta a misét a Mária-

kegyhelyen.  A szervező elmondása szerint az első alkalommal várakozáson felüli volt az 

érdeklődés, de a jó előre meghirdetett szentmisékre a távolabbi településekről már buszokat 

indítva érkeznek a zarándokok. Az ünnepi szentmisét Šálka László esperesplébános celebrálta, 

aki harminckét év után tért vissza a környékre, hiszen tizenhárom évig szolgálta a besei 

hitközséget és meghatódva fogadta a szentmise után az üdvözléseket és ajándékokat azoktól a 

hívektől, akik évtizedek múlva is jól emlékeznek rá.  

 

A Selye Egyetem készen áll a 21. század kihívásaira 
2022. szeptember 16. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Immár a 19. akadémiai évet nyitották meg ma a komáromi Selye János Egyetemen. A felemelő 

ünnepségen értékelték az elmúlt évet és előrevetítették az újat. Sok kihívással, buktatóval kell 

megküzdeni most is, ami viszont nem változik, az továbbra is a minőségi oktatásra és a magas 

szintű tudományos munkára való törekvés. Juhász György, az egyetem rektora évnyitó 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/onkormanyzati-valasztasok-kassa-szepsi-es-rozsnyo-jeloltjei
https://ma7.sk/hitelet/hetfajdalmu-szuzanya-unnepen-magyar-zarandokokkal-telt-meg-a-pozbai-szentkut-kegyhely
https://ma7.sk/hitelet/hetfajdalmu-szuzanya-unnepen-magyar-zarandokokkal-telt-meg-a-pozbai-szentkut-kegyhely
https://ma7.sk/oktatas/a-selye-egyetem-keszen-all-a-21-szazad-kihivasaira


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 19. 

. 

 

beszédét az elmúlt év eredményeinek és sikereinek ismertetésével kezdte. Mint elmondta, a 

tavalyi évet még nagyban befolyásolta a koronavírusjárvány, a hallgatók a járványhelyzet 

függvényében jelenléti és távoktatásban vettek részt, de diplomáikat már a hagyományos, 

ünnepélyes módon vehették át. Megköszönte munkatársainak azt a rengeteg munkát, amit az 

elmúlt időszakban abba fektettek, hogy az egyetem olyan intézménnyé nőtte ki magát, ami 

megfelel a 21. századi felsőoktatás elvárásainak. „Az elmúlt 24 hónap során az egyetem 45 

tanulmányi programot – köztük 20 alapszintű, 18 mesterszintű és 7 doktori tanulmányi 

programot – hangolt össze és alakította ki saját belső minőségbiztosítási rendszerét” – mondta 

el. Az elmúlt akadémiai évben összesen 442 végzős hallgatójuk volt, közülük 210 a Tanárképző 

Karon, 221 a Gazdaságtudományi és Informatikai Karon és 11 a Református Teológiai Karon 

szerzett diplomát. Juhász György hangsúlyozta: 

 

A szlovák-magyar megbékélésért szerveznek búcsút Szentkúton 
2022. szeptember 16. – ma7.sk  

Zarándoklatra hívnak szlovákokat és magyarokat Mátraverebély-Szentkútra szeptember 17-én, 

szombaton, a Fájdalmas Anya ünnepén. A szlovák búcsún Ján Kuboš püspök, szepesi 

egyházmegyei kormányzó celebrálja a szentmisét. Az eseményre Erdő Péter bíboros is 

köszöntőt írt. Magyarország katolikus nemzeti kegyhelyére évszázadok óta járnak szlovákok is, 

hiszen közel van hozzájuk. A szentkut.hu honlapon megtalálható a szlovák és a magyar püspöki 

karok által 2006-ban aláírt megbékélési nyilatkozat mindkét nyelven. Az ezredforduló után 

több szlovák-magyar imanapot rendeztek itt, 2016-ban pedig a Fájdalmas Anya (Szlovákia 

patrónájának) ünnepén együttműködési megállapodás született a lőcsei Mária-hegyi 

zarándokhellyel, melynek része a kétnyelvű tájékoztatás is mindkét helyen. A szentkúti 

kegyhely szeretettel várja erre az ünnepre a szlovák híveket, köztük a vegyes családban élőket, 

illetve a kétnyelvű plébániák zarándokcsoportjait, hogy vegyenek részt a búcsún és 

imádkozzanak a két nemzet békés együttéléséért. A szeptember 17-én 9.00-kor magyar 

szentmise lesz, a 11.00 órás szlovák nyelvű ünnepi mise homíliája pedig magyarul is elhangzik. 

Itt olvassák föl Erdő Péter bíboros köszöntő levelét is. 

 

Hét jelölt indul Pozsonypüspöki polgármesteri székéért 
2022. szeptember 17. – ma7.sk  

Az őszi önkormányzati választásokon hivatalosan hét jelölt pályázza meg Pozsonypüspöki 

polgármesteri székét. Az egyik jelölt függetlenként indul, a többi valamelyik párt vagy politikai 

tömörülés színeiben. Az őszi önkormányzati választásokon hivatalosan hét jelölt pályázza meg 

Pozsonypüspöki (Podunajské Biskupice) polgármesteri székét. Az egyik jelölt függetlenként 

indul, a többi valamelyik párt vagy politikai tömörülés színeiben. Ez abból a jelöltlistából derül 

ki, amelyet a helyi választási bizottság vett nyilvántartásba, és amely a városrész honlapján is 

elérhető. Pék Zoltán jelenlegi polgármester a Szövetség támogatásával a Városok és Falvak 

Pártja színeiben indul újra a polgármesteri posztért. Andrej Bojczún villanyszerelő és 

karbantartó függetlenként indul. Martina Frőhlich Činovská főszerkesztő a Polgármesterek és 

Független Jelöltek, illetve a Dobrá voľba a Umiernení pártkoalíció színeiben indul a 
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választásokon. Pavol Kubiš állami alkalmazott a Demokrata Párt színeiben jelöltette magát. 

Zoran Kupkovič közlekedési szakértő a Hlas-SD támogatásával indul a polgármesteri székért. 

 

Besztercebánya megye: A Szövetség Ondrej Luntert támogatja 
2022. szeptember 17. – ma7.sk  

Besztercebánya megyében összesen kilenc jelölt pályázik a megyeelnöki pozícióra. Érdekesség, 

hogy öt évvel ezelőtt is kilencen indultak a tisztség elnyeréséért. A független Ján Lunternek, 

akit a demokratikus pártok nagy része is támogatott, sikerült legyőzni az akkori megyeelnököt, 

az ĽSNS vezérét, Marián Kotlebát. 2022-ben biztosan új elnöke lesz Besztercebánya megyének, 

hiszen az előző választások győztese, Ján Lunter már nem indul. Helyette fia, Ondrej Lunter 

függetlenként pályázik a megyeelnöki tisztségre, de több szlovák párt és a Szövetség is őt 

támogatja. Két parlamenti képviselő is megméretteti magát, Marek Suja a Republika párt tagja, 

illetve Marián Kotleba testvére, Marek Kotleba az ĽSNS parlamenti képviselője. 

Besztercebánya megyeelnöki címére Ondrej Lunter, Ján Lunter fia az egyik legnagyobb esélyes, 

hiszen apja mellett megyeelnök-helyettesként tevékenykedett, így a neve nem ismeretlen a 

választók körében. A pártok közül az SaS, a Sme rodina, a KDH, a Progresszív Szlovákia, a 

Spolu, az OKS és a Hlas is Luntert támogatja. Így tett a Szövetség is, a magyar érdekképviselet 

szintén Ondrej Lunter mögé állt be. 

 

Bolya Szabolcs: Az Érsekújvári járásban 19 polgármesterjelöltet indít a Szövetség, 

a megyei választáson teljes listával indul 
2022. szeptember 17. – ma7.sk  

A Szövetség Érsekújvári járási elnöksége a legfontosabb feladatának tartja az önkormányzati 

választásokra való felkészülést. Erről kérdeztük Bolya Szabolcsot, a Szövetség Érsekújvári 

járási elnökét. z elnök elmondta, a járásban a Szövetség 19 önálló polgármesterjelöltet indít, 

ebből a párt jelöltjének 8 településen nincs kihívója. 

Ezek a következő települések és polgármesterek: Kamocsa – Lukács Imre, Kicsind - Pásztor 

Rita, Muzsla – Farkas Iván, Kisújfalu – Geri Valéria, Garampáld – Góra Mónika, Fűr - Zachar 

Štěpánka, Szőgyén – Méri Szabolcs, Tardoskedd – Tóth Marián. További 11 helyen a következő 

személyeket indítja a Szövetség a polgármesteri posztért: Andódon a jelenlegi polgármestert 

Puss Pétert, Baracskán Szabó Ildikót, Bényben Herbácskó Anitát, Barton a jelenlegi 

polgármestert, Hubacs Sándort, Udvardon Mészáros Róbertet, Köbölkúton Bolya Szabolcsot, 

Kéménden Neznánsky Tamást, Leléden Dajcs Richárdot, Kisgyarmaton Kálazi Tímeát, Kürtön 

a jelenlegi polgármestert, Téglás Jánost, Szímőn a jelenlegi polgármestert, Bób Jánost. A 

továbbiakban kifejtette, a járás azon településein, ahol a párt rendelkezik helyi struktúrával, az 

indítható képviselőjelöltek száma 261, ebből a Szövetség 187 jelöltet indít 32 településen. 

Valószínűleg itt is sikeresebbek lesznek, mint az elmúlt időszakban. 
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A Dunaszerdahelyi járásban is felkészült a választásokra a Szövetség 
2022. szeptember 17. – ma7.sk  

A Dunaszerdahelyi járásban összesen negyvenkét polgármester-jelöltje van a Szövetség 

pártnak, valamint háromszázötvennyolc képviselőjelölt indul a szavazólistákon. Javában zajlik 

a kampány, az október 29-i választások már az ajtón kopogtatnak, a Dunaszerdahelyi járás 

városaiban és falvaiban a Szövetség párt jelöltjei is készen állnak a megmérettetésre. A járás 

kilenc településében – Pozsonycsákány, Alistál, Medve, Ekecs, Padány, Csallóközcsütörtök, 

Nyárasd, Vásárút és Nyékvárkony – biztos a Szövetség által indított polgármester személye, 

ugyanis ezeken a településeken nincsen egyáltalán ellenjelölt. Dunaszerdahelyen Hájos Zoltánt 

támogatja a Szövetség – aki már tizenhárom éve vezeti a várost –, valamint teljes listával, azaz 

huszonegy képviselőjelölttel indul a választásokon a párt. A városi önkormányzat huszonegy 

képviselőt indít és a helyi Szövetség párt ugyanennyi jelölttel indul a választásokon is. Bős 

városában Fenes Iván indul a Szövetség zászlaja alatt, és a bősi választókörzetben ugyanezen 

párt színeiben tizenkét képviselő szerepel a listán. Bősön összesen tizenkét képviselőt 

jelölhetnek majd a választók, ennek fényében a Szövetség bősi képviselői teljes listán indulnak. 

 

Az Esterházy János-emlékérem díjazottjai jelzőfényként szolgálnak 
2022. szeptember 17. – felvidek.ma  

Az idei évben szeptember 16–17. között nagy érdeklődés mellett szervezték meg az Isten 

Szolgája Esterházy János Zarándoknapot az alsóbodoki Esterházy János 

Zarándokközpontban. A kétnapos lelki program kimagaslóan ünnepélyes pillanata volt az 

Esterházy János-emlékérem átadása, hiszen a díjazottak önzetlen munkássága mindenki 

számára jelzőfényként szolgál. Az érmeket ifj. dr. Csámpai Ottó, a Zarándokközpont igazgatója 

és Paulisz Marián, Alsóbodok polgármestere adta át. Az első díjazott az Alsóbodoki 

Asszonykórus volt, érdemeiket Bárdos Gyula, a CSEMADOK elnöke méltatta. Az ebben az 

évben jubiláló asszonykórus a legrégebb óta működő hagyományőrző csoport. Bárdos Gyula 

visszaemlékezése szerint a megbecsülést tevékenységük öt évtizede alatt azzal érdemelték ki, 

hogy 1972-ben egy népzenei versenyen megfogalmazottak szerint ráébredtek zenei 

hagyományaik értékére, és ezzel a meggyőződéssel 50 éve hirdetik gyökereiket, szokásaikat és 

a zoboralji kultúrát. Működésükkel pedig a helyi és a felvidéki magyar közösség megmaradását 

szolgálják. 

 

Az ifjúság győzni fog! 
2022. szeptember 17. – ma7.sk  

Kellemes közösségi élményt nyújtott a fiatal kassai történész, Czáboczky Szabolcs Kék a 

sátram, recece… könyvbemutatója a párkányi Csemadok Házban. A Diákhálózat fennállásának 

30. jubileumára elkészült kötet nagy igényességgel dolgozza fel a csehszlovákiai magyar 

klubmozgalmi élet egyes stációit. A csehszlovákiai magyar ifjúság önszerveződését, diákéletét, 

a Diákhálózat és a művelődési táborok születését feldolgozó hiánypótló munka levéltári 

anyagok és személyes beszámolók alapján készült – derült ki a szerző válaszából, akivel a 

Diákhálózat jelenlegi elnöke, Kiss Réka beszélgetett a Csemadok párkányi helyi szervezetének 
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meghívására. Külön öröm, hogy Párkány is szorosan beírta magát a klubmozgalom 

történetébe, elsősorban Himmler György és az általa vezetett Balassi Bálint Művelődési Klub 

révén, mely az egyik legaktívabb művelődési klub volt az 1980-as években, sőt, működik mai 

napig – emelte ki a szerző, Czáboczky Szabolcs. Az érdeklődők közt voltak fiatalok és 

idősebbek, többek közt olyanok, akik maguk is megélték a klubmozgalmi pezsgő életet 

fiatalkorukban. Többen emlékeiket is megosztották a közönséggel. 

 

A negyedi szüreti felvonulás egy időutazással ér fel 
2022. szeptember 18. – ma7.sk  

Ha szüreti időszak, az Negyeden annyit jelent, hogy a falu hagyományőrző tagjai lóhátra és 

lovaskocsikra pattannak, és népviseletet öltve magukra, táncolva, énekelve járják körbe a falu 

utcáit, hogy vendéglátókat találva jókedvet vigyenek a házakba és mosolyt csaljanak az arcokra. 

Ez a szeptemberi hétvége nem a kifogástalan időjárása miatt lesz emlékezetes számomra, 

hanem amiatt, hogy a Szüreti felvonulás első lépésétől az utolsóig együtt lélegezhettem a 

negyediekkel. Egy kicsit én is közéjük tartozónak éreztem magam, hiszen az a mérhetetlen 

vendégszeretet, ami körbelengett engem attól a pillanattól kezdve, hogy a menet elindult, már 

ritkaság ebben a zord világban. Már a gyülekezéskor éreztem, hogy ez a délután nagyon 

különlegesnek ígérkezik. Nem tévedtem. Látszott a szervezők gyakorlottságán, azon, hogyan 

irányították a menetet, hogy nem először róják végig a negyedi utcákat, de mégis hagyták, hogy 

mindenki önfeledten adja át magát annak az érzésnek, hogy a felvonulás alatt nincs 

mosolyszünet, nem létezik viszálykodás, nincsenek egyenlők és egyenlőbbek. 

 

A magyar kormány jóvoltából új magyar hittankönyvekből tanulhatnak a 

felvidéki diákok 
2022. szeptember 18. – ma7.sk  

A könyvek szétosztása most van folyamatban. Kidolgozás alatt van egy új kerettanterv is a 

római katolikus hittan tanítására, kevés a hitoktató. Mindezekről PaedDr. Farkas Zsolttal, a 

Nyitrai Egyházmegye Kateketikai Hivatalának igazgatóhelyettesével, iskolaesperessel 

beszélgetünk. Az atyától megtudjuk, a Szlovákiai Magyar Hitoktatási Központban, már több 

éve tudomásuk van arról, hogy hiány van magyar hittankönyvekből. A problémát próbálták 

megoldani a hittankönyvek átcsoportosításával és azzal, hogy jelezték azt az illetékes 

szerveknek, de megoldás nem lett. Az anyaország, akik szintén értesültek a helyzetről, már 

2016-ban felajánlotta a segítségét, hogy a Jópásztor Alapítvány, vagy a Szlovákiai Magyar 

Hitoktatási Központ által hittankönyveket juttatna a felvidéki magyar iskolákba, de akkor nem 

volt erre fogadókészség a magyarországi tantervek különbözősége miatt. A helyzet viszont 

tarthatatlanná vált, és a helynökök bevonásával Magyarországhoz fordultunk segítségért a 

hittankönyvek és munkafüzetek ügyében, akik hajlandók voltak segíteni. A Bethlen Gábor Alap 

által segítségünkre sietett a magyar állam, és pályázat útján lehetőség adódott a hittankönyvek 

beszerzésére. 
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Zarándoknap az Esterházy János Zarándokközpontban 
2022. szeptember 18. – felvidek.ma  

A hűvös felhős őszi időjárás ellenére szeptember 17-én több százan zarándokoltak Esterházy 

János mártírpolitikus sírjához a zoboraljai Alsóbodokra. Esterházy János gróf, felvidéki 

mártírpolitikus hamvainak öt évvel ezelőtti végső nyugalomra helyezése óta a 

zarándokközpont évente fogadja a felvidéki, magyarhoni és környező országok zarándokait, 

akik Esterházy Jánosnak akarják megadni a tiszteletet. Az idei zarándoknap védnöke Mons. 

Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke volt. A Csallóközből, Magyarországról, 

az Ipoly mentéről, Lengyelországból érkezett zarándokcsoportokat az alsóbodokiak 

szeretetteljes és szívélyes fogadtatásban részesítették. Több illusztris vendég is érkezett a 

zarándoknapra, többek között Kis Balázs Magyarország Nagykövetségének első beosztottja, 

Forró Krisztián a Szövetség elnöke, Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke, Gubík László a 

Szövetség a Közös Célokért elnöke. A fokozatosan érkező zarándokcsoportokat Molnár Imre 

felkérésére Patay Péter fogadta a szabadtéri színpadon felállított oltár előtt, aki örömmel 

nyugtázta, hogy nagy számban zarándokoltak gyalogosan és buszokkal is a helyszínre.  

     
Megkezdődött a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok rendezvénysorozat 
2022. szeptember 18. – PannonRTV 

Ökumenikus kenyéráldással, közös imádsággal és a magyar himnusszal vette kezdetét a 29. 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok elnevezésű rendezvénysorozat a palicsi Vigadó emeleti 

dísztermében. A sok éves hagyománnyal bíró rendezvényt 70 éve 1952-ben szervezték meg 

először. Ennek szellemében és folytatásaként az eseménysorozat közel harminc éve az 

összetartozás, az egység, a hagyományok és a magyarságtudat megőrzését hivatott szolgálni - 

hangzott el az eseményen. Az idei rendezvény megnyitóján népdalénekek, citeramuzsika, és 

mesemondás is volt. A rendezvény a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű regionális 

rendezvénye. Az eseményt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg. 

Mások mellett részt vett a megnyitón Hajnal Jenő, az MNT elnöke is. A palicsi rendezvényről 

holnapi híradásainkban részletesen beszámolunk majd. A teljes megnyitót pedig szerdán este 

21 órától műsorra tűzzük. 

 

Szoros, őszinte és baráti a kapcsolatban – Pintér Attila: A magyar történelmet a 
Balkán ismerete nélkül nehéz megérteni 
2022. szeptember 18. – Magyar Szó 

A diplomáciában mozgalmas 8 évet tudhat a háta mögött Pintér Attila, Magyarország 

leköszönő belgrádi nagykövete. Külszolgálati missziója idején történtek ugyanis Magyarország 

és Szerbia között a két nép számára talán legnagyobb jelentőséggel bíró események. 

Beszélgetésünk során kiemelte, izgalmas, kihívásokkal teli éveket töltött Belgrádban. 

Nagyköveti mandátumát éppen a megbékélés határozta meg, hiszen 2014. október 31-én 

helyezte hatályon kívül a szerb kormány azt az 1946-os jugoszláv határozatot, amely kollektív 
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https://felvidek.ma/2022/09/zarandoknap-az-esterhazy-janos-zarandokkozpontban/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megkezdodott-vajdasagi-magyar-unnepi-jatekok-rendezvenysorozat
https://www.magyarszo.rs/hu/5035/mellekletek_hetvege/272248/Szoros-%C5%91szinte-%C3%A9s-bar%C3%A1ti-a-kapcsolatban-Pint%C3%A9r-Attila.htm
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bűnösséggel sújtotta a Sajkásvidék magyar lakosságát. Mint rámutatott, ez volt az utolsó 

nyitott kérdés a két ország viszonyában. Azóta azonban a történések számos kihívás elé 

állították a két országot és a diplomáciát is.  

 

Topolya: Mézszentelőt és mézvásárt tartottak 
2022. szeptember 18. – Vajma.info 

Kereken huszadik alkalommal tartottak mézvásárt és mézszentelőt szombaton Topolyán. A 

mézkülönlegességek, kézműves és helyi termékek mellett virágokat, szobanövényeket, 

egyedien különleges termékeket is kínáltak. Mirko Spasojević, a Községi Méhészegyesület 

elnöke a megnyitón ezúttal is a hangoztatta a jelmondatot, miszerint „fogyasszuk a mézet 

táplálék gyanánt, hogy ne kelljen mézet ennünk gyógyszerként”. Saša Srdić, a községi 

képviselő-testület elnöke nyitotta meg a rendezvényt, majd pedig ft. Szakály József címzetes 

prépost, topolyai plébános és az ortodox Đorđe atya szentelték meg a mézet. A Felvonulási 

téren helyi és környékbeli kiállítók kínálták portékájukat. Az esős idő ellenére nagy volt az 

érdeklődés, a pergetett és a lépes mézen kívül méhészeti felszerelést, valamint kézműves 

termékeket is vásárolhattak az érdeklődők. 

 

Flirt motorvonatok járnak majd Szeged és Szabadka között 
2022. szeptember 16. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

temterv szerint halad a MÁV beruházásában a Szeged-Rendező–Röszke országhatár 

vasútvonal átépítése, villamosítása – írja a MÁV közleményére hivatkozva a szegeder.hu portál. 

A teherforgalom már augusztus elsején megindult ezen a vonalon, de csak az esti és éjszakai 

órákban. Újdonság, hogy szeptember 17-étől napközben is járnak majd a tehervonatok 

szombaton és vasárnap. Hétvégenként tehát napközben is számítani lehet arra, hogy csukva 

találjuk a sorompót, s fokozottan ügyelni kell a közlekedőknek. A közlemény megemlíti, hogy 

július végéig a teljes vonalon kiépítették a vasúti pályát, a vágányok, a váltók és a szükséges 

építmények is elkészültek. 

 

Épül a főtér 
2022. szeptember 18. – Magyarszo.rs 

Tavaly a magyar állam támogatásával átfogó rendezési projektum indult Kishegyes 

központjában. Ennek keretében felújítják a régi szövetkezeti otthon épületét és a 

színháztermet, valamit új főteret alakítanak ki a színházterem előtt. A közelmúltban 

megkezdődött a főtér kialakítása, és amint az illetékesektől megtudtuk, a projektum lassan a 

vége felé közeledik. –A projektumot követve elmondhatom, hogy ismét a megfelelő ütemben 

dolgoznak a kivitelezők. Azt látom, hogy azokat a módosításokat, amelyek folyamatában 

szükségesek voltak, a helyi közösség és a tervező beépítették. Külön öröm számomra, hogy a 

meglevő fák közül egy tölgyfa megmaradhat, és a jövőbeli zöldövezet részét képezi majd. 

Természetesen az új zöldövezetben új fák is helyet fognak kapni. A tér része lesz egy új 

buszmegálló is, illetve a helyi közösség a beszerzés során plusz egy buszmegállót is előirányzott. 
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Magas magyar állami kitüntetéseket adtak át kárpátaljai magyar közéleti 

személyiségeknek 
2022. szeptember 17. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, hirado.hu 

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke magas állami kitüntetéseket adományozott 

hét kárpátaljai közéleti személyiség számára, a kitüntetéseket szombaton adták át 

Beregszászon, a Perényi Kultúrkúriában. Az ungvári magyar főkonzulátus és a beregszászi 

magyar konzulátus közös szervezésében megtartott ünnepségen az államfő nevében Bacskai 

József főkonzul a kárpátaljai magyarság érdekében végzett tevékenysége elismeréseként - az 

augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából - átnyújtotta a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést Komári Ibolya pedagógusnak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

Kisbégányi Alapszervezete elnökének, Ráti Éva pszichológusnak, a Nagydobronyi Református 

Líceum korábbi igazgatójának, Seres Jánosnak, a Tiszapéterfalvi Református Líceum 

lelkészigazgatójának és Takár Károlynak, a KMKSZ nyugalmazott munkatársának. Magyar 

Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Horkay Mária, a KMKSZ alapító tagja, Kocsis 

Mária, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára és Magyar Vita, a Karácsfalvai 

Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum igazgatója. 

 

Ungvári katona vesztette életét a háborúban 
2022. szeptember 18. – karpatalja.ma 

Oroszország Ukrajna ellen indított háborújában hunyt el Olekszandr Prisztaja. Halálhíréről 

Ivan Beletskij számolt be közösségi oldalán. Prisztaja a 68. területvédelmi zászlóaljban szolgált 

főtechnikusként. A 47 éves katona szeptember 17-én halt meg. A háború kitörése után azonnal 

jelentkezett Ukrajna védőihez, ugyanezt tette 2014-ben is. Akkor a 128. különálló hegyi 

rohamdandár 4. zászlóaljánál teljesített szolgálatot 2016-ig. 

 

Szent Kereszt Felmagasztalását méltatták Beregszászban 
2022. szeptember 18. – karpatalja.ma 

Nagy ünnepre ébredt szeptember 17-én a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség: egyrészt 

eljött a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnep, mely egyben a templom búcsúnapja, másrészt a 

Munkácsi Római Katolikus Egyházközség magyar ajkú hívei és papjai azért gyűltek össze 

városunkban, hogy ünnepélyes keretek között lezárják a Szent Kereszt Évét. A templom megtelt 

Kárpátalja minden pontjáról érkezett zarándokokkal: érkeztek hívek Aknaszlatináról, Viskről, 

Császlócról, Ungvárról, Munkácsról, a környező településekről, hogy együtt erősödjenek meg, 

hitet merítve Krisztus keresztjének titkából. 
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Bombariadó volt a kárpátaljai iskolákban 
2022. szeptember 17. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

Bejelentés érkezett szeptember 16-án kijevi idő szerint 16.15-kor, hogy a megye összes iskoláját 

bombatámadás fenyegeti – írta a pmg.ua. A rendőrség munkatársai 626 oktatási intézményben 

folytattak kutatást, szerencsére hamisnak bizonyult a bejelentés. A rendfenntartók jelenleg a 

bejelentőt keresik. 

 

Újabb ukrán–magyar határátkelőhely nyílhat a közeljövőben 
2022. szeptember 17. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

A következő hónapokban új határátkelő nyílhat meg Ukrajna és Magyarország között – közölte 

a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA). Miroszlav Bileckij, az OVA első helyettes 

szerint a Nagypalád–Nagyhódos ponton nyílhat nemsokára ellenőrzőpont. „Minden megvan 

ahhoz, hogy az ideiglenes infrastruktúra alapján beinduljon a gyalogosok és az autók forgalma” 

– mondta. A megbeszélésen Mustafa-Masi Nayyem ukrán infrastrukturális miniszterhelyettes 

és Kiss-Parciu Péter magyar regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkára erről állapodtak meg. 

 

39 zsurnaliszta vesztette életét a háborúban 
2022. szeptember 18. – kiszo.net 

A hivatásuk gyakorlása közben életüket vesztett újságírókra emlékeztek. Ukrajnában 

szeptember 16-án emlékeztek meg a hivatásuk gyakorlása közben életüket vesztet újságírókra. 

Számuk az orosz invázió kezdete óta lényegesen megnövekedett. Olekszandr Tkacsenko 

tájékoztatása szerint Oroszország Ukrajna elleni háborújában eddig 39 zsurnaliszta vesztette 

életét. „Az Ukrán Nemzeti Újságíró Szövetség adatai szerint az orosz invázió 39 zsurnaliszta 

életét vette el. A háború nyolc éve alatta a veszteség még nagyobb… Manapság újságírónak 

lenni az jelenti: készen kell állni az élet feláldozására annak érdekében, hogy az igazságot 

megtudja az egész világ” – írta a művelődési tárca vezetője a Telegramon. Tkacsenko 

megköszönte a média munkatársainak áldozatos tevékenységét. 

 

Növelni fogják az Ungvár–Felsőnémeti határátkelő befogadóképességét 
2022. szeptember 17. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetősége az Ungvár–Felsőnémeti 

határátkelőn folyatott megbeszélést a szlovák delegációval. „A két ország folyamatos 

kommunikációjának és hatékony együttműködésének köszönhetően a találkozón 

egyetértettünk abban, hogy az ukrán–szlovák határvonal legnagyobb ellenőrzőpontja 

összehangoltan kell működjön” – olvasható Miroszlav Bileckij, az OVA helyettes vezetőjének 

Facebook-oldalán. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 16. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákia bíróságai végrehajtották a strasbourgi döntést, és visszaállították a jogsértés előtti 

állapotot. Ez azt jelenti, hogy Bosits Miklós a tulajdonosa azoknak az erdőterületnek, 

amelyekre a szlovák állam a 2. világháború után meghozott Benes-dekrétumok alapján akarta 

rátenni a kezét.  

 

Ma tartották Nagyenyeden, az Erdélyi és Partiumi Kollégiumok tanévnyitóját, melyen Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott köszöntő beszédet. Az ünnepségen 

átadták a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tornakertjét. Az idén 400 éves Kollégium mind 

a mai napig megtartotta a tornavizsga hagyományát, sőt, mintájára a környék magyar iskolái 

is bevezették ezt a látványos sporteseményt. Potápi Árpád Jánost halljuk.  

 

Megkezdődött a tanév a komáromi Selye János Egyetemen is. Ez már a 18. tanév a magyar 

egyetem életében, amely korántsem ígérkezik könnyűnek az energiaválság miatt, de az már 

eldőlt, hogy jelenléti formában kezdődik a tanév.  

 

A délvidéki magyar jogászutánpótlás biztosítása hívta életre a Vajdasági Jogászösztöndíj 

Programot, amelyet tavaly indított a Magyar Nemzeti Tanács a magyar kormány 

támogatásával. Idén is nagy volt az érdeklődés az ösztöndíj iránt, amelynek szerződéseit 

csütörtökön 15 fiatal írta alá Szabadkán.   

 

Korszerű hulladékgazdálkodásról, medvekérdésről is beszámolt mai udvarhelyszéki látogatása 

alkalmával Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere. Az RMDSZ-es 

tárcavezető korszerű csúcstechnológiával működő csomagolástechnikai vállalkozást látogatott 

meg Székelyudvarhelyen, majd udvarhelyszéki önkormányzati vezetőkkel, 

vadásztársaságokkal találkozott. Délutáni sajtótájékoztatójáról készült beszámolónk.   

 

Székelyföldön a gazdasági potenciál egyharmadát az udvarhelyszéki vállalkozások adják. Nőtt 

a forgalmuk, és a nyereségük is gyarapodott – derült ki a csütörtöki díjátadón 

Székelyudvarhelyen. Az Őszi Vásár rendezvénysorozat gazdasági konferenciáján díjazták 

Udvarhelyszék legnagyobb forgalmú, legtöbb nyereséget termelő, legtöbb munkaerőt 

foglalkoztató és legsikeresebb női és férfi vállalkozóit, de elismerés járt a társadalmi 

szerepvállalásért is.  

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Első alkalommal rendeznek Magyar Napot a Fehér megyei Bethlenszentmiklóson. A szombati 

egész napos rendezvény a hagyományok és a modern kultúra ötvözetével szeretné felmutatni a 

magyar közösség értékeit - mondja Bodoczi Annamária, a Jövőnk a szórványban Egyesület 

elnöke, a Magyar Nap főszervezője. 

 

Kárpát-medence  

2022. szeptember 18. – Kossuth Rádió 

 
Partiumi Labdarúgó Akadémia 

 

"Vezeted, csel, passz után jövök, egy érintő, bekészítem, egyérintőből a lövés." Az edzők 

igyekeznek egyszerre a gyerekek ügyességét és gondolkodását is fejleszteni. A szakembereket a 

Puskás Akadémiánál képezték ki, hogy elsajátítsák a már jól bevált gyakorlatokat, és vannak 

olyan edzők is, akik UEFA minősítéssel is rendelkeznek. Szatmárnémetiben tíz hónapja indult 

el a szakmai munka. A Kárpát-medence más településein működő akadémiák sikerei nyomán 

a szülők és a gyerekek örömmel kapták fel a fejüket a csapattoborzók hírére. A térségben eddig 

is működtek sportegyesületek, lelkes edzők próbálták átadni a tudásukat a tehetségesnek 

ígérkező gyerekeknek, ám nem volt egységes, szervezett labdarúgó-képzés. 

 

Rákóczi Szövetség Iskolabuszok 

 

Édesanyjukkal indulnak iskolába az Izsán élő Faragó testvérek, Norina és Dorián. A gyerekek 

az innen 20 kilométere fekvő Hetényi alapiskolába járnak, de szerencsére csak a közeli 

kereszteződésig kell sétálni, mivel a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően ettől a tanévtől 

vadonatúj iskolabuszok szállítják a gyerekeket a környező településekről a Tarczy Lajos 

Alapiskolába. A Rákóczi Szövetség augusztus végén adta át 16 iskolabuszát 15, felvidéki 

szórványban, illetve nyelvhatáron működő magyar általános iskolának, hogy ezzel is segítse a 

gyermekek magyar iskolába járását. A hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában idén 126 iskolás 

kezdte meg a tanévet. 

 

Kalinka Tamás Bezdán 

 

A mai rohanó világunkban alig találni olyan helyet, ahol az ember megpihenhet és visszatérhet 

a természet közeli élethez, őseink mindennapjaihoz. A Duna bal partján, a délvidéki Bezdán 

közelében bújik meg Kengyia szigete, ahol a 21 éves Kalinka Tamás éli világát tavasztól őszig. 

Tamásnak már az ükszülei is itt éltek, igaz akkor még Magyarországhoz tartozott a 900 

hektáros sziget, amely átvészelt háborúkat és túlélte a globalizációt is. Az ártéri emberek - így 

Tamás felmenői is - tavasztól őszig éltek itt, megtermeltek mindenféle zöldséget és gyümölcsöt, 

halásztak, pákásztak, gyűjtögettek. A fiatalembernek ez már a negyedik éve Kengyián, 

meglátása szerint a jövő záloga ez a természetközeli élet. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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45 éves a gyergyói hegyimentés 

 

Ünnepségre gyűltek össze Gyergyószentmiklóson jelenlegi és egykori hegyimentők, hogy 

megemlékezzenek a térségben közel fél évszázada megalakult hegyimentő szolgálat 

indulásáról, és számba vegyék, hogy az azóta eltelt időben milyen fejlődésen ment keresztül ez 

a hivatás. Páll Tibor és a néhai Wild Ferenc 45 évvel ezelőtt alapította az egyesületet. Az egykor 

megfogalmazott cél vezérli most is a csapatot: segíteni a hegyen bajba jutottaknak. Az 1970-es 

évek elején a természetjárást kedvelő gyerekeknek szerveztek kirándulásokat, programokat, 

belőlük lettek az első gyergyószentmiklósi hegyimentők. A kétnapos összejövetel a jelenlegi 

fiatal hegyimentőknek is fontos volt, hiszen hasznos tanácsokkal látták el őket.  

 


