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Kövér László: az európai jövőért folytatott küzdelemben a legélesebb fegyver a 

józan ész és a tiszta lelkiismeret 
2022. október 8. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, HírTV, ORIGO 

Kövér László szerint az európai jövőért folytatott küzdelemben a legélesebb fegyver a józan ész 

és a tiszta lelkiismeret. Az Országgyűlés elnöke a székelyföldi Nagytusnádon beszélt erről 

szombat délután a magyar állam támogatásával felépített Szent Rita napközi foglalkoztató 

avatásán. Kijelentette: a magyarok és a székelyek, a józan ész és a tiszta lelkiismeret jegyében 

nemcsak magukért küzdenek, "hanem azért, hogy Európa a jövőben is az európai embereké 

maradjon; azért, hogy Európa ura maradjon saját érdekeinek, saját anyagi és szellemi 

erőforrásainak; azért, hogy a kereszténység megtartó lelki és kulturális erő maradjon minden 

európai nemzet számára; azért, hogy az egy férfi és egy nő szeretetközösségén alapuló 

oltalmazó család a társadalom építőköve maradjon". Úgy vélte: a józan ész és a tiszta 

lelkiismeret jegyében vívott küzdelem célja az is, hogy minden európai embert megillessen 

elődei anyanyelve, kultúrája és szülőföldje otthonossága szabad megöröklésének a joga, 

valamint az, hogy ezt szabadon továbbadhassa utódainak. 

 

Másodszor avattak magyar óvodát Gyimesbükkön 
2022. október 8. – MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, vasarnap.hu, Hirado.hu 

Gyimesbükkön kicsinek bizonyult a magyar állam támogatásával felújított, három éve 

felavatott óvoda, amelyben még csak húsz gyerek tanulhatott, ezért szombaton új óvodát 

avattak fel. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, amely ma közigazgatásilag a 

moldvai Bákó megyéhez tartozik, két hosszú és egy rövid programos csoport, összesen 58 

gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben, 

amelynek ünnepélyes avatóját szombaton tartották. Kövér László, az Országgyűlés elnöke arra 

kérte Oltean Pétert, a település RMDSZ-es polgármesterét, hogy vigye el román kollégáinak 

annak az üzenetét, hogy a csángómagyarokkal és a magyarországiakkal mindig jó összeadni az 

erőket és a lehetőségeket, mert mindenki nyertese lesz az együttműködésnek. Úgy vélte: az 

óvodaavatás egyfajta elégtétel is mindazon nagy elődök számára – legyenek magyarok, 

székelyek vagy csángók –, akik egész életüket fordították arra, hogy a történelem viharaiban 

oly sokszor a lét és a nemlét határán küzdő csángómagyarság mindig megőrizze önmagát, 

anyanyelvét és kultúráját a szülőföldjén. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/az-europai-jovoert-folytatott-kuzdelemben-a-legelesebb-fegyver-a-jozan-esz-es-a-tiszta-lelkiismeret
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/10/az-europai-jovoert-folytatott-kuzdelemben-a-legelesebb-fegyver-a-jozan-esz-es-a-tiszta-lelkiismeret
https://maszol.ro/belfold/Masodjara-avattak-magyar-ovodat-Gyimesbukkon
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Menczer Tamás: minden magyar felelős minden magyarért 
2022. október 7. – MTI, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Minden magyar felelős minden magyarért, Kárpátalja és az ottani magyarság mindig számíthat 

a kormány támogatására - jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

pénteki tanévnyitóján. A beregszászi református templomban megtartott ünnepségen 475 

elsős hallgatót avattak diákká. Minden korábbinál nagyobb túljelentkezés volt a meghirdetett 

képzésekre. Mindez azt mutatja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

népszerűsége töretlen - mondta Menczer Tamás. Menczer Tamás kiemelte, hogy az oktatási 

feladatok ellátása mellett a főiskola részt vett a menekültek segítésében, étkeztetésében, 

elszállásolásában és a humanitárius segélyek eljuttatásában is. Azt mondta: a magyar kormány 

célja, hogy a nemzetpolitikai irányelvek alapján segítse a magyar nemzettudat megerősítését, 

az összmagyarság kulturális, nyelvi értékeinek megőrzését, és támogassa a Magyarország 

határain kívül élő magyarság szülőföldön való boldogulását. Az államtitkár emlékeztetett arra, 

hogy Magyarország az elsők között ismerte el annak idején Ukrajna függetlenségét és vette fel 

vele a diplomáciai kapcsolatot. Kiemelte, hogy Magyarország számára továbbra is kiemelt 

fontossággal bír a jószomszédi kapcsolatok ápolása és további erősítése Ukrajnával. 

  

Az összefogás és regionális építkezés fontosságát hangoztatták az Erdélyi 

Gazdasági Fórum szónokai 
2022. október 8. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, Krónika, maszol.ro 

A háború okozta válságra az összefogás, a kreativitás és a regionális építkezés jelenthet kiutat 

- hangoztatták szombaton Marosvásárhelyen az erdélyi magyar vállalkozók 

együttműködésének erősítését szolgáló, második alkalommal megrendezett Erdélyi Gazdasági 

Fórum megnyitójának szónokai. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a bukaresti kormány 

miniszterelnök-helyettese úgy értékelte: a "regionálisnak tűnő" orosz-ukrán háború alapjaiban 

rengette meg Európa gazdaságát, ebben a helyzetben pedig az állami intézményeknek be kell 

avatkozniuk a piaci folyamatokba polgáraik és a vállalkozások védelmében. Azt 

valószínűsítette, hogy a gazdaság egy esetleges tűzszünet esetén sem fog visszaállni a régi 

kerékvágásba, a globális láncok ugyanis szétbomlottak, így valószínű, hogy a gazdaság a 

következő években regionálisan fog újraépülni. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár köszöntő beszédében felidézte: a február 24-én kirobbant háború és az erre adott 

európai válaszok akkor lehetetlenítették el Európa gazdasági fejlődését, amikor 

Magyarországon, Romániában és az egész régióban hihetetlenül magas szintre emelkedett a 

gazdasági fejlődés, gyors ütemben csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a bérek, és a 

közép-európai térség vált Európa fejlődésének motorjává. Leszögezte: a válságra adott válasz 

nem lehet más, mint az összefogás megtartása, az "egymásba kapaszkodás". 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-unnepseg-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskolan-2/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/08/az-osszefogas-es-regionalis-epitkezes-fontossagat-hangoztattak-az-erdelyi-gazdasagi-forum-szonokai
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/08/az-osszefogas-es-regionalis-epitkezes-fontossagat-hangoztattak-az-erdelyi-gazdasagi-forum-szonokai


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 10. 

. 

 

Az összetartozás jegyében fociztak Csíkszentdomokoson  
2022. október 7. – szekelyhon.ro 

Nagyüzem volt pénteken a csíkszentdomokosi futballpályán és környékén. A felcsíki település 

Buzánszky Jenőről elnevezett labdarúgóközpontjában tartották meg a Magyar Parlament, 

valamint a székely és a csángó közméltóságok focicsapatainak hagyományos őszi tornáját. Dr. 

Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) alapító elnöke elmondta, hogy 

ezek a mérkőzések az összetartozásról szólnak. „Nem arról van szó, hogy 90 percet focizunk, 

hanem arról, hogy együtt vagyunk, hogy összetartozunk, hogy együtt sportolunk, együtt 

ebédelünk, megbeszéljük a közös gondokat. Nagyon jól erezzük magunkat, Székelyföldön úgy 

fogadnak minket, mintha itthon lennénk” - nyilatkozta Edvi. Kövér Lászlót, a Magyar 

Országgyűlés elnökét, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület (NGYSZME) 

elnökét arról kérdezték, hogy miért fontos a csíkszentdomokosi esemény. „Húsz éve immár, 

egy-két kihagyással, de minden őszön itt vagyunk, elkísérjük a gyermekmentők 

orvoscsoportját. Az idei esztendő annyiban különleges, hogy elvált egymástól a két misszió 

időpontja, mert az orvoscsoport idén egyelőre még nem kapta meg az engedélyét, ők egy 

későbbi időpontban jönnek Erdélybe gyerekeket vizsgálni, szűrni” – válaszolta Kövér. 

 

Magyarok Nagyasszonya szobrot avattak Királyhelmecen 
2022. október 8. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Királyhelmeci Magyar Közösség Házában pénteken, október 7-én került sor Rieger Tibor 

Kossuth-díjas szobrászművész alkotásának, a Magyarok Nagyasszonya szobrának ünnepélyes 

felavatására. Az est házigazdájaként Pásztor István, az intézményt működtető Lórántffy 

Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke köszöntötte az est díszvendégeként 

érkezett Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt, Kozma Imre atyát, Czimbalmosné 

Molnár Évát, az államtitkárság főosztályvezetőjét, valamint a helyi egyházak megjelent 

főméltóságait, polgármestereket, képviselőket és közszereplőket.    Elsőként szólva az 

ünneplőkhöz elmondta, hogy napra pontosan hét évvel ezelőtt került sor az épület átadására. 

E jeles évfordulón felavatásra került szoborral, a bodrogközi magyarság nevében szeretné 

kifejezni háláját a Jóistennek és Magyarország kormányának. A Házban újonnan helyet foglaló 

új műalkotás, a Magyarok Nagyasszonya szobor kapcsán megjegyezte, hogy a Szent Koronát a 

kezében tartó Szűzanya kettős szimbolikával bír – a Szent Korona a történelmi Magyarország 

jelképeként a magyar kormány felé,  Szűz Mária személye pedig a Jóisten felé fejezi ki hálánkat. 

Potápi Árpád János ünnepi beszédében Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászművész újabb 

impozáns alkotásának felavatása kapcsán, munkásságáról szólva megemlítette, hogy a magyar 

szakrális szobrászat kiemelkedő alakja. Számos alkotása, domborműve díszíti az anyaország 

épületeit, köztereit és megtiszteltetésképpen a királyhelmeci Magyar Közösségi Házban 

ezeddig két szobrát láthattuk. 

 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/az-osszetartozas-jegyeben-fociztak-csikszentdomokoson
https://ma7.sk/tajaink/magyarok-nagyasszonya-szobrot-avattak-kiralyhelmecen-kepekkel
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Ahol van magyar gyermek, ott van magyar jövő 
2022. október 8. – Szekelyhon.ro 

Volt okuk az ünneplésre Tusnád község lakóinak, ugyanis napközit és nappali foglalkoztatót 

avattak szombaton délután, amelynek megvalósítását a magyar kormány finanszírozta 182 

millió forinttal. Ugyanakkor a község több mint kétszázéves templomának felújításához szintén 

hozzájárultak 30 millió forinttal. A búcsús szentmise részeként újra megáldotta a templomot 

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke. A kettős ünnepen 

jelen volt Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke is. Tusnád község óvodásainak és elemi 

osztályos tanulóinak műsorával kezdődött szombaton a Casciai Szent Rita védnöksége alá 

helyezett napközi és nappali foglalkoztató avatóünnepsége. Az eseményt megtisztelte 

jelenlétével Kövér László is. A magyar Országgyűlés elnöke elmondta, az elmúlt évtizedben a 

magyar állam többek között 153 új óvodát épített és 720-at újított fel a Kárpát-medencei 

magyar közösségekkel, így a székelységgel is összefogva.  

 

Magyar egyetemen születnek nemzetstratégiai célok – Tonk Márton, a Sapientia 

rektora a felsőoktatás kihívásairól 
2022. október 7. – Krónika 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nem diplomagyár – szögezte le a Krónikának 

adott interjúban a 2001-ben alakult, 32 alap- és 12 mesterszakán 2400 diákot oktató 

felsőoktatási intézmény rektora. Tonk Mártonnal az új tanév kapcsán arról beszélgettek, mit 

jelent az önálló magyar tanintézet életében a Romániában sokat hangoztatott egyetemi 

autonómia, továbbá hogy a Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és 

Sepsiszentgyörgyön működő Sapientia miként tud megbirkózni az erdélyi magyar 

elvárásokkal. A rektor kifejtette: „Ha a döntés lehetősége a mienk, számos területen olyan 

szakokat tudunk indítani és fenntartani, amivel a munkaerőpiaci elhelyezkedésen túl fontos 

segítséget nyújtunk közösségünknek. Nemzetpolitikai jellegű szakokként határoznám meg 

ezeket. Ilyen a magyar nyelvű jogászképzés, amely jól működő, sikeres szakunk. Jellegzetes 

kisebbségi ügyeinktől a restitúciós kérdésekig számos olyan erdélyi magyar jogi eljárás vár 

megoldásra, amely az ügyvédek részéről igen komoly szakmai kompetenciákat jelent. Ezt csak 

elkötelezett hozzáállással lehet művelni: olyan jogászokra van szükségünk, akik szakmailag jól 

felkészültek, ugyanakkor a szívük is a helyén van!” 

 

Fiataloknak szánt lakásokat adtak át Székelykeresztúron 
2022. október 7. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita megyei Székelykeresztúron harminc, fiataloknak szánt lakást építtetett az Országos 

Lakásügynökség (ANL). „Minden olyan beruházást támogatunk, amely a családokat segíti, 

amely megoldja a fiatalok lakhatási gondját, és bátorítja a gyermekvállalást, családalapítást” – 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ahol-van-magyar-gyermek-ott-van-magyar-jovo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tonk-marton-a-sapientia-emte-rektora-a-felsooktatas-kihivasairol-a-roman-allami-tamogatas-eselyeirol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tonk-marton-a-sapientia-emte-rektora-a-felsooktatas-kihivasairol-a-roman-allami-tamogatas-eselyeirol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/fiataloknak-szant-lakasok-epultek-szekelykereszturon
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nyilatkozta Cseke Attila fejlesztési miniszter, miután az általa vezetett tárca alárendeltségében 

működő Országos Lakásügynökség átadta a 30 lakrészt tartalmazó, Dávid Ferenc utcai 

kétemeletes épületet az önkormányzatnak. Az új épületben 8 egyszobás, 16 kétszobás és 6 

háromszobás lakás van, a beruházáshoz szükséges 7,7 millió lejt a fejlesztési minisztérium 

biztosította – olvasható az RMDSZ pénteki közleményében. 

 

A békéért imádkoztak és szólaltak fel Szatmárnémetiben 

2022. október 7. – maszol.ro 

Az október 6-ai megemlékezések hagyományos szatmári helyszínén, a zárda templomnál 

gyűltek össze csütörtökön azok, akik főhajtással tisztelegve emlékeztek az 1848–1849-es 

forradalom és szabadságharc leverését követő, elrettentésnek szánt kivégzések sorozatára – 

mások mellett az Aradon kivégzett honvéd tábornokokra. A megemlékezés közös imával vette 

kezdetét, a római katolikus és a református közösségek lelki vezetői a békéért imádkoztak – 

utalva a szomszéd országban dúló háborúra. Az Ukrajnában zajlóháborús eseményekre reagált 

Hegedüs Csilla is, az RMDSZ színeiben az Európai Beruházások és Projektek 

Minisztériumában dolgozó államtitkár is. Felidézte: egy évvel ezelőtt az aradi tizenhármak 

kapcsán arról beszélt, hogy milyen jó, hogy nincs a környéken háború, senkinek nem kell 

életáldozatot hoznia. Most viszont háború van, méghozzá Szatmárnémetitől alig hatvan 

kilométerre, Ukrajnában. 

 

Hagyományos ízeket keresve – megnyitották az erdélyi ízek fesztiválját a 

Gyimesekben  
2022. október 7. – szekelyhon.ro 

Számos erdélyi ételt megkóstolhat az, aki részt vesz a pénteken megnyílt Taste of Transylvania, 

helyi ízeket népszerűsítő rendezvényen a borospataki Gyimesi Skanzenben. A vasárnapig tartó 

esemény megnyitóján jelen volt a turisztikai minisztérium államtitkára, ugyanakkor Kelemen 

Hunor RMDSZ-es miniszterelnök-helyettes is. Rámutatott arra, hogy az elmúlt évtizedekben 

egyfajta reneszánszát éljük a hagyományos konyhának, versengenek is ezen a területen a 

szakemberek. Állítja, noha vannak olyan ételek, amelyeket több nemzet is magáénak tart, végső 

soron mindenkinek igaza van, hiszen hozzáadott ahhoz valamit a saját konyhájából.  

 

Elvétve magyar programokkal is készültek a Kolozsvári Városnapokra 
2022. október 7. – maszol.ro 

Tizedik alkalommal rendezik meg a Kolozsvári Városnapokat. A csütörtökön megkezdődött és 

vasárnapig tartó rendezvénysorozaton idén a multikulturalizmusé a főszerep, a hivatalos 

közlés szerint „több nemzetiséghez” szólnak majd a programok, nagyjából ugyanolyan 

arányban. „Több magyar program is megjelenik idén, többek között lesz magyar nyelvű 

városvezetés, fellép a Zurboló néptáncegyüttes, az Octavian Goga városi könyvtárnak lesznek 

magyar programjai, illetve tevékenységei. Részt vesz a Kolozsvári Magyar Opera is egyes 

programokon, jazz koncertre is sor kerül az Edina and friends előadásában, továbbá a 

gasztronómiai fesztiválon belül is kóstolni lehet majd magyar finomságokat” – mondta el a 
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https://maszol.ro/belfold/A-bekeert-imadkoztak-es-szolaltak-fel-Szatmarnemetiben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hagyomanyos-izeket-keresve-n-megnyitottak-az-erdelyi-izek-fesztivaljat-a-gyimesekben
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-hagyomanyos-izeket-keresve-n-megnyitottak-az-erdelyi-izek-fesztivaljat-a-gyimesekben
https://maszol.ro/belfold/Magyar-programokkal-is-keszul-a-Kolozsvari-Varosnapok
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Maszol megkeresésére Buryán Tünde, Oláh Emese alpolgármesteri kabinetjének 

sajtóreferense. 

 

Bezárja három magyarországi telephelyét a Csíki Sör 
2022. október 7. – Krónika 

Számos magyarországi telephelyének bezárása mellett döntött a Csíki Sör Manufaktúra, amely 

nemrég pert nyert a román fogyasztóvédelemmel szemben. A Hargita megyei 

Csíkszentsimonban sör- és csipszgyárat működtető cég közösségi oldalán adott hírt a 

logisztikai központjait érintő intézkedésről. A Csíki Sör Manufaktúra közölte, november 

elsejétől bezárja a debreceni, a győri és a hódmezővásárhelyi telephelyeit. A Csíki Sör a 

csipszadó robbanásszerű növekedésével, a forint ingadozásával, valamint a sör jövedéki 

adójának a növekedésével indokolta a lépést. Többéves működésünk során első alkalommal 

történik meg, hogy lelkes, becsületes kollégáktól kell megválnunk – írta Facebook-posztjában 

a székelyföldi cég. A csíkszentsimoni cég legutóbb akkor szerepelt a híradásokban, amikor a 

romániai fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) idén júniusban leállíttatta a Csíki Csipsz 33 

termékének a gyártását és forgalmazását, mert a csomagoláson a gyártó címénél Székelyföld 

szerepel Románia helyett. A csíkszentsimoni Pityóka Gyár Kft. akkor közölte, a hatóság – a 

regionális szimbólumok és a magyar feliratok ellen indított pereiről elhíresült Dan Tanasának, 

a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének a feljelentése nyomán 

eljárva – a Csíki Sör Manufaktúrát is felszólította, hogy a Székelyföld megnevezést cserélje le 

Romániára a sörösüvegek címkéin. 

 

Bedarált pénzmagok: Románia élen jár az agrártermelésben, mégis importálja az 

alapélelmiszerek 70 százalékát 
2022. október 7. – Krónika 

A feldolgozóipar megerősítése kulcsfontosságú (lenne) az egész ország, ezen belül pedig a 

Székelyföld fejlesztése szempontjából. A témában a Krónikának nyilatkozó szakemberek 

felhívták a figyelmet arra, mekkora „kárt”, illetve hiányt okoz az, hogy Románia olcsón eladja 

külföldön a nyersanyagot, majd drágán importálja a félkész és készterméket. Így alakulhatott 

ki az a paradox helyzet, hogy noha az EU-ban az ország előkelő helyen szerepel a megművelt 

termőföld nagyságát tekintve, a romániai lakosság élelmiszerfogyasztása mégis 

nagymértékben exportfüggő. Székelyföldről nézve a helyzet akkor volna ideális, ha a termelés, 

a feldolgozás és az értékesítés is jelentős mértékben a helyi gazdák kezében összpontosulna. 

 

Fókuszban Janovics Jenő: a századeleji Kolozsvár „filmmoguljára” koncentráló 

konferencia a kincses városban 
2022. október 8. – Krónika 

A 150 éve született színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró Janovics Jenő 

tiszteletére rendeztek kétnapos emlékkonferenciát, melyen erdélyi és magyarországi 

szakemberek osztották meg a filmtörténeti, színháztörténeti, kultúrtörténeti kutatásaik 
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eredményeit. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Film és Média Intézete által, 

a Filmtett Egyesülettel partnerségben szervezett rendezvény a 22. Filmtettfeszt keretein belül 

zajlott pénteken és szombaton a BBTE Aula Magnájában és a kolozsvári Művész Moziban. 

Zágoni Balázs a BBTE Magyar Film és Média Intézetének oktatója, a konferencia egyik 

főszervezője elmondta, már egy ideje érett a gondolat, hogy az egyetem viszonylag fiatal 

intézetének jó lenne egy saját konferenciát szerveznie, és Janovics Jenő születésének 

évfordulója megadta az apropót is. 

 

Meghajolni a legnagyobb magyar emléke előtt: felújították a kőszegremetei 

Széchenyi-obeliszket 
2022. október 8. – Krónika, maszol.ro 

Több hónapos munka után szombaton felavatták a Szatmár megyei Kőszegremetén a felújított, 

161 éve a legnagyobb magyar emlékét őrző Széchenyi-emlékoszlopot, melynél minden évben 

megemlékezést tart a környék maroknyi magyarsága. A legnagyobb magyar soha nem járt az 

Avasban (Szatmár megyében is csak néhányszor, a Károlyi grófok nagykárolyi kastélyában), 

mégis olyannyira elevenen élt a kőszegremeteiek lelkében, hogy alig egy évvel halálát követően, 

1861-ben egy maroknyi hazafi, környékbeli birtokos, Henter Ferenc kurátor vezetésével 

eldöntötte: Széchenyi-emlékoszlopot emelnek. S pár hónap múlva már állt is a falu fölötti 

Domokos-dombon a hat méter magas kőobeliszk, a „Nagyok közt is a legnagyobbnak, dicső 

emléket!” állítva. Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár az emlékműnél elhangzott 

beszédében elmondta: mindig örömmel jön a környék „legmagyarabb” településére, ahol most 

másodszor jár. Beszédében bátorította az erdélyi civil szervezeteket: amennyiben van egy cél, 

egy nagy megvalósítás, amiben segítségre van szükség, használják ki a magyarországi pályázati 

lehetőségeket. 

 

Mândruță karavánja Kézdivásárhelyen 
2022. október 8. – maszol.ro 

Száznyolcvan biciklissel telt meg Kézdivásárhely főtere szombaton, amikor a Visit Covasna 

meghívására Lucian Mândruță közismert tévés műsorvezető felkérésére bringáztak magyarok 

és románok, a közös, nemzetek közötti barátság erősítése, illetve a turizmus fellendítése 

érdekében. Kézdivásárhely főtere minden hónap második szombatján a szokásosnál is jobban 

benépesül: ilyenkor tartják a jó pár éve meghonosított, a Gábor Áron tér piachangulatát 

visszaadni hivatott hagyományos termékvásárt, amikor környékbeli és más megyékből érkező 

árusok termékeiben lehet dúskálni. Október 8-án még több ember jelent meg a céhes város 

központjában, hiszen a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Visit Covasna) felkérésére 

Lucian Mândruță közismert tévés műsorvezető és blogger várt bringásokat egy 96 kilométeres 

túrára, ami Kézdivásárhelyen és környékén zajlott, a résztvevők egészen a Szent Anna tóig 

tekertek. A rendezvény a Háromszék – Újabb élmények két keréken Lucian Mândruță 

médiaszemélyiséggel címet viselte, a beharangozó szerint a 96 letekert kilométer után, a nap 

befejezéseként mindenkinek szüksége volt egy kis kikapcsolódásra, így vártak minden 

részvevőt a kézdivásárhelyi Jazz Bistro & Winery-be a Free Connection jazz-zenekar 
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koncertjére. Mândruță kiegyensúlyozott tájékoztatása és a kisebbségek problémái , illetve 

kultúrája iránti fogékonysága okán nagyon népszerű a romániai magyarság körében. 

 

Több százan idézték fel Kossuthék toborzó hadjáratát  
2022. október 8. – szekelyhon.ro 

Újult erővel, hagyományos viseletben, Kossuth-nótákat énekelve vonult fel mintegy nyolcvan 

lovashuszár és negyven szekérnyi utazó Szentegyházán és Kápolnásfaluban szombaton. A 

tizenhetedik kiadásához érkezett Őszi Hadjárat ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. A mintegy 

nyolcvan lovashuszár és a negyven szekérnyi utazó szombat reggel a szentegyházasfalvi 

templomtérről indult útnak, és hosszú sorban vonult le először a szentegyházi polgármesteri 

hivatal elé, majd Kápolnásfalu központjába, ahol engedélyt kértek a toborzásra, majd a „hadba 

fogható legények” számbavétele után közös táncra hívták az egybegyűlteket. A hadjárat egyik 

állomása a Kápolnásfaluhoz tartozó Homoródloka volt, ahol ebéddel várták a nótás és 

táncoslábú hadfiakat, illetve kísérőiket, ezt követően pedig valamelyest kipihenten ismét 

Szentegyháza felé vették az irányt, hogy a településre visszaérve kiértékelővel, huszárbállal 

zárják a napot.  

 

Elhunyt Zsigmond László, az RMDSZ egykori politikusa 
2022. október 9. – maszol.ro 

Elhunyt Zsigmond László, az RMDSZ egykori politikusa, aki 1990–1996 között képviselte a 

Maros megyei, majd a háromszéki magyarokat a parlamentben. Végzettsége szerint 

kutatófizikus volt, képviselői munkája során kiemelten foglalkozott a demokratikus átmenet 

kérdéseivel, azok emberjogi szempontjaival – emlékezett meg Zsigmond Lászlóról Facebook-

bejegyzésében Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. „Egyik kezdeményezője volt a 

Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének. A 90-es években határozottan fellépett a 

kommunista rendszer visszarendeződésének kísérletei ellen, fontos szerepe volt a bukaresti 

bányászjárások elítélésében” – tette hozzá az RMDSZ elnöke. 

 

Felavatták az új esperesi székházat Szilágysomlyón 
2022. október 9. – maszol.ro 

A Szilágysomlyói Református Egyházmegye még 2022. augusztus 26-án megtartotta tisztújító 

közgyűlését, szombaton azonban ünnepélyes keretek között letették az esküt és beiktatták a 

megválasztott tisztviselőket, majd hálát adtak az új esperesi székház felépítéséért, amelyet az 

istentisztelet után felavattak és megáldottak. „Mindent Isten dicsőségére tegyetek” – mondta 

a hálaadó istentiszteleten Sándor András helyi református lelkész, kiegészítve: bármit is 

tesznek tisztségviselőként, vagy az esperesi székházban, ezt a célt kell szolgálni. Az ünnepségen 

igét hirdetett Csűri István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, aki 

kiemelte, egy alakuló közgyűlésen fontos tisztázni saját magunk és közösségünk előtt, hogy 

kicsodák vagyunk mi, szolgálattevők, akik arra méltattattunk, hogy megválasszanak bennünket 

azokra a tisztségviselésekre, amelyeket Isten megjelölt számunkra. Grezsa István, 

Magyarország kormányának képviselője, főtanácsadó, beszédében megfogalmazta, két év 
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világjárvány után, háború időszakban, nem lehet kétségünk, hogy a hét bő esztendő után, a hét 

szűk esztendő időszakába léptünk át, ami azt jelenti, hogy egy ilyen ünnepség, mint a 

szilágysomlyói esperesi hivatal avatása külön nyomatékot ad annak a ténynek, hogy 

Magyarország kormánya nem kíván a körülmények szorítása ellenére sem letérni arról az útról, 

amely a Kárpát-medencei határon átívelő nemzetegyesítés útja. 

 

Kultúraszerető ajnácskőiek 
2022. október 7. – ma7.sk  

Az ajnácskői Csemadok-alapszervezet mindig is a gömöri és nógrádi régió legaktívabb 

szervezetei közé tartozott. Így volt ez Szamos Zsuzsanna vezetése alatt, és az általa megkezdett 

munkát viszi tovább utódja, Mikó Alexandra. Szép szokás az ajnácskőieknél, hogy egy-egy 

kulturális esemény alkalmával teret engednek a legapróbbaknak is, így a helyi óvodások és az 

iskolások is bekapcsolódnak a Csemadok munkájába. Állandó szereplői a koszorúzásoknak, 

évzáró taggyűléseknek, húsvéti tojásfa díszítésnek és a Váraljai Fesztiváloknak. Minden 

alkalommal ők nyitják meg a gálaműsort, és így már a felnőttek is kora délután leülnek őket 

megnézni, majd maradnak a további programokra is. Mikó Alexandra elnök lapunknak 

elmondta, évente nagyjából 15-18 rendezvényt valósítanak meg, bár ötletük még lenne bőven.  

2020 óta üde színfoltja a rendezvényeknek a Csemadok 70. évfordulója alkalmából újraindult 

vegyes kar. 20 taggal alakultak újjá, vezetőjük Bial Edina ajnácskői tanárnő, a füleki Hámor 

Martin pedig harmonikán kíséri a kórust. Repertoárjukban magyar hazafias dalok és népdalok 

szerepelnek.  

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Füleken 
2022. október 7. – ma7.sk  

Gyönyörű napsütéses délután fogadta az emlékezőket október 6-án. A füleki Hősök terén 

összegyűlt tömeg idén is lerótta tiszteletét a szabadságharc kivégzett tábornokai előtt. A 

megemlékezést rövid kultúrműsor kísérte. Danyi Irén Petőfi Sándor a XIX. század költői című 

versét szavalta bevezetőként, majd a Fülekpüspöki Alapiskola diákja katonadalokkal, a 

Mocsáry Lajos Alapiskola diákjai pedig verssel gazdagították a programot. A Csemadok Füleki 

Alpaszervezetének szervezésében megvalósult eseményen ezúttal Mihalovics Erika, vezetőségi 

tag osztotta meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel. Beszédében kiemelte, fontos, hogy ne csak 

a hősökről emlékezzünk, hanem azokról a családtagokról is, akiket hátra hagytak. „A 13 aradi 

vértanú nevét, sorsát minden magyar ismeri, megtanulta, hiszen harcos hősök voltak ők. 

Azonban azokról, akiket hátra hagytak, kevésbé szól a történelmi emlékezet. A kivégzett 

tábornokok is férjek, családapák voltak, akik özvegyeket és árvákat hagytak maguk után. 
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Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Rozsnyón is megemlékeztek az aradi 

vértanúkról 
2022. október 7. – ma7.sk  

Az október 6-i nemzeti gyásznapon Rozsnyó és környékének magyarsága is megemlékezett az 

aradi vértanúkról, megkoszorúzva Szörcsey Antal honvéd százados sírját a rozsnyói temetőben. 

A Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának diákjai által előadott irodalmi 

összeállítást követően Tóth Lucia, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának elnöke 

köszöntötte azokat, akik eljöttek megemlékezni a nemzeti gyásznapon a 173 évvel ezelőtt, az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után Aradon kivégzett tizenhárom honvéd 

tábornokra. Oravecz Zoltán katolikus plébános emlékbeszédében Jézus szavait emelte ki: „Ne 

féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki 

a lelket meg a testet is pokolba taszíthatja.” Mint mondta, az egyház kétezer éves múltja és 

jelene is hordoz ilyen véres eseteket. Az egyház létrejötte után a zsarnoki hatalom azonnal 

megölte a keresztények millióinak testét, de mégsem pusztította el valamennyit. 

 

Holényi Gergő: Ellenállásba ütköztem 
2022. október 7. – Új Szó  

Holényi Gergő négy évvel ezelőtt függetlenként vette át a polgármesteri széket Nagymegyeren. 

A város a termálfürdő körüli nézeteltérésektől volt hangos az utóbbi évben. „Miután átvettem 

a hivatalt, az első fél évben rá kellett jönnöm, hogy azok a dolgok, amiket szerettem volna 

megoldani, sokkal mélyebben gyökereznek, mint amire számítottam. Ezek olyan 20-30 éves 

problémák, melyekkel senki nem foglalkozott korábban. Ilyen volt például a város kanalizációs 

rendszerének és tisztító állomásának kérdése. Amikor a technikai hibákról értesültem, 

melyeket a kiépítéskor elkövettek, be kellett látnom, hogy egységes terv híján lokális 

megoldásokra van szükség. Idő közben kiderült, hogy ez a probléma nem is a város, hanem a 

vízművek hatáskörébe tartozik, így egyedül nem léphettünk. Felvéve a kapcsolatot a kompetens 

szakemberekkel és a vízművek képviselőivel, kiderült, hogy az elmúlt 20 évben Nagymegyeren 

egyáltalán nem fejlesztettek. Az elmúlt három évben diákmunkások segítségével felmérettük 

az aknafedeleket, és rangsoroltuk őket az állapotuk szerint. 

 

Új esély a gyorsan szlovákosodó Ógyallán 
2022. október 8. – ma7.sk 

Gyors ütemben asszimilálódik Feszty Árpád festőművész egykori szülővárosának, Ógyallának 

a magyar lakossága. Az égi piktorok között vélhetően a Magyarok bejövetele című körkép 

alkotóját is aggasztja a tűrhetetlen helyzet, hogy a város önkormányzatában egyetlen magyar 

képviselő sincs, és minden évben több magyar szülő az anyanyelvi helyett a szlovák nyelvű 

oktatást választja gyermekei számára. E viszonyok közepette a Csemadok-alapszervezet és 

néhány polgári társulás is munkálkodik a nemzettudat erősítéséért és a magyar kulturális 

értékek megőrzése, továbbéltetése érdekében. Basternák Ildikó, volt polgármester a helyi 

Csemadok-szervezet alelnökeként és a 2010. július 9-én a saját háza előtt meggyilkolt férje, 
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Basternák László, egykori polgármester, majd városi főellenőr emlékére alapított polgári 

társulás elnökségi tagjaként is szép célok eléréséért dolgozik. 

 

Eredeti állapotában pompázik a girálti kőoroszlán  
2022. október 8. – ma7.sk 

Ünnepélyes keretek között felavatták Girálton a felújított I. világháborús emlékművet, a girálti 

kőoroszlánt. Az első világháborús emlékmű Magyarország kassai főkonzulátusa és Girált 

városának együttműködése eredményeként újult meg. Az ünnepélyes átadáson Lengyel 

Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíjprogramokért és 

tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, közös együttműködés 

eredményeként egy olyan emlékmű újult meg, amely a világháborúban a közös hazáért vérüket 

ontott hős fiainak hálája jeléül emelt a Girálti járás közönsége. Mint mondta, most ismét 

háború dúl Európában, amelynek a képeit látva testközelbe kerül az, amiről azt hittük, a 

kontinensen már csak rossz emlék.  Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja igazi 

sikertörténetnek nevezte a szobormentést. Mint mondta, már a helyiekkel való első személyes 

találkozás alkalmával meggyőződött róla, hogy a város magáénak érzi az emlékművet és kész 

áldozni a felújítására, de ekkor még nem remélte, hogy még az idén fel is avathatják. Ez mégis 

sikerült. Ján Rubis, Girált polgármestere felidézte a szobor történetét. 

 

Az ország legnagyobb múltú vására – a Simon-Júda vásár 
2022. október 8. – felvidek.ma, ma7.sk 

Javában zajlik a párkányi Simon-Júda vásár, melyre idén október 6. és 9. között kerül sor 

Párkányban. A Simon-Júda-napi vásárok története 1546-ban kezdődött a városban… III. 

Károly 1724-ben adományozott a városnak vásártartási kiváltságlevelet, évente négy nagy vásár 

megrendezését engedélyezte, ezekből manapság már csak a Simon-Júda-napit tartják meg. A 

kiváltságlevél szerint a vásárt október végén tartották, ám a Csehszlovák Köztársaság idején 

átkerült a hónap elejére, mivel október 28-a államünnep volt. Azóta is október elején rendezik 

meg. Az idei vásár jelentőségét hangsúlyozza, hogy a kétéves kihagyás után rendezték meg újra, 

és főleg a párkányiaknak ez a hagyományos értelemben vett búcsút is jelenti. Vendégek jönnek, 

és a különösen szép időben a vásár kellemes kikapcsolódás is egyben kicsinek-nagynak. A 

474.vásáron 520 árus fogadja a vásárlókat. A sétálóutcán hazai, erdélyi és magyarországi 

kézművesek kínálják portékáikat, melyek között a legigényesebb vásárlók is találhatnak 

kedvükre valót. A több kilométer hosszú vásártéren szinte minden megtalálható, a bútoroktól 

kezdve a virágokig. S persze sok-sok érdekes attrakció is van, mint például a nagyhangú 

papagájok, amelyekkel még barátkozni, fényképezkedni is lehet, potom 7 euróért… Vagyis az 

árak itt és most már éreztetik a gazdasági válságot.  

 

Szenczi Molnár Albert Napok – immáron 53. alkalommal 
2022. október 8. – felvidek.ma 

Október 7-én kezdetét vette az 53. Szenczi Molnár Albert Napok rendezvénysorozata, amely a 

Szenci járás magyarságának legnagyobb rendezvénye. A Csemadok Országos Tanácsa, a 
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Csemadok Szenci Területi Választmánya és a társszervezők által megtartott rendezvénysorozat 

koszorúzási ünnepséggel, zenés-irodalmi előadással és kiállításmegnyitóval kezdődött. A 

szokásokhoz híven a megnyitó előtt egy héttel tanulmányi kiránduláson vettek részt az 

érdeklődők, amely az idei évben Gödöllőre, a királyi kastélyba vitte a járás magyarjait. Az 

egynapos kiránduláson résztvevők megtekintették a kastélyt, Sisi időszakos kiállítását és a 

kastélyparkot is. A hivatalosan október első péntekén kezdődő Szenczi Molnár Albert Napok 

színes programmal várja az érdeklődőket, amellyel Szenc szülötte, a zsoltárfordító, tudós, 

nyelvész, Szenczi Molnár Albert emléke előtt tisztelegnek az egész járásban. A bevezetőben 

Pongrácz Flóra előadásában hallhatták Czáboczky Szabolcs: Ars poetica című művét. 

 

Horváth Árpád: Közösen kell politizálnunk! 
2022. október 8. – Új Szó  

Horváth Árpád (Szövetség) negyedik polgármesteri ciklusát fejezi be Gútán. A hónap végén 

ötödszörre is megméretteti magát a város irányításáért. Ezzel kapcsolatban arról beszélgettünk 

vele, hosszabb tapasztalattal a háta mögött hogyan látja a város helyzetét és az önkormányzati 

munkát. „A járvány által egyik napról a másikra nagyon furcsa helyzetbe kerültünk. Senki sem 

volt felkészülve. Az segített át a kezdeti nehézségeken, hogy nagyon jó szervezet áll mögöttünk 

– gondolok itt a városi hivatalra, s más városi intézményeink is nagyon jól kezelték a 

problémát. Kiemelném azt is, hogy nagyon jó volt a Komáromi Járási Hivatallal való 

együttműködés, amit nem mondhatok el a kormányunkról. Sajnos megéltük, hogy a 

Facebookról tudtuk meg éjjel, mit kell tennünk másnap reggel. Nem vártuk volna el tőlük, hogy 

mindent pontosan és jól csináljanak, de azt igen, hogy döntsenek, s mi rábízzuk magunkat. A 

döntést és a felelősséget sajnos nagyon sokszor és hónapokig átruházták a polgármesterekre. 

Mi egymást nagyon sokszor felhívtuk, Komáromban többször találkoztunk, mivel muszáj volt 

önmagunkra hagyatkozni.  

 

Emlékparkot avattak a Csemadok Naszvadi Alapszervezetének székhelye előtt 
2022. október 9. – ma7.sk 

Széleskörű összefogás eredményeként az aradi vértanúk példaértékű helytállására is 

emlékeztető park létesült a naszvadi Csemadok-alapszervezet székhelye előtt. Végre valóra vált 

Dobosi Róbert, előző helyi Csemadok-elnök és a naszvadi magyarság álma, hogy az aradi 13-ak 

tűzzománc portréival ékesített kopjafák öleljék körbe a Szent Korona immár központi 

emlékoszlopra helyezett hiteles másolatát. A szombat esti eseményen többek között Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos és Petheő Attila, a szervezet járási titkára is tiszteletét tette. Az 

emlékpark kultúrműsorral színesített avatóünnepsége után, amelyen a nagy terv 

megvalósulását 5 millió forintos támogatással segítő Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) korábbi kultúráért felelős államtitkára, Fekete Péter és Hrubík Béla, a Csemadok volt 

országos elnöke, illetve jelenlegi elnökségi tagja is mondott ünnepi beszédet, a részletekről az 

ötletgazda Dobosi Róberttől és Simonics Tibor jelenlegi helyi Csemadok-elnöktől 

tájékozódtunk. 
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Az aradi vértanúkra emlékeztek a Dessewffy család kriptájánál Margonyán 
2022. október 9. – ma7.sk 

Az aradi vértanúkra emlékeztek és megkoszorúzták Dessewffy Arisztid honvéd tábornok 

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

a helyi Csemadok szervezésében már évek óta megemlékeznek Dessewffy Arisztid honvéd 

tábornokra és az aradi vértanúkra a Dessewffy-kriptánál az Eperjes megyei Margonyán. Így 

tettek az idén is. Jozef Kuziak, Margonya polgármestere úgy fogalmazott, nem szabad 

megfeledkeznünk közös múltunkról, ápolnunk és fejlesztenünk, erősítenünk kell a 

kapcsolatainkat. Örömét fejezte ki, hogy az októberi megemlékezések hagyománnyá váltak, s 

együtt tisztelgünk egy olyan személyiség előtt, aki a legértékesebbet, életét áldozta a 

szabadságért. Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium képzésekért, 

ösztöndíjprogramokért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, az 

aradi vértanúk emléke az általuk mutatott példa ereje miatt fontos és nem csak nekünk, 

magyaroknak, hanem minden szabadságszerető nép számára. Mint mondta, az aradi 

tizenhármak vértanúként haltak meg, de ne csak a tragédiát lássuk példájukban. 

 

Emléktáblát avattak a beneši törvények értelmében elűzött érsekújvári 

magyarok emlékére 
2022. október 9. – felvidek.ma  

Ökumenikus megemlékezésre került sor az érsekújvári Szent Kereszt felmagasztalása 

templomban, mely a dél-komáromi székhelyű kulturális és hagyományőrző Kecskés László 

Társaság kezdeményezésére és szervezésében zajlott október 8-án. A rendezvény fővédnöke 

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke volt, az emlékünnepség védnöke Klein 

Ottokár, Érsekújvár, és Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere volt. Az ökumenikus 

istentisztelet az Ima a hazáért című ének és a Szózat eléneklésével kezdődött, majd Ďurčo 

Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye magyar hívekért felelős püspöki helynöke köszöntötte az 

egybegyűlteket. Tamási Áron szavaival jellemezte az otthon jelentőségét: „azért vagyunk a 

világon, hogy valahol otthon legyünk benne”, majd így folytatta: „mindannyiunk számára 

fontos és szent dolog a haza, az otthon, a család és a közösségek, ezért volt fájdalmas az 

elszakítottság, a száműzetés és a megaláztatás”. Sasák Attila református lelkész a bibliai József 

példázatán keresztül mutatta be az üldöztetések és a szenvedések éveit és mindazt a rosszat, 

amit az Isten végül jóra fordított.  

      
Pásztor István: 660 megvalósult program 30 önkormányzatban 
2022. október 7. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége a napokban áttekintette és elfogadta a párt 

tartományi, valamint a helyi önkormányzati szinteken elért kétéves eredményeit. Tették ezt 

annak szándékával, hogy továbbra is hitelt érdemlően politizáljanak, mondta pénteki, 

szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István, a párt elnöke. A két dokumentum, amely a párt 
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hivatalos weboldalán is megtalálható, pontokba szedve sorolja fel az eredményeket. Az 

önkormányzati összefoglaló községenként felsorolja a legfontosabb projekteket, 

beruházásokat, rendezvényeket. Számba veszik például a különféle oktatási és művelődési, 

illetve egyéb jellegű intézmények felújítását, a legfontosabb célokat, s az ezek megvalósulásár 

irányuló előzetes tevékenységeket. A dokumentumban 660 olyan programról van szó, 

amelynek megvalósulásához a párt hozzájárult abban a 30 helyi önkormányzatban, amelyben 

a VMSZ jelen van. 

 

Magyar–szerb kőolajvezeték épül 
2022. október 8. – Magyarszo.rs 

Aleksandar Vučić köztársasági elnök szombaton sajtótájékoztató keretében szólt a nemzethez. 

Az államfő hét részben foglalta össze mondanivalóját: a koszovói kérdésről, az 

energiaválságról, az ország pénzügyi helyzetéről, az élelmiszerellátásról, a polgárok 

életszínvonalának a megőrzéséről, a beruházásokról és az uniós integrációt érintő témákról 

számolt be a polgároknak. Koszovó kapcsán az államfő elmondta, Szerbia helyzete egyre 

komplikáltabbá válik, mert a nyugati országok azt szeretnék elérni, hogy Koszovó felvételt 

nyerjen az ENSZ-be és más nemzetközi szervezetekbe. z elnök először beszélt nyíltan arról, 

hogy Németország és Franciaország ajánlatot tett a nyitott kérdések rendezésének módjára. 

 

Vajdaságban az óvodások száma növekedőben, az iskolásoké viszont 

csökkenőben van 
2022. október 7. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ szervezésében ma este a Zentai 

Alkotóházban bemutatták a magyarországi Gondolat Kiadó gondozásában megjelent 

Közoktatási körtérkép. A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar 

közösségeiben a 2010-es években című kötetét. A könyvbemutató keretében Tátrai Patrik, a 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa, a kötet egyik szerzője a kiadványban található vajdasági adatokról beszélt 

részletesebben. Vagyis azt, hogy 2010–2019-es időszakban miképpen is változtak a tanulói 

létszámok a vajdasági magyar közoktatásban. Tátrai Patrik a kiadvány kapcsán 

hírportálunknak nyilatkozva elmondta, hogy a tanulmány Magyarország határain kívüli négy 

régiónak, Szlovákiának, Kárpátaljának, Erdélynek és Vajdaságnak a tanulói létszám változásait 

dolgozza fel. A tanulmány lényegessége pedig abban rejlik, hogy ez idáig egységesített 

formában nem álltak rendelkezésre ezek az adatok. 

 

Az aradi vértanúk emlékére 
2022. október 9. – Magyarszo.rs 

Kishegyesen csütörtökön késő délután tartottak megemlékezést az aradi vértanúk és a 

kishegyesi áldozatok tiszteletére. A Nyugati temetőben, az 1848/49-es emlékműnél zajló 

eseményt a kishegyesi helyi közösség és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezte 

közösen, jelen volt többek között dr. Csige Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának 
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vezető konzulja, Kovács Károly tartományi parlamenti képviselő, valamint több helyi 

tisztségviselő. A főhajtás ünnepi szónoka Sárközi István, a községi képviselő-testület elnöke 

volt, az eseményen fellépett a Szajkó énekcsoport és Hajvert Ákos versmondó. A megemlékezés 

szentmisével fejeződött be a Szent Anna-templomban. 

  

A közép-bácskai magyarság évszázadai 
2022. szeptember október 9. – Magyarszo.rs 

Szombaton egész napos tanácskozást tartott a Kiss Lajos Néprajzi Társaság, összejövetelük 

helyszíne a bácsfeketehegyi Bányai János Emlékház volt. A társaság szokásos őszi 

konferenciájának ez alkalommal olyan tematikája volt, amellyel idáig keveset foglalkoztak 

néprajzi berkeken belül, mégis roppant aktuális és sokakat érintő. Közép-Bácska, pontosabban 

a közép-bácskai magyarság volt a konferencia fő témája, amiről számos előadó értekezett. 

Amint az az előadásokból kiderült, ez a téma igen érdekes és gazdag, valamint néprajzi 

szempontból jól kiaknázható. A szervezőktől megtudtuk, a találkozó nem pusztán előadásokból 

állt, hanem műhelymunka jelleget adtak neki, hogy meghatározzák egy Közép-Bácska-

projektum céljait, és beszéljenek annak lehetséges megvalósításáról. 

     
Munkamegbeszélés Menczer Tamás és Viktor Mikita között 
2022. október 7. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Péntek délután Beregszászban folytatott munkamegbeszélést Menczer Tamás, Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériumának államtitkára, valamint Viktor Mikita, a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Közigazgatás kormányzója. A megbeszélés során a két ország képviselői főként 

gazdasági kérdéseket érintettek. A sajtótájékoztató alkalmával Menczer Tamás elmondta: 

„Mindannyian a békét várjuk, és amit tudunk, meg is teszünk érte. Magyarország az elmúlt 

időszakban közel egymillió ukrán menekültet fogadott be” – emelte ki a külügyi államtitkár. 

Mint mondta, akik Magyarországon szeretnének maradni, azoknak segítenek munkát találni, 

gyerekeiket pedig beiskoláztatni. 

 

Kettős képzések indulnak a Rákóczi-főiskolán 
2022. október 7. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyarországi felsőoktatási intézményekkel 

(Debreceni-, Miskolci-, Nyíregyházi Egyetem) együttműködve kettős képzést indít a 

2022¬−2023-as tanévtől. Az erről szóló megállapodásokat október 7-én írták alá a Rákóczi-

főiskolán. Ezt megelőzően Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium 

felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára bejelentette a Stipendium Hungaricum program 

ukrajnai meghirdetését. Hankó Balázs beszédében kiemelte, hogy február 24-e után nem csak 

a teljes magyar nemzet közössége mozdult meg, hanem a teljes Kárpát-medencei magyar 

felsőoktatás is. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5053/vajdasag/273513/A-k%C3%B6z%C3%A9p-b%C3%A1cskai-magyars%C3%A1g-%C3%A9vsz%C3%A1zadai-b%C3%A1csfeketehegy-konferencia.htm
https://karpataljalap.net/2022/10/07/munkamegbeszeles-menczer-tamas-es-viktor-mikita-kozott
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kettos-kepzesek-indulnak-a-rakoczi-foiskolan/
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Ismét lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba 
2022. október 8. – kiszo.net 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az 

esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban, mely minden tanév őszén valósul 

meg, Kárpátalja általános- és középiskolásai (gimnázium, líceum) vehetnek részt. A 

2022/2023-as tanév őszi félévében is 15 tehetségpontban indul útjára a tehetséggondozó 

program: A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő 

Tanács 2022. október 4-én tartotta meg soron következő ülését, ahol aktualizálták és 

megnyitották az online jelentkezési felületet. 

 

Újabb 5 vetélkedőt bonyolított le a KMPSZ 
2022. október 8. – karpat.in.ua 

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati, a Karádi László helyesírási, az ukrán nyelv és irodalom, 

valamint a Terebesi Viktor és Geőcze Zoárd nevét viselő matematikaversenyekkel folytatódott 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tantárgyi vetélkedőinek második fordulója a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. A vetélkedőn azok a diákok vehetnek 

részt, akik az 1. fordulóban elért átlageredmény feletti pontszámot értek el. A 

Pedagógusszövetség a vetélkedők tesztfeladatainak elkészítésére a Rákóczi-főiskola tanárait 

kérte fel, a jelenleg érvényben lévő általános és középiskolai, valamint a tehetséggondozó 

oktatási intézmények követelményrendszerére épülő ismeretanyag felhasználásával. Más 

tantárgyakkal ellentétben a KMPSZ által szervezett matematikai versenyeken a korosztályi 

bontást külön versenykén szervezik meg, ezzel is tisztelegve a két kárpátaljai vonatkozású 

matematikus emléke előtt.  

 

Csendes koszorúzás Huszton 
2022. október 9. – karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) minden év októberében megszervezi huszti fesztiválját, a 

Bethlen-napot. A kialakult háborús helyzet miatt idén a nagy volumenű rendezvény elmaradt. 

A civil szervezet azonban nem feledkezett meg a hagyományokról. Október 9-én a PCS, a huszti 

református és római katolikus egyházközség, valamint a KMKSZ Huszti Alapszervezetének 

közreműködésével csendes koszorúzást szervezett Kölcsey Ferenc Huszt című emléktáblájánál. 

Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol 

Szulincsák Sándor plébános és Jenei Károly református lelkész hirdettek igét. Ezt követően a 

jelenlévők átvonultak a huszti várhegy lábánál lévő táblához, majd megkoszorúzták az 

emlékművet. 

 

Újabb kárpátaljai áldozatok a háborúban 
2022. október 9. – kiszo.net 

Az Alsóvereckei kistérség a napokban búcsúszott el Mihajlo Hrihától. A 31 éves katona Herszon 

megyében hunyt el október 4-én. A napokban hunyt el a 49 éves Andrij Domasin is. A 
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https://kiszo.net/2022/10/08/ismet-lehet-jelentkezni-a-genius-tehetsegpontokba/
https://life.karpat.in.ua/?p=121292&lang=hu
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/csendes-koszoruzas-huszton/
https://kiszo.net/2022/10/09/31-eves-karpataljai-ferfi-hunyt-el-a-haboruban/
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beregszászi férfi a 128-as hegyi rohamdandár katonája volt. Már több száz kárpátaljai hunyt el 

az orosz-ukrán háborúban: 

 

Kitüntették a Nagyberegi területvédelmi alakulat parancsnokát 
2022. október 8. – karpatalja.ma 

Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetője munkaértekezletet 

tartott Jurij Levkoval, a TrO beregszászi zászlóalj helyettes vezetőjével. Erről a járási hivatal 

október 6-án számolt be hivatalos oldalán. A megbeszélésen szóba került az önkéntes 

alakulatok létrehozása a kistérségekben. Ennek apropóján kitüntető oklevélben részesült Jurij 

Duvalko, a Nagyberegi területvédelmi alakulat parancsnoka. 

 

Kárpátalján a menekültek elszállásolásán dolgoznak 
2022. október 9. – kiszo.net 

Július óta 1427 helyet alakítottak ki Kárpátalja különböző településein azoknak a belső 

menekültek, akik középtávú tartózkodásra rendezkedtek be. Viszont további új helyek 

kiépítésére van szükség – mondta Petro Dobromilszkij megyevezető-helyettes. A régió vezetése 

a helyi kistérségekkel és a partnerszervezetekkel közösen dolgozik azon, hogy kényelmes 

körülményeket teremtsen a belső-menekülteknek. A Vöröskereszt és az Ökumenikus 

Segélyszervezet ukrajnai kirendeltségeivel, illetve cseh és szlovák partnerekkel, jótékonysági 

alapítványokkal (ZOA International, People in Need, Vosztok SOS), valamint az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) ukrajnai képviselőivel. 

 

A tiszai híd javítását tervezik Tiszaújlakon 
2022. október 9. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Javításra szorul az M-26-os Tiszaújlak–Nevetlenfalu nemzetközi autóút Tisza-hídja. Az átjáró 

életveszélyes állapotban van, viszont a lezárása nagy kerülőt jelentene a helyi járművezetőknek 

és a kamionsofőröknek egyaránt. A nagyszőlősi térségben lévő település hídja fontos közúti 

átkelőhely, viszont már évek óta felújításra szorul. A szerkezet rossz állapotát a legutóbbi 

helyszíni vizsgálatok is megerősítették, közölte Miroszlav Bileckij megyevezető-helyettes. „Ha 

most nem reagálunk, a baj tovább súlyosbodik. A hídszerkezet további rongálódásának 

elkerülése érdekében a megyében működő közútkezelő szolgálat a következő napokban kész 

megkezdeni a javítási munkálatokat. Ez az időjárási körülmények miatt körülbelül másfél 

hónapig tarthat” – jegyezte meg Bileckij. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kituntettek-a-nagyberegi-teruletvedelmi-alakulat-parancsnokat/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 7. – Kossuth Rádió 

Mindenekelőtt arról, hogy tegnapi műsorunkban részletesen beszámoltunk az október 6-án, a 

nemzet gyásznapján tartott megemlékezésekről. Mai műsorunk elején röviden azokról a 

megemlékezésekről szólunk, amelyeket tegnapi adásunkkal egy időben tartottak és így az 

időzavar miatt kimaradtak műsorunkból. Oláh-Gál Elvira Csíkszeredából küldte összeállítását, 

amelynek végén Antall Tibor gyimesfelsőloki énekes előadásában hallunk részletet az aradi 

tizenhárom balladájából.  

 

Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk postaréti obeliszkjénél emlékeztek a szabadságharc 

hőseire. Erdei Edit-Zsuzsánna összeállítása. 

 

Évekig élt külföldön, magyar európai parlamenti képviselők asszisztenseként dolgozott, de 

soha nem szakadt el szülőföldjétől és városától, Szenctől. Tapasztalataival segíteni szeretné a 

város fejlődését, ezért is indul az önkormányzati választáson. Klenovics Gáborral, a Szövetség 

magyar párt szenci  alapszervezetének elnökével Haják Szabó Mária beszélgetett.  

 

Új oktatási formáról tett bejelentést a beregszászi főiskolán a Kulturális és Innovációs 

Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Hankó Balázs elmondta: közös 

képzést indít három magyarországi egyetemmel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola. 

 

Szórványban a magyar oktatás nemzetpolitikai kérdés - Nagy Zoltán Levente mondja ezt. Az 

Iskola Alapítvány elnöke a Délutáni oktatási program kapcsán beszélt erről. Iskolaválasztáskor 

nagyon fontos tényező, hogy van-e délutáni oktatás, egyre többen íratják olyan magyar 

osztályba a gyermekeket a szülők, ahol biztosított az a lehetőség is. 

 

Több mint egy évtizedes szünet után indít újra magyar nyelvtanfolyamot Temesváron a START 

Tanácsadó és Továbbképző Iroda. Elnöke, Magyari Sára nyelvész ebben az időszakban 

tankönyveket és segédanyagokat készített magyar, mint idegennyelv-tanfolyamok számára. 

Ma azonban úgy véli, mégiscsak szükség van ezekre a tanfolyamokra. Magyari Sárával Lehőcz 

László beszélgetett. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kárpát-medence 

2022. október 8. – Kossuth Rádió 

 
Endrődy János Alapiskola Muzsla 

 

Magyar népi játékokkal ismerkednek a muzslai Endrődy János Alapiskola kisdiákjai. A 

hagyományőrzés az intézmény tanrendjének szerves részét képezi közel két éve. Amíg a kicsik 

gyakorolnak, ismerjük meg magát az épületet. A muzslai Községi Elemi Alapiskola homlokzatát 

Felvidéken egyedülálló módon, a magyar címer és a Szent Korona mása ékesíti. Épületét 1916-

ban adták át. 

 

Több mint 10 éve működik a Kárpát-ház civil szervezet Kárpátalján 

 

A hagyományokhoz híven az iskolakezdés idején több száz Bereg-vidéki elsőst ajándékoz meg 

felszerelt iskolatáskával a KárpátHáz Civil Szervezet. A korábbi évektől eltérően most 

személyesen juttatták el az ajándékcsomagokat, hogy feltérképezzék a helyzetet és 

beszélgethessenek a pedagógusokkal, iskolaigazgatókkal. A szervezet megalakulásakor azt a cél 

tűzte maga elé, hogy gazdagítsa a magyar kulturális életet, támogassa hagyományainkat. Az 

évek során programjaik és tevékenységi körük is bővült, hála az anyaországi támogatásoknak. 

 

 

Csizmadiáék itthon képzelik el a jövőt 

 

Az udvaron négy fóliában és a szabad ég alatt is növényeket termeszt a gyergyószentmiklósi 

Csizmadia család. A kétéves legénykének hamarosan érkezik a kistestvére, számára is a 

szülőföldön álmodja a jövőt a fiatal házaspár, hogy gyermekeik ne idegen környezetben 

nőjenek fel, hanem anyanyelvükön, magyar iskolában tanulhassanak majd. Sokan szurkolnak 

nekik, hogy be tudják bizonyítani, a szülőföldön igenis meg lehet élni. Sok székelyföldi fiatal 

példáját követte Tímea és Szilárd: a tanult szakmától és az otthontól eltávolodva keresték a 

megélhetést. Nyugaton a mezőgazdaságban a legnagyobb az emberhiány, ezért ott kötöttek ki. 

 

Burrogtató Csernátonban 

 

Ha valamiről a székely ember megismerhető, arról biztosan, hogy mindenhez ért. Ezermester, 

ahogy errefelé mondják, s ez a tulajdonság ma sem veszett ki egészen. A kézdivásárhelyi Boros 

László kislányával fogad torjai műhelyében, ahol feltűnő a rend és a tisztaság. Asztalosként 

nemcsak fából, hanem fémből is készít maketteket, de az öreg mezőgazdasági gépek 

javításában, felújításában is kedvét leli. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/

