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Nyomtatott és online sajtó 
 

Varga Mihály: Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson 
Ukrajnának és a szomszédos országoknak 
2022. október 16. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Origo, karpatalja.ma, kiszo.net 

Magyarország támogatja, hogy több világbanki forrás jusson Ukrajnának, valamint a háború 

által érintett szomszédos országoknak - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) közleménye 

szerint Varga Mihály Washingtonban, ahol a Világbank közgyűlésének alkalmával találkozott 

világbanki vezetőkkel. A közlemény szerint a pénzügyminiszter kiemelte: Magyarország eddig 

is jelentős segítséget nyújtott Ukrajnának, amelynek összege már meghaladta a 28 milliárd 

forintot. Washingtoni programja során Varga Mihály többek között Anna Bjerde regionális 

Világbank-alelnökkel is tárgyalt. A találkozón főképpen az orosz-ukrán háború gazdasági 

következményeit, valamint Ukrajna támogatásának témáját érintették a felek. A tárca 

tájékoztatása szerint Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a régió energiabiztonságát és 

közlekedési kapcsolatainak fejlesztését célzó befektetéseket előtérbe kell helyezni. A 

pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig is jelentős segítséget nyújtott 

Ukrajnának: a magyar segítségnyújtás összege már elérte a 28 milliárd forintot, 

Magyarországra csaknem egymillió ukrán menekült érkezett. Emellett jelezte, hogy a 

szomszédos tagállamok - így Magyarország is - számos olyan anyagi terhét viselik a háborúnak, 

amelyet más tagállamok nem. 

 

Szilágyi Péter: a válság legyőzéséhez közösségben kell gondolkodni és cselekedni 
2022. október 14. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Demokrata 

A válság legyőzéséhez közösségben kell gondolkodni és cselekedni - jelentette ki Szilágyi Péter, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki 

Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a Felvidéki Vállalkozói Expó megnyitóján 

pénteken. A helyettes államtitkár Márai Sándor gondolatát idézve rámutatott: Európa és a 

térség változó körülményeire tekintve a magyaroknak nincs módja arra, hogy középszerűek 

legyenek, s éppen ezért büszkék lehetünk arra, hogy a magyarság a Kárpát-medencében 

mindenütt értéket képvisel, a minőségi jelzővel is ellátva. Hozzáfűzte: az elmúlt évek 

nehézségeinek következtében van stratégia a válság legyőzésére, ez pedig az, hogy közösségben 

és minőségben kell gondolkodni és cselekedni. „A közösségi együttműködés olyan erőforrás, 

amely minden nehézségen át tud minket, egész nemzetünket lendíteni" - hangsúlyozta Szilágyi 

Péter. A helyettes államtitkár felidézte: a nemzetpolitikai államtitkárság 2016 óta foglalkozik a 

vállalkozókkal is, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságfejlesztési programját 

szakmai támogatással és közösségépítéssel egészíti ki, mivel meggyőződése, hogy a hosszú távú 

eredmények záloga az erős szakmai és nemzeti közösség.  
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A felvidéki magyarok együttes fellépése hozhatja meg a sikereket a régiókban 
2022. október 14. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Dunaszerdahely után az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjai Zselízen is 

látogatást tettek pénteken, ahol a Szövetség önkormányzati és megyei képviselőivel 

egyeztettek. A sajtótájékoztatón jelen volt Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának az elnöke, Csenger Tibor, a Szövetség Nyitra megyei elnökjelöltje, illetve Farkas 

Iván, a Szövetség Nyitra megyei képviselő-testületének frakcióvezetője. Pánczél Károly 

elmondta, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának képviselői több felvidéki települést is 

meglátogattak. Nemzetpolitikai szempontból prioritás, hogy az összevont megyei és 

önkormányzati választásokon minél többen részt vegyenek, hiszen a magyarság megmaradása 

szempontjából kulcsfontosságú, hogy a falvakban és a megyékben is legyen magyar 

érdekképviselet. Pánczél szerint ez a választás a Szövetség szempontjából azért is történelmi, 

mert az egységes magyar pártnak sikerülhet jó eredményt érni, amely meghatározhatja a 

parlamenti választás sikerességét is. Csenger Tibor, a Szövetség Nyitra megyei elnökjelöltje 

megköszönte Pánczél Károlynak, hogy több felvidéki településre is ellátogattak a bizottság 

tagjai. 

        
Sikeres mérföldkő: Sepsiszentgyörgyön nyílt meg az Írórezidencia Program első 
határon túli állomása 
2022. október 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön nyílt meg a Petőfi Kulturális Ügynökség Írórezidencia Programjának első 

határon túli rezidens állomása. A Petőfi Kulturális Ügynökség hosszútávú célja, hogy további 

helyszínekkel, a Kárpát-medence egész területéről bővítse a programot. Ennek a célnak az első 

sikeres mérföldköve Sepsiszentgyörgy csatlakozása – emeli ki a közlemény. Az írórezidencia 

program „egyrészt hidat képez a magyarországi és erdélyi írótársadalom között, másrészt 

megismerteti a magyarországi alkotókkal a város kulturális rezdüléseit. Örvendünk minden 

hozzánk érkező művésznek, és bízunk benne, hogy műveik által szép hírét viszik majd 

városunknak és közösségünknek!” – idézi a közlemény Vargha Fruzsinát, Sepsiszentgyörgy 

alpolgármesterét. Az ügynökség tájékoztatása szerint az első író már meg is érkezett a 

székelyföldi városba: október 10. és 24. között a beregszászi származású, Bella István-díjjal 

elismert Lőrincz P. Gabriella alkot itt. 

 

Brassó utat törne a duális képzésben: Hargita és Kovászna megyével terveznek 
tanügyi fejlesztést, de még vannak kérdések 
2022. október 14. – Krónika 

A székely megyék még fontolgatják, társulnak-e a brassói önkormányzattal egy, a duális 

oktatásnak szánt campus létrehozására. „A konzorciumok megalakítása, a campusok 

létrehozása egyelőre egy kísérleti projekt, amelynek feltétele, hogy egyetemi központhoz kell 

kötődnie, ezért lépett Brassó” – mondta el a Krónika megkeresésére Kiss Imre Kovászna 
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megyei főtanfelügyelő. Kifejtette: az oktatás fejlesztése örvendetes, jó lenne kihasználni a 

támogatási lehetőséget, de meg kell vizsgálniuk, hogy egy Brassóban megépülő központ milyen 

előnyökkel jár a háromszéki gyermekek szempontjából. Felvetődik a kérdés, hogy a diákoknak 

be kell-e majd járniuk a campusba, vagy a helyi műhelyeket is fejlesztik a konzorcium keretén 

belül. A projektben szerepel ugyan, hogy biztosítják az anyanyelvű képzést, de még nem 

tisztázott, hogy a gyakorlatban ezt miként lehet kivitelezni – ecsetelte a főtanfelügyelő.  

 

Kézbe vehetik A székelység történetét a Maros megyei magyar diákok 
2022. október 14. – maszol.ro 

A székelység története című könyv 250 példányát adta át pénteken 14-én Vincze Loránt 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 

elnöke Maros megyei magyar iskolaigazgatóknak és történelemtanároknak. A marosvásárhelyi 

Aranykakas rendezvénytermében megszervezett átadó ünnepségen a politikus 

„szívprojektjének” nevezte az ügyet, kifejtve: kötelességünk őseink történelmének 

megismerése, és ezt az iskolában kell kezdeni. Elmondta: az esemény, amelyet a magyarországi 

HUN.iN.EU Alapítvány anyagi támogatása tett lehetővé, szimbolikusnak tekinthető, és bízik 

benne, hogy megszületik az igény a tanárok, a diákok és a tanintézmények részéről, hogy 

kiegészítsék a most kapott készletet. Az átadás, amelyre mind a 115 olyan Maros megyei iskola 

képviselőjét meghívták, amelyikben magyar nyelvű oktatás zajlik, a Székelyföld Napok 

keretében zajlott, így Barabási Attila Csaba, a rendezvény megyei koordinátora, a Maros 

Művészegyüttes igazgatója is köszöntötte a jelenlévőket. Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke a pedagógusoknak mondott köszönetet azért, hogy társak abban, hogy a 

gyerekekkel megismertessék a székelység történelmét. Kolcsár Károly RMDSZ-es parlamenti 

képviselő az átadott tudás minőségét emelte ki, Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács 

alelnöke pedig úgy fogalmazott: akik tankönyvbe fektetnek, azok tudásba, a jövőbe fektetnek. 

Horváth Gabriella, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Maros megyei elnöke 

reményét fejezte ki, hogy a diákok hasznosan fogják forgatni a tankönyvet, és minél több 

személyhez el fog jutni. 

 

A közösség javát szolgálja a közbirtokosság egymillió lejes beruházása  
2022. október 14. – szekelyhon.ro 

Közel egymillió lejből végez térrendezési munkálatokat a helyi közbirtokosság Zetelaka 

központjában – a cél igényes teret kialakítani a közösség számára. A beruházás részeként 

kockaköveket helyeznek el, ugyanakkor a zöldövezetekre is hangsúlyt fektetnek. A Zetelaki 

Közbirtokosság tulajdonában van a polgármesteri hivatal épülete, illetve a közelében lévő tér 

is, ezért a szervezet felvállalta utóbbi felújítását – tudta meg a szekelyhon.ro Nagy Attila helyi 

polgármestertől, aki hozzátette, a közbirtokossággal jó kapcsolatot ápolnak, a munkálatok a 

községközpont fejlesztési terveivel összhangban zajlanak. Erőss József, a Zetelaki 

Közbirtokosság ügyvezető igazgatója a Székelyhonnak elmondta, szervezetüknek fontosak a 

közösség javát szolgáló projektek, ezért is fogtak bele a közel egymillió lej értékű beruházás 

kivitelezésébe. Az építkezés során – a katolikus egyházzal együttműködve – megerősítették a 

helyszínen lévő, megrongálódott támfalat, parkosítanak, ugyanakkor folyamatban van a 
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polgármesteri hivatal melletti és mögötti tér kockakővel történő burkolása. A munka részeként 

parkolókat is kialakítanak.  

 

Pro Urbe díjakat adtak át Csíkszeredában a határokon átívelő, áldozatos 
munkáért 
2022. október 14. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Pro Urbe díjat adományozott az agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatást Csíkszeredában elindító 

és működtető Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem és jogelődei, valamint számos csíkszeredai közösségi ügy támogatója, 

Klaus Winter számára Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármestere. A díjakat ünnepélyes 

keretek között pénteken adták át a városháza dísztermében. „Mindegyik díjazott a maga 

területén jelentősen hozzájárult és hozzájárul Csíkszereda, a csíkszeredai közösségi élet jobbá 

tételéhez. Hálás dolog olyan embereket, alapítványokat, intézményeket ismerni, akik sokak 

számára hasznos projekteken dolgoznak úgy, hogy közben nemcsak a maguk, hanem az egész 

közösség felemeléséért hoznak nem kevés áldozatot a munkájukkal – fogalmazott ünnepi 

beszédében Korodi Attila.  

 

„Olyan, mintha Kolozsváron elbontanák a Mátyás-szobrot”. Magyar–ukrán 
konfliktusforrás a turulszobor eltávolítása 
2022. október 14. – Krónika 

Nem csak a magyarokat, hanem helyi ukránokat is felháborított, hogy a munkácsi 

önkormányzat döntése nyomán elbontották a vár bástyáján álló Turul-emlékművet. A 

Krónikának nyilatkozó kárpátaljai újságíró szerint Ukrajnának nem érdeke egy magyar–ukrán 

konfliktusforrás; a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az ukrán ügyészséghez fordult az 

ügyben. K. Debreceni Mihály újságíró szerint nagyon gyorsan cselekedtek az ukrán hatóságok, 

amikor eltávolították a munkácsi vár turulmadaras szobrát. „Egy helyi végrehajtó bizottsági 

döntést érvényesítettek még aznap, pedig jól tudjuk, hogy Ukrajna nem a gyors megvalósítások 

országa” – mondta a Krónikának a magyarországi közszolgálati televízió kárpátaljai 

származású munkatársa, akinek elmondása szerint egy légiriadó alatt bontották el a szobrot 

csütörtökön. Szokatlannak nevezte, hogy a szobor elbontásáról született döntést négy perccel 

annak meghozatala után már a kijevi sajtó is közölte. 

 

„Intézményesített diszkriminációval” vádolja egy román szervezet Hargita megye 
önkormányzatát 
2022. október 14. – Krónika 

A Hargita megyei román közösségek „intézményesített diszkriminációjával” vádolja a 

Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma (FCRCHM) Hargita Megye 

Tanácsát. A szervezet pénteki Facebook-bejegyzése szerint az önkormányzati testület 

„egyenlőtlenül és igazságtalanul” osztaná szét a megye települései között a rendelkezésre álló 

forrásokat. A FCRCHM szerint a Hargita megye északi részén lévő román településeknek jóval 

kisebb összegeket folyósítana a megyei tanács, mint a magyar településeknek. Állításuk szerint 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/pro-urbe-dijakat-adtak-at-csikszeredaban-hatarokon-ativelo-aldozatos-munkaert
https://szekelyhon.ro/aktualis/pro-urbe-dijakat-adtak-at-csikszeredaban-hatarokon-ativelo-aldozatos-munkaert
https://kronikaonline.ro/kulfold/bolyan-mintha-kolozsvaron-elbontanak-a-matyas-szobrotr-magyarnukran-konfliktusforras-a-turulszobor-eltavolitasa
https://kronikaonline.ro/kulfold/bolyan-mintha-kolozsvaron-elbontanak-a-matyas-szobrotr-magyarnukran-konfliktusforras-a-turulszobor-eltavolitasa
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bintezmenyesitett-diszkriminaciovalr-vadolja-egy-roman-szervezet-a-hargita-megyei-onkormanyzatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bintezmenyesitett-diszkriminaciovalr-vadolja-egy-roman-szervezet-a-hargita-megyei-onkormanyzatot


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 17. 

. 

 

ez Hargita Megye Tanácsának csütörtöki ülésén derült ki, amikor a koalíciós pártok nem tudtak 

megegyezni abban, miként osszák szét az idei jövedelemadóból befolyt összeg hat százalékát a 

megye északi települései között – tudósít az Agerpres. 

 

Hivatalosan is köszhasznú lett a MÚRE, de mit jelent ez pontosan? 
2022. október 14. – maszol.ro 

Több éve dolgozik azon a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöksége, hogy a román 

újságírókat tömörítő Hivatásos Újságírók Egyesületéhez (Uniunea Ziaristilor Profesionisti – 

UZP) hasonlóan közhasznúvá váljon. A cél érdekében végzett munka nagyjából egy éve gyorsult 

fel, idén tavaszra állt össze az iratcsomó, amit eljuttattak a kormányfőtitkárságra. A 1220. sz. 

határozatot, amely a 2022. október 13-ai, 996. sz. Hivatalos Közlönyben jelent meg, október 5-

én fogadta el a román kormány. Kérdésünkre Szűcs László, a MÚRE elnöke magyarázta el azt, 

hogy mivel jár a közhasznúság, illetve hogy milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. 

 

Csángóföldi gyerekekhez látogatott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
2022. október 14. – maszol.ro 

Háromnapos csángóföldi látogatáson vettek részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) képviselői. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Edvi Péter, az NGYSZ elnöke, 

valamint Mozsár István, a Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi tagja 15 olyan 

helyszínen jártak, ahol oktatási és hagyományőrző tevékenységet folytat a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ). Napjainkban Csángóföldön 35 helyszínen biztosít 

anyanyelvi oktatását a szövetség . Mintegy 200 gyermek taníttatását, étkeztetését biztosítják a 

térségben. Több létesítményt felújítottak, mindenütt okostáblákat, korszerű felszereléseket 

használnak. Ezek segítségével elérik az online magyar tannyelvű oktatási anyagokat. Sok 

helyen a rászoruló gyermekeknek ez az első és egyetlen lehetőségük a digitális eszközök 

használatára. Edvi Péter, az NGYSZ elnöke, az MCSMSZ felügyelőbizottságának elnöke 

kifejtette, hogy a 60 ezres kisebbség életében óriási változások történtek, hiszen számos 

intézmény épült és újult meg a magyar kormány támogatásából. Gyimesbükkben megépült egy 

új óvoda a Dani Gergely Általános Iskola szomszédságában, Csíkszeredában egy vadonatúj, 

modern kollégiumot adtak át, így a diákok végre tágas, szép környezetben élhetnek, továbbá a 

Lábnyiki Gyermekek Otthona nemcsak iskola és óvoda, de nyári táboroknak, 

táncfesztiváloknak is otthont ad. 

 

Több mint harminc éve gondoskodik a Csibész Alapítvány a rászorulókról  
2022. október 14. – szekelyhon.ro 

Hivatalos megalakulásának 30. évfordulóját ünnepli a Csibész Alapítvány, hiszen 1992-ben 

jegyezték be hivatalosan, azonban tevékenysége öt évvel korábbra, 1987-re nyúlik vissza, 

amikortól Gergely István (Tiszti) befogadta a csíksomlyói árvaházból „kinőtt” fiatalokat, a 

„bandákba” szerveződött csibészeket a plébániára, és új irányt adott tengődő életüknek. Azóta 

is nyitva áll az alapítvány házainak ajtaja minden rászoruló számára. Jelenleg több mint 200 

gyermeknek, fiatalnak és családnak nyújtanak biztonságos, meleg otthont.  
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Ravasz per a magyar feliratokért: bárhogy dönt a bíróság, az jó lehet 
2022. október 16. – szekelyhon.ro 

Sok olyan per van folyamatban, amelyben Dan Tanasă és az általa vezetett ADEC különféle 

intézmények feliratait szeretné eltávolíttatni, arra hivatkozva, hogy a 2001/1206-os 

kormányhatározat szerint csakis a román nyelvű felirat alá lehet más nyelvűt elhelyezni. Árus 

Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány vezetője szerint a bírók sok esetben úgy adnak igazat az 

ADEC-nek, hogy olyan kormányhatározat-cikkelyeket tekintenek jogalapnak, amelyek nem is 

erre vonatkoznak, hanem csak a polgármesteri hivatalok felirataira, illetve a városbejáratok 

tábláira. De hogy az ilyen döntések ne történhessenek meg, érvényen kívül kell helyeztetni az 

említett kormányhatározat amúgy is vitatható előírásait. Árus Zsolt leszögezte,  az ADEC 

felszólításainak 99,9 százalékban nincs jogalapjuk. Javasolja, hogy az önkormányzati vezetők 

minden ilyen esetben forduljanak a Székely Figyelőhöz, mert szinte biztos, hogy segíteni 

tudnak információkkal, tanácsokkal, de akár konkrét iratok megfogalmazásával vagy bírósági 

képviselettel is.  

 

Székelyföld természeti értékeinek elkötelezett védői részesültek idén Orbán 
Balázs-díjban 
2022. október 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

A XIII. Székelyföld Napok rendezvénysorozat kiemelt eseményeként adták át Háromszéken a 

székelyföldi megyék alapította Orbán Balázs-díjakat. Az elismerésben idén Kovászna megyéből 

Kakas Zoltán néprajzkutató, a legendás Bao-Bao természet- és népismereti túrák szervezője, 

Hargita megyéből Demeter László biológus, ökológus, Maros megyéből pedig Sárkány-Kiss 

Endre biológus, hidrobiológus, a magyar ökológia szak elindítója részesült. A díjazottak 

hivatása, tevékenysége alapján kiderül, hogy ebben az évben a Székelyföld természeti 

értékeinek elkötelezett védőire esett a választás, akik fáradhatatlanul azért munkálkodnak, 

hogy értékes természeti környezetünk fennmaradjon, tovább öröklődjön, hogy szülőföldünk az 

elkövetkező nemzedékek számára is gazdag és élhető legyen. ó A Sepsiszentgyörgyön, a 

Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében pénteken este rendezett díjátadón Tamás 

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke mindenkor felemelő és megható pillanatnak 

nevezte az Orbán Balázs-díjak odaítélését, amellyel megfogalmazása szerint Székelyföld 

„lámpásembereit” köszöntik. 

 

Partiumi, bánsági és dél-erdélyi állomáson az Irodalmi Karaván 
2022. október 16. – MTI, Krónika 

Nagyváradra, Aradra, Temesvárra és Dévára látogat el novemberben az Irodalmi Karaván 

elnevezésű kezdeményezés, amely idén harmadik alkalommal indul útnak, hogy rendhagyó 

irodalomórákkal és beszélgetésekkel népszerűsítse a kortárs irodalmat. A Petőfi Kulturális 

Ügynökség szervezésében az év elején indult kezdeményezés keretében eddig már tíz városba 

jutott el az Irodalmi Karaván, és annak kortárs íróvendégei, akik telt házas előadásokon 

beszéltek saját műveikről, irodalmi munkájukról, valamint olyan meghatározó elődökről, mint 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ravasz-per-a-magyar-feliratokert-barhogy-dont-a-birosag-az-jo-lehet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfold-termeszeti-ertekeinek-elkotelezett-vedoi-reszesultek-iden-orban-balazs-dijban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfold-termeszeti-ertekeinek-elkotelezett-vedoi-reszesultek-iden-orban-balazs-dijban
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a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes vagy a 125 éve született Tamási Áron – olvasható a 

szervezők közleményében. November 2. és 5. között Nagyvárad, Arad, Temesvár és Déva 

közönségét várják majd előadásaikra a szerzők, akik között Zalán Tibor író, költő, Száraz 

Miklós György, Lövétei Lázár László és Csender Levente írók, valamint Földes László Hobo 

dalszerző, előadóművész szerepel. 

 

Az 1848-as nemzetgyűlésre emlékeztek Agyagfalván  
2022. október 16. – szekelyhon.ro 

Az 1848-as nemzetgyűlés 174. évfordulóján a székely-magyar összetartozást ünnepelték 

Agyagfalván a hétvégén: a megemlékezésen az elöljárók a békét és az összetartozás fontosságát 

hangsúlyozták. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa képviseletében Lukács Bence Ákos 

vezető konzul szólalt fel, aki beszédében rámutatott arra, hogy „Agyagfalva a székely nemzeti 

önrendelkezés jelképe maradt évszázadokon át, és mindaddig az is lesz, amíg székelyek lakják 

e földet.” Ezen gondolatot erősítette Antal Loránt szenátor is, aki, mint fogalmazott, 

„Agyagfalva a szabadság és saját székely identitásunk megerősítésének szakrális helye.” 

Megjegyezte, hogy noha a múltban megpróbálták elfeledtetni a székelyekkel hovatartozásukat, 

az összetartozás, az Istenbe, valamint az egymásba vetett hit segített megtartani a székely 

öntudatot. Az egymásba vetett hit ereje vezetett oda, hogy ma több százezer hektár 

közbirtokossági erdőt birtokolhatunk, sok, a kommunisták által elkobzott vagyont tudtunk 

visszaszerezni; ma szabadon létezhetünk itthon; vállalkozhatunk, magyarul házasodhatunk, 

magyarul imádkozhatunk és gyakorolhatjuk kultúránkat – mutatott rá a szenátor, aki kitért 

arra is, hogy mindezek megtartása csak úgy lehetséges, ha „nem egymás ellen, hanem egymás 

mellett vívjuk meg a harcainkat.”  

 

Jubilált a Székelyföldi Vadásznapok  
2022. október 16. – szekelyhon.ro 

Tízéves jubileumát ünnepelte a Székelyföldi Vadásznapok rendezvénysorozat. A 

vándorrendezvény pénteken szakmai nappal indult a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati 

Közgyűjtemény épületében, majd szombaton az oltszemi Mikó-kastély udvarán folytatódott. 

Időszerű, hogy Kovászna megye az idei rendezvény házigazdája, hiszen 140 évvel ezelőtt, az 

akkori országban az elsők között, 1882–1883 fordulóján alakult meg a Háromszéki vadász- és 

védegylet, a felelős vadgazdálkodás megteremtése, az orvvadászat visszaszorítása érdekében – 

mutatott rá Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Az évente megszervezett 

találkozónak a célja bemutatni a vadászat értékeit a nagyközönség előtt, illetve a közös célok és 

teendők megvitatása, a hagyományápolás, a vadászat gazdasági vonzatának, illetve a 

mezőgazdasági kárelhárításban játszott szerepének hangsúlyozása – emelte ki Péter Ferenc, 

Maros Megye Tanácsának elnöke.  
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Átadták a Tigra ösztöndíjakat a Selye János Gimnáziumban 
2022. október 14. – felvidek.ma  

A komáromi magyar gimnáziumban október 14-én átadták a tanévre vonatkozó Tigra 

ösztöndíjakat. Az ösztöndíjra minden olyan tanuló pályázhatott, aki a 2022/2023-as tanévben 

állandó tanulója a Selye János Gimnáziumnak, és a nyolc évfolyamos képzésben az V. N – VIII. 

N osztályok valamelyikébe jár, vagy a négy évfolyamos képzésben a 2–4. évfolyam valamely 

osztályának tanulója. A gimnázium egykori diákja, Barsi László a Tigra Kft. szakmai 

igazgatójaként még tavaly kezdeményezte az ösztöndíjprogram megvalósulását. Azokat a 

gimnazistákat támogatják ösztöndíjjal, akik a matematika, fizika és informatika terén 

kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és ugyanakkor a cég egy lehetséges szakmai jövőképet is 

szívesen mutat nekik az informatika világában. A döntést a megítélt ösztöndíjakról a leadott 

pályázatok alapján a Tigra Kft. hozta meg. A pályázati űrlap mellé minden tanulónak 

motivációs levelet is kellett csatolnia, melynek idei témája: „Hogyan képzeled el a jövőben (30 

év múlva) az iskolai oktatást?”.  

 

Polgármesterek találkozója 
2022. október 14. – Új Szó  

Ünnepi közgyűlésen találkoztak Csallóköz polgármesterei egy utolsó, választások előtti 

kötetlen ebéden, amely azért mégsem volt annyira kötetlen. A Csallóközi Falvak és Városok 

Társulása által szervezett ünnepélyes közgyűlésén találkoztak Csallóköz polgármesterei, az 

egyházkarcsai kultúrházban. A 67 település polgármesterei közül több mint negyvenen vettek 

részt az ünnepi ebéden. „Ez egy négy évente ismétlődő rendezvény, amikor választások előtt 

találkozunk valamennyien, regnáló polgármesterek, egy kötetlen beszélgetésre. Megköszönjük 

a leköszönő és a választásokon újonnan nem induló polgármestereknek a közért tett munkáját, 

elbeszélgetünk, mérlegelünk”- tájékoztatott Bereczk Oszkár, Albár polgármestere, egyben a 

társulás elnöke. Ez alkalommal azonban mégis valamivel többről is szó volt. Az elnök egy 

mindenki által támogatott nyilatkozatot is felolvasott az önkormányzatok helyzetéről. Bár 

elsősorban a Csallóközi Régió településeinek nevében felszólalt polgármesterek nyilatkozatáról 

van szó, nagyon valószínű, hogy Szlovákia több régiójának önkormányzatai is csatlakoznának 

az elhangzottakhoz.  

 

Török–magyar kapcsolatok Dunaszerdahelyen 
2022. október 14. – ma7.sk  

Testvériskolai kapcsolat létesítését kezdeményezte az isztambuli Sait Cordan Ortaokulu iskola 

a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskolával. Az ötlettel Kubilay Karahan török–magyar 

kulturális menedzser kereste fel Ibolya Ildikót, az alapiskola egyik pedagógusát. Isztambul 

Atasehir kerületében több iskola létesítene európai kapcsolatokat, és Dunaszerdahely is a 

kiszemelt települések között szerepel. Isztambul négy iskolájából tizenegy intézményvezető 

érkezett a Kodály Zoltán Alapiskolába múlt hét szerdán. Furcsállották, hogy Szlovákiában 

magyar tannyelvű iskolába látogattak, de a tények ismertetése után megértették a helyzetet. 

„Nem azt keressük egymásban, ami elválaszt, hanem sokkal inkább azt, ami összeköt 
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bennünket. Szerintünk azért lenne jó kialakítani ezt a kapcsolatot, mert ezáltal a diákok is új 

barátokat szerezhetnek, más kultúrából és országból származó embereket ismerhetnek meg. A 

múltunkban vannak közös pontok, mégsem a sebeket szeretnénk feltépni, hanem sokkal 

inkább előre tekintünk, s a pozitív dolgokra koncentrálunk" – jelentette ki az igazgató. 

Előreláthatólag 2023 márciusában látogat majd ki a dunaszerdahelyi diákság Isztambulba, 

ahol családoknál helyezik el őket, s különféle programokon vesznek majd részt. A kölcsönösség 

jegyében pedig egy későbbi időpontban a török diákok vendégeskednek Dunaszerdahelyen.  

 

Az alsószeli gőzmalom új élete 
2022. október 15. – ma7.sk  

Csodálatos termek tárulnak a látogató elé a felújított alsószeli gőzmalomban. A százéves 

műmalom innentől fogva új életet él, a Galántai Honismereti Múzeum depozitraktára lesz, és 

egy állandó kiállítás kapott helyet benne. A Nagyszombat megye támogatásával felújított 

műremekből érződik, hogy szeretettel újították fel, és nagy álmok, tervek megvalósulásának 

helyszíne lesz. Keressünk valami csúnyább helyet raktárnak, és használjuk ezeket a pompás 

termeket kiállításokra, divatbemutatókra, táncházakra, kultúrára inkább – nevetnek össze a 

malom átadóján az emberek. Sok alsószelinek ez a gőzmalom a múlt és a jelen találkozását 

jelenti, bár az emberek megjegyzik, hogy az impozáns épületet szinte senki nem láthatta 

belülről az elmúlt évtizedekben. Most ez megváltozik, a galántai múzeum a földszinti teremben 

nyitotta meg a felújított malom régi szépségét felidéző állandó tárlatát. Megtekinthetőek a 20. 

században használt hengermalmok berendezései, mérlegek, darálók, okiratok, az alsószeli 

gőzmalomról szóló iparengedély. A Galántai Honismereti Múzeum ötlete nyomán 

Nagyszombat megye támogatásával valósult meg az alsószeli gőzmalom felújítása 600 ezer 

eurós befektetéssel. Az eredményt látva elmondható, egyértelműen megérte foglalkozni ezzel 

az épülettel. Az egykori malom épülete az utcafronton négyszintes, a magasabb oldalon 

ötszintes monstrum. 

 

Mennyi figyelem és forrás jut a kultúrára? - polgármestereket kérdeztünk 
2022. október 15. – ma7.sk  

A súlyosbodó energiaválság komoly fejtörés elé állítja az önkormányzatokat. Városvezetőket 

kérdeztünk, mennyi forrás jut a nehéz gazdasági helyzetben a kultúrára. A most záruló 

ciklusban nagyobb figyelem jutott a kultúrának a városi önkormányzat részéről, mint a korábbi 

időszakban - hangsúlyozza Pék Zoltán, Pozsonypüspöki polgármestere. A pozsonyi 

városrészben az elmúlt években, amikor ezt a járványhelyzet lehetővé tette, tömegeket vonzó 

szabadtéri rendezvények, vásárok, kiállítások valósultak meg - emlékeztet a polgármester. Pék 

fontosnak tartja, hogy Pozsonypüspöki a kultúra támogatása területén ne hagyatkozzon 

kizárólag a fővárosra, a városrész önkormányzata a saját forrásait beosztva is prioritásként 

kezelje a rendezvények megszervezését. Hosszú évek óta kitüntetett szerep jut a kultúrának 

Érsekújvárott - mondja Klein Ottokár, a város polgármestere. Klein kiemeli, ez a szerencsés 

helyzet azért állhatott elő, mert a helyi magyar és szlovák civil szervezetek is rendkívül aktívak 

a kultúra területén. A város a kulturális rendezvények megszervezését minden lehetséges 
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módon próbálja elősegíteni, legyen szó az anyagi forrásokról, vagy a rendezvényeknek otthont 

adó épületek biztosításáról - teszi hozzá a polgármester.  

 

Magyar szemmel: mi a tétje az önkormányzati választásoknak? 
2022. október 15. – Kolek Zsolt – ma7.sk  

Választási körképünk második részében utánajárunk, magyar szempontból mi a tétje az 

önkormányzati testületi helyekért és a polgármesteri székekért zajló versenyfutásnak. 

Összefoglaljuk, milyen esélyekkel fut neki a választási küzdelemnek a Szövetség a dél-

szlovákiai régiókban. Október 29-én első ízben rendezik egy időben a megyei és az 

önkormányzati választásokat. Lapunk múlt heti számában a megyei választások megváltozott 

lebonyolításáról, a magyar közösség számára az új szabályokból adódó kihívásokról és 

lehetőségekről olvashattak. Tokár Géza politikai elemzőt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

munkatársát ezúttal az önkormányzati választások tétjéről és esélyeiről kérdeztük. 

polgármesterek és a képviselő-testületek alapvető ügyekre vannak hatással, amelyek a 

települések mindennapi ügyeit érintik, de vannak ennek a magyar közösséget érintő vonzatai 

is, húzza alá Tokár. Nagyon nem mindegy, hogy egy önkormányzat mennyire törődik az 

oktatási intézményekkel, törekszik-e arra, hogy magyar nyelvű feliratokat jelenítsen meg, és 

többnyelvűen kommunikáljon. Leginkább a kultúra és az oktatásügy miatt fontos, hogy van-e 

magyar helyi képviselet, s az erős-e, hangsúlyozza a Fórum Intézet munkatársa. 

 

Október 16-tól november 20-ig tart az Őszi Kulturális Napok előadássorozat Párkányban  

2022. október 15. – felvidek.ma  

Tizedik alkalommal várja a közönséget Párkányban, az Őszi Kulturális Napok 

rendezvénysorozat, amely két októberi, és három novemberi előadást kínál – egy alkalom 

kivételével – a Párkányi Városi Művelődési Központban. A Párkány és Vidéke Kulturális 

Társulás szervezésben különböző, igényes programmal várják a közönséget.  Himmler György, 

a rendezvény szervezője portálunknak bemutatta a két hónapon át tartó programsorozatot: A 

nyitóelőadás október 16-án, 19 óra kezdettel lesz, amikor a Centrál Színház hozza el a 

Nézőművészeti Főiskola című darabot, Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Katona László 

szereplésével.  Az előadás valamikor a közeli jövőben játszódik, amikor már senki nem jár 

színházba. A nézők elszoktak a színháztól, mert kényelmetlennek találták; egy ideig 

megpróbáltak úgy viselkedni a színházban, mint a moziban, vagy otthon a tévé előtt, de ebből 

rengeteg konfliktus támadt. A színészek egyre többször keveredtek velük vitába, sokszor leállt 

vagy félbeszakadt az előadás, pl. amikor két felbőszült statiszta a nézők közé hajított egy másfél 

mázsás kandelábert – négy halott, tizenöt sebesült. A kormány bezáratta az összes színházat, 

de itt az ideje az óvatos nyitásnak.  

 

A szlovákiai magyar közösség értékrendje és kulturális változásai 
2022. október 16. – Új Szó  

E címmel tartott kétnapos tudományos konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézet (FKI) 

Fűrön, amely során a (cseh)szlovákiai magyarság történetének és társadalmának megannyi 

aspektusát vizsgálták. A tanácskozás igazi multidiszciplináris esemény volt: a szociológia, 
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demográfia, etnológia és történettudomány képviselői osztották meg kutatásaik eredményeit a 

jelenlevőkkel. Simon Attila intézetigazgató üdvözlő szavai után a nyitó előadást Szaló Csaba 

szociológus tartotta, amely során a szenvedéstörténetek és nosztalgikus hangulatok szerepét 

vizsgálta a kisebbségi önértelmezésben. Mint mondta, sokkal inkább csak kérdéseket szeretne 

megfogalmazni, nem pedig válaszokat. Ehhez igazodva többek között azt kérdezte, hogy van-e 

egyáltalán bármiféle más lehetősége a kisebbségi magyaroknak, minthogy „a múlt fele nézve, 

sóvárogva“ próbáljanak kiépíteni valamiféle identitást? A szakember úgy látja, kulturális 

értelemben is olybá tűnik, mintha csak a múltunk lenne az a hely, ahova „elbújhatunk“. A 

romantikus elvágyódás kényszere szerinte összefügg a válságos társadalmi helyzettel – ami 

lényegében „nagyon régóta“ tart, hiszen az emlékezés képes annak gyökereit képes 

visszavezetni a 20. századot megelőző időszakba is. „A múltban találjuk meg igazán 

önmagunkat, oda vágyódunk vissza“ – mondta a szociológus, s hozzátette, van ebben valami 

titokzatos gyönyörűség. 

 

Nem szavaztak a magyar szolgálatról az evangélikusok 
2022. október 16. – ma7.sk  

Szombaton Szliácsfürdőn ülésezett a Szlovákiai Evangélikus Egyház Zsinata. Az evangélikusok 

legfelsőbb szervének ülése magyar vonatkozásban is érdekes volt, hiszen ekkor kellett dönteni 

az Országos Magyar Evangélikus Szolgálat létrehozásáról. gy tíz éve késésben lévő intézkedés 

bevezetéséről lett volna szó, hiszen még a 2012-ben, Komáromban a magyarországi és a 

szlovákiai evangélikus egyház vezetői által aláírt együttműködési szerződés mondja ki ilyen 

magyarországi szlovák, illetve szlovákiai magyar szolgálat létrehozását. Míg Magyarországon a 

kisebbségi közösséggel foglalkozó szlovák lelkészi szolgálat már végzi a munkáját, a pozsonyi 

vezetés csak a Milan Klátik egykori elnök - püspököt váltó mostani vezető, Ivan Eľko alatt 

kezdett érdeklődést mutatni a kérdéssel kapcsolatosan. Legutóbb tavaly szeptemberében 

hangzott el erre tett szlovákiai ígéret a két egyház csúcsvezetésének budapesti találkozóján. 

Ekkor erről portálunk is beszámolt.  

 

Jubilált a lévai Garam Menti Néptáncegyüttes 
2022. október 16. – ma7.sk  

2022. október 1-jén a lévai Junior Kultúrközpont mozitermében valósult meg a Garam Menti 

Néptáncegyüttes fennállásának hetvenedik évfordulója alkalmából tartott jubileumi folklórest. 

Amint azt a Csemadok Lévai Alapszervezetének elnöke, Török Alfréd megfogalmazta, a Garam 

Menti Néptáncegyüttes a Felvidék egyik legrégebbi, s lényegében folyamatosan működő 

néptánccsoportja. A Garam Menti Néptáncegyüttes Búra István kezdeményezésére 1952-ben 

alakult – még Népi együttes néven. Alapítója és jelenleg is fenntartója a Csemadok Lévai 

Alapszervezete. 1962-ben teljesen újjáalakult, vezetője Halász Gyula lett. A Rezgő csárdás című 

koreográfiáját a gombaszögi országos fesztiválon harmincezer néző előtt mutatták be. A 

csoportot, amely 1969-ben a táncosokon kívül már egy tizenöt tagú zenekarral és egy 

harminctagú énekkarral rendelkezett, ideiglenesen Diószegi József és Wirth Jenő is vezette, új 

irányvonalat hozva. Mezőségi és széki táncokkal gazdagították a meglévő repertoárt, később 
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egyre erősebben kötődtek a Garam és az Ipoly mente tájegység hagyományos népi 

kultúrájához.  

 

Esterházy János-zarándoknap Bacsfán 
2022. október 16. – felvidek.ma  

Október 15-én, szombaton Esterházy János-zarándoknapot szerveztek a csallóközi búcsújáró 

helyen, Bacsfa-Szentantalon. Kisboldogasszony napja (szeptember 8.) és június 19-e, a 

könnyezés évfordulója körüli vasárnapokon évről évre megrendezésre kerülnek itt a főbb 

zarándoklatok Schranko László plébános úr fáradhatatlan és töretlen szervezői 

kezdeményezésére, sok-sok hívő részvételével és szentségi körmenettel. A lelki nap délelőtt 

vette kezdetét ünnepi főpapi szentmisével, melynek meghívott vendége, főcelebránsa és ünnepi 

szónoka dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt. Balázs érsek elmondta, örömmel jött 

a Felvidékre, hogy bemutassa a legszentebb áldozatot. Homíliájában idézte az Ipoly mente 

krónikása, költőnője, Lőrincz Sarolta Aranka Búzamag című versét Esterházy Jánosról. 

Esterházy Jánost példaként állította a mai magyar keresztény ember számára. A szentmisén 

közreműködött a helybéli templomi kórus, melynek tagjai még felemelőbbé tették az 

orgonakísérettel bemutatott szentmisét. Koncelebráltak Zsidó János nyékvárkonyi 

esperesplébános, Matus Jenő plébános Boldogfáról, Mahulányi József nagymegyeri 

esperesplébános, Bali Tibor atya az anyaországból, Kaposmérőről, végezetül Pápay György Pál 

és a helyi Schranko lelkipásztorok. 

 

Megújult a kisölvedi református templom, a keresztyén őrálló kilátó 
2022. október 16. – felvidek.ma  

Ünnepi istentisztelet keretében adták hálát a közel két és félszáz éves kisölvedi templom belső 

felújításáért. Az október 15-ei hálaadó istentisztelet keretében emlékeztek meg a gyülekezet 

egykori lelkészéről, a tragikus körülmények között elhunyt nt. Tóth Árpádról. „Hálát adunk a 

megújult templombelsőért, köszönetet mondva az Isten gondviselésért, együtt emlékezünk a 

gyülekezett egykori lelkészére” – fogalmazott köszöntőjében nt. Révész Tibor, Barsi 

Református Egyházmegye esperese, kisölvedi beszolgáló lelkész. Az ünnepi alkalmon ft. Rákos 

Lóránt, az egyetemes egyház lelkészi főjegyzője végezte az igei szolgálatot. „Sok ellenhatás, 

világi történések ellenére hitvalló szorgalommal megújult templombelsővel hirdetik Isten 

dicsőségét” – kezdte prédikációját a püspökhelyettes. A felújításról megjegyezte: a gyülekezet 

bizonyságot adott arról, hogy kedves számára a Mindenható Isten. „A hálaadásos ünnepen 

örvendezzünk, az úr házában lévőknek mindig van okuk örömködni, még háborús időszakban 

is, mint amilyenben most élünk” – hangzott el a kisölvedi templomban. Egy közös ügyünk van, 

Krisztust követni minden tekintetben – tette hozzá a lelkészi főjegyző. 

 

Kristóf Réka operaénekes kapta az idei Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat 
2022. október 16. – felvidek.ma  

Szombaton este a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban rendezték meg a 

jubileumi, tizedik Harmónia-díj átadóját, mely a szlovákiai magyar zenei élet egyetlen szakmai 
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elismerése. A Harmónia-díj ötlete Lábszky Olivér zenész és Dobosi Róbert művelődésszervező 

ötlete nyomán került a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ kötelékébe négy 

évvel ezelőtt.  Az est házigazdája, Csenger Ferenc köszöntötte a díjátadó gála közönségét, majd 

a díjat röviden ismertetve elmondta, a Harmónia-díj létjogosultsága vitathatatlan, hiszen 

nagyszerű zeneművelők élnek közöttünk, akiket megillet a tisztelet és a megbecsülés. 

Hagyományosan az Életműdíj átadására is sor került, mely elismerést a kimagasló tehetségű 

és szorgalmú egyéniségek vehetik át. Az idei díjazott Józsa Mónika egyetemi oktató, karnagy, 

kórusvezető lett. Életrajza ismertetését követően levetítették a vele készített portrériportot, 

majd Szalay Szilvia zenepedagógus méltatta a díjazottat. Mint mondta, Józsa Mónika jelentős 

szerepet vállal a felvidéki karvezetők képzésében, felvállalja a Zobor-vidéki falvak 

magyarságának és kultúrájának ápolását, illetve kezdeményezésére avattak Kodály-

emléktáblát 2017-ben Nagyszombatban.  

 

Bácsfeketehegy: Hálaadó istentiszteletet tartottak a 220 éves református 
templomban 
2022. október 17. – Vajma.info 

Idén 220 éves a bácsfeketehegyi református templom. A jeles jubileum alkalmából ünnepi 

hálaadó istentiszteletet tartottak. Az anyaország Kárpát-medencei templomfelújítási 

programjának köszönhetően a barokk stílusú épület kívül-belül megújult. A szerbiai 

református közösség legrégebbi templomát 1785-ben a Kunhegyesről a falut újratelepítő hívek 

építették többnyire önerőből. A hálaadó istentiszteleten itt volt Nagy Kálmán lelkipásztor 

Kunhegyesről. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb öröm, hogy 220 év után is magyarul hangzik 

el az evangélium. Orosz Attila bácsfeketehegyi esperes lelkipásztor elmondta, hogy a teljes 

templombelső megújult, a mennyezetet, a falakat újrafestették, a fa elemek felújítását is 

elvégezték el, korszerűsítették a világítást. 

  

Az első körben 312 egyetemi és főiskolai hallgató írta alá az MNT 
ösztöndíjszerződését 
2022. október 14. – Vajma.info 

Rekordszámú hallgató kap az idén ösztöndíjat a Magyar Nemzeti Tanácstól. Egy részük ma 

írhatta alá a támogatási szerződését a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán megszervezett 

ünnepségen, ahol egyúttal az eddigi ösztöndíjasokból lett friss diplomások és a kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó tanárok is elismerésben részesültek. A Magyar Nemzeti Tanács az első 

körben 312 ösztöndíjat ítélt oda hallgatóknak, illetve 71 demonstrátor számára. A támogatás 

összege havi 90 és 150 euró dinár ellenértéke. A Magyar Nemzeti Tanács, a magyar kormány, 

illetve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének köszönhetően, idén tizenkettedik alkalommal 

hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait, amelyek célja a vajdasági magyar fiatalok 

szülőföldön való továbbtanulásának ösztönzése. Az MNT úgy tartja, hogy a közösség 
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megmaradásának záloga a képzett, a tudás, a tudomány és a kultúra iránt elkötelezett 

értelmiség. 

  

Kárpát-medencei népzenei találkozó Zentán 
2022. október 16. – Magyarszo.rs 

Zentán a Kertek Helyi Közösség nagytermében került megrendezésre szombaton a „jó ló vót a 

Fakó” elnevezésű, 6. Kárpát-medencei népzenei találkozó. Az esemény rendhagyónak 

számított, hiszen a délibáb Magyar Művelődési Egyesület fennállásának harmincadik 

évfordulóját ünnepelte. A rendezvényen 7 egyesület tette tiszteletét, amelyből kettő 

Magyarországról, egy pedig Felvidékről érkezett a Tisza-parti városba. Az ünnepséget 

megtisztelte jelenlétével Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, valamint Juhász Attila, 

oktatással és kultúrával megbízott tanácstag is. Rácz Szabó György, a délibáb Magyar 

Művelődési Egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt és köszöntötte a jelenlévő 

egyesületeket. Kiemelte, hogy egy különleges napról van szó, hiszen a felvidéki Nyársadról 

érkező Lámpás citerazenekarral egy együttműködési szerződést írtak alá. 

  

Új négynyelvű névtábla került a Szabadkai Városi Könyvtár épületére 
2022. október 16. – Magyarszo.rs 

Tegnap új névtáblát kapott a Szabadkai Városi Könyvtár, amelyen négy nyelven van feltüntetve 

az intézmény neve. A táblát dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, és Kozma 

Adrienn, a könyvtár igazgatója közösen leplezte le. A tábla a könyvtár idei évben felújított 

homlokzatára került fel, amely köztársasági forrásokból nyerte el régi formáját. A tábla 

leleplezésére a városi könyvtár 132. évfordulóján került sor. Az új névtábla ünnepélyes 

leleplezését a könyvtár dolgozóinak jelenlétében tartották meg. Az ünnepségen Kozma Adrienn 

köszöntötte az egybegyűlteket, majd a könyvtár számára több fontos évfordulóra hívta fel a 

hallgatóság figyelmét. 

 

ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. október 17. – MTI, PestiSrácok 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5292-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5417-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 211 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal vasárnap 53-an - köztük 19 gyermek - érkeztek 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Bacskai József ungvári magyar főkonzul kapta idén a Pásztor Ferenc-díjat 
2022. október 16. – kiszo.net, karpat.in.ua  

A beregszászi római katolikus templomban a vasárnapi szentmise keretében emlékeztek meg 

egykori plébánosukról, Pásztor Ferenc pápai prelátusról, püspöki helynökről, főesperesről, aki 
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1951-ben mártírhalált halt egy szovjet munkatáborban. A szentmise után, melyet Molnár János 

püspöki helynök celebrált, ünnepi keretek között adták át a Pásztor Ferenc-díjat, melyet 

minden évben olyan személyeknek ítélnek oda, akik áldozatos szívvel, odaadással 

tevékenykedtek és tevékenykednek az egyházközség virágzásáért, közösségének 

megmaradásáért. A díjat idén Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának 

főkonzulja kapta. 

 

Debreceni Kamilla és Balla Béla kisfilmje a 3. helyet szerezte meg az MTVA 
találkozóján 
2022. október 16. – karpataljalap.net 

Két év kihagyást követően 2022-ben ismét megrendezték a Kós Károly Testület által szervezett 

Televíziós és Rádiós Szemlét a délvidéki Palicson. A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és 

az MTVA által meghirdetett Televíziós és Rádiós Szemlére idén is vártak versenyfilmeket, 

amelyek a külhoni magyarság életét, örömeit és gondjait mutatják be. A Kárpát-medencei 

tudósítói találkozó egyik legfőbb célja az, hogy lehetőséget biztosítson a személyes 

eszmecserére és a szakmai megbeszélésekre. A TV21 Ungvár munkatársai nem először 

mérettetik meg magukat a szemlén. A Debreceni Kamilla szerkesztő-riporter és Balla Béla 

operatőr-vágó alkotta páros tavaly a rövidfilm kategóriában a második helyezést érdemelte ki, 

idén pedig nekik ítéltek oda a kategória harmadik díját az id. Hidi Endre keramikusról szóló 

Sárba ragadva című portréfilmért. 

 

Négygyermekes kárpátaljai apa hunyt el a háborúban 
2022. október 15. – kiszo.net  

Az ökörmezői közösség már öt lakost veszített el a háborúban. A kárpátaljai Vaszil Pál Herszon 

megyében hunyt el, Veremijivka település közelében. A férfi Toronya (Toruny) faluból 

származik. Haláláról az Ökörmezői kistérség vezetője, Vaszil Scsur számolt be, aki elmondta, 

ez már az ötödik halott a közösségükből. A férfi a háború első napjától kezdve harcolt a 

szülőföldjéért, az egyik zászlóalj mesterlövészeihez csatlakozott. Vaszilt anyja, felesége, három 

fia és egy lánya gyászolja. 

 

Ajándék tanévkezdő hátizsákok a Tulipán Tanoda növendékeinek 
2022. október 16. – karpatalja.ma 

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola alapítója és támogatója, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola közreműködésének köszönhetően a Tulipán Tanoda művészeti 

iskoláiban tanuló növendékek tanévkezdő hátizsákot kaptak ajándékba, a magyarországi 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány felajánlásával. 

 

Kárpátalja nyolc speciális járművet adott át a katonaságnak 
2022. október 15. – karpatalja.ma 

A megye vezetése nyolc járművet adott át a 128. kárpátaljai különálló hegyi rohamdandár 

harcosainak – adta hírül a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) a hivatalos oldalán október 
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14-én. A kárpátaljai egység jelenleg Herszon megye felszabadításán dolgozik és járművekre van 

szükségük mobilitásuk javítása érdekében. A járművek között vannak a sebesültek 

evakuálására és a harci csoportok szállítására szolgáló teherautók, terepjárók, autóbuszok és 

egy páncélos autó is. 

 

Újabb miniszobrot avattak Ungváron 
2022. október 16. – karpataljalap.net 

Olekszandr Koval ungvári turisztikai szakértő, a Tourinform Zakarpattya alapítója a közösségi 

oldalakon számolt be arról, hogy pénteken, Ukrajna védőinek napján, a kozákok és pokrov 

(Istenszülő Oltalma) napján Ungváron miniszobrot avattak egy kozákokról szóló rajzfilm hősei 

és a 128-as dandár emlékére. A rajzfilmsorozat első része épp 55 éve jelent meg. Mint tudjuk, 

a kozákok mindig győznek, bölcsek, okosak, optimisták, akárcsak mai védőink. Az Ungváron 

kihelyezett bronz kozákok modern fegyverekkel vannak felfegyverkezve: gerely, sisak és 

géppuska. Számok vannak a vállukon: 1, 2, 8. Ez nem véletlen. A 128-as kárpátaljai önálló hegyi 

dandárunk számai, amely mindannyiunkat véd. 

 

Nagyszőlősön is lakhelyet építenek a menekülteknek 
2022. október 16. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Adminisztráció vezetője, Rezes Károly, a Beregszászi Járási 

Tanács vezetője és Gerevich János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai-kárpátaljai 

kirendeltségének vezetője közösen látogattak el a menekülők számára épülő objektumhoz 

Nagyszőlősön. „Amint láthatjuk, Oroszország továbbra is rombolja infrastruktúránkat, 

terrorizálja a civileket és honfitársaink százezreinek otthonát. Ezért a belső menekültek 

elhelyezése és lakhatás biztosítása állami szinten fontos feladat. A felújított kollégium az 

átmeneti szállást biztosító családok összetételétől függően megközelítőleg 150–200 fő 

befogadására lesz alkalmas” – mondta el Matyij. 

 

Magyarországi segély a belső menekülteknek és a nehéz helyzetű ukrán családok 
első osztályos gyermekeinek 
2022. október 16. – karpat.in.ua 

A hírt Magyarország ungvári főkonzulátusa közölte a Facebook közösségi oldalon. 

„Katonaszülők, Kárpátaljára áttelepült belső menekültek és nehéz helyzetű ukrán családok első 

osztályos gyermekeinek adományozott iskolatáskákat Magyarország ungvári és beregszászi 

képviselete 24 iskolában és kistérségi központban. Az 500 darab táskát, amelyek összértéke 

eléri a 10 millió Ft-ot, a Rákóczi Szövetség ajánlotta fel. Reméljük, sikerült mosolyt csalni a 

megajándékozott gyermekek arcára. Köszönjük a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal 

Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sport Főosztályának értékes segítségét a szervezésben” – 

olvasható a bejegyzésben. 
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Ismét van futballélet Badalóban 
2022. október 16. – kiszo.net  

A környező településekről is hozzák a gyerekeket a nyáron indult focisuliba. Ha fociról van szó, 

akkor sokaknak beugrik a Bereg-vidéki Badaló neve. Nem véletlenül, hiszen nagyon sokáig a 

vidék egyik legsikeresebb labdarúgócsapata a Badalói FC volt. Megannyi járási bajnoki elsőség 

és kupagyőzelem fűződik a klub nevéhez. Korábban országos szinten ismert labdarúgók is 

megfordultak a Badalói FC-ben. Kis túlzással élve a településen annyira szeretik a labdarúgást, 

hogyha születik egy gyermek a családban, nem csörgőt és más „megszokott” ajándékot visznek 

a látogatók, hanem focilabdát vagy stoplis cipőt! Ez év júliusában nagyszerű kezdeményezés 

indult a községben: megnyitotta kapuit a focisuli. Erről kérdeztük a kezdeményezés 23 éves 

elindítóját, Gál Ferenc testnevelő tanárt. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 14. – Kossuth Rádió 

 

Tiltakoznak a munkácsi turulszobor eltávolítása ellen a kárpátaljai magyar szervezetek. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség is elítélte 

a turulszobor eltávolítását a munkácsi vár fokán álló obeliszkről. A Munkácsi Városi Tanács 

Végrehajtó Bizottság csütörtökön arról döntött, hogy Ukrajna címerére cserélik le a 

turulmadaras emlékművet a munkácsi várban. A délutáni órákra el is távolították a szobrot az 

obeliszkről. „Egy európai értékeket valló országban alapvető fontosságú a történelmi 

emlékművek és emlékhelyek kölcsönös tisztelete és megőrzése, a nemzeti kisebbségek 

vonatkozásában ez az egyik fokmérője az adott ország kisebbségpolitikájának.” – írta 

közleményében Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  

  

Megnyitotta kapuit a Felvidéki Vállalkozói Expó Dunaszerdahelyen, a MOL Arénában. A Győzd 

le a válságot! elnevezésű kiállításon több mint 50 vállalkozó mutatkozik be, de lesznek felvidéki 

és magyarországi vendégek részvételével szakmai fórumok is.  

  

A történelmi Magyarország keleti átjáróinak egyike volt Gyimesbükk, ahol a vasúti 

határállomás, a nevezetes 30-as vasúti őrház, a vámhoz és vesztegzárhoz kapcsolódó Kontumác 

- ma is a történelmet idézik. A települést az 1950 es évek végén közigazgatásilag elszakították 

Székelyföldtől, és bár ügyes-bajos dolgaik intézésében szervesen Csíkszeredához kötődnek az 

ott élők, közigazgatásilag Bákóhoz tartozik a nagyközség.  A településnek azonban sikerült 

magyar polgármestert választani.  
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Mécses jár annak, aki egy ebéd, egy órai vagy napi otthon ápolás, esetleg egy fejlesztő terápia 

árával támogatja a gyulafehérvári Caritas munkáját – így remélhetőleg akár egymillió láng is 

kigyúlhat az Egymillió csillag a nélkülözőkért elnevezésű adománygyűjtési akción. A 

jótékonysági program 1998-ban Franciaországból indult, és ma adásunkkal egy időben zajlik 

párhuzamosan mintegy nyolc erdélyi városban. Székelyudvarhelyen téli gyermeklábbelire 

gyűjtenek adományokat – mondta Fancsali Barna, a Gyulafehérvári Caritas helyi szóvivője. 

  

A muzslyai RÉMUSZ hagyományápolók egyesületének tagjai 18. alkalommal szervezték meg a 

Pásztornapot, amellyel felidézik az ősi pásztorkodást, az állatokkal való foglalkozás 

mesterségét,  mert manapság már alig van olyan ember, aki a jószágokat vigyázza, terelgeti a 

legelőn.  

  

Erdélyi népzenével, hagyományos viseletekkel és a hazai gasztronómia ízeivel fogadták a Duke 

of the Edinburgh International Award önkéntes program világtalálkozójának résztvevőit a 

János Zsigmond Unitárius kollégiumban. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 
 

2022. október 16. – M1  

 

Összefogás és regionális építkezés: második alkalommal szervezték meg az 

erdélyi gazdasági fórumot 

 

A háború okozta gazdasági válságban a találékonyság, a regionális építkezés és az összefogás 

jelenthet kiutat – vélekedtek a Marosvásárhelyen második alkalommal megszervezett Erdélyi 

Gazdasági Fórum résztvevői. A nemzetpolitikai államtitkárság és az erdélyi gazdaságfejlesztési 

programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány közös rendezvényén Potápi Árpád János 

felidézte: a háborúra adott európai válaszok akkor lehetetlenítették el a gazdaságot, amikor a 

kelet-európai régió és benne Magyarország Európa fejlődésének motorjává vált. Úgy 

vélekedett: a túlélést a magyar vállalkozók „összekapaszkodása” jelentheti.   

 

Helyhatósági és megyei választások Szlovákiában 

 

Október 29-én önkormányzati és megyei választásokat tartanak Szlovákiában, melynek 

komoly tétje van a felvidéki magyarok számára. A magyar érdekeket képviselő, több felvidéki 

párt egyesüléséből tavaly létrejött Szövetségnek ez lesz az első megmérettetése. A párt 330 

polgármesterjelöltet és 2500 képviselőjelöltet állított. A polgármesterjelöltek egyike Zachar 

Pál, aki Ipolyságon száll ringbe a választók bizalmáért. A város hosszútávú fejlesztésére 

vonatkozó terveit mutatja, de azt is jól tudja, hogy a gazdasági válság okozta kihívásokra is 

válaszokat kell adnia egy felelős városvezetőnek. 
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Csiky Gergely Főgimnázium 

 

Több száz éves múltra tekint vissza Aradon a középfokú magyar oktatás. 1745-ben a minorita 

atyák indították el, a hatosztályos gimnáziumot egészen 1872-ig ők tartották fenn, ezután került 

állami kézbe. A Királyi Főgimnázium lenyűgöző épülete 1919-ig adott otthont a magyar 

diákoknak, amikor a román hatalom önkényesen kisajátította az intézményt. 

 

Megemlékezés Szárazajtán 

 

Fúvószenekar vezetésével emlékezők vonulnak az erdővidéki Szárazajta központjában 

szeptember 26-án, amely gyásznap a kis falu, de egész Székelyföld számára is, hiszen 78 évvel 

ezelőtt itt szörnyű dolgok történtek. 1944. végére a szovjet és a román hadsereg Erdély egész 

területét megszállta. A front átvonulása után, a román katonaság és az irreguláris fegyveres 

alakulatok, sorozatos megtorló akciókat hajtottak végre magyar polgári lakosok ellen. 1944. 

szeptember 26-án a Gavril Olteanu vezette Maniu-gárdisták tizenkét magyar lakost gyilkoltak 

meg Szárazajtán. Az áldozatok közül kettőt fejszével lefejeztek, tízet agyonlőttek, egy személyt 

súlyosan megsebesítettek, néhányat megvertek, a falut pedig kifosztották. 

 

 

 


