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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Szilágyi: két év szünet után újraindul a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Petőfi 

Sándor Program 
2022. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, PannonRTV, Demokrata, M1, Kossuth Rádió 

Két éves - a járvány miatti - szünet után új köntösben indul újra a diaszpóra magyarságát 

támogató Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) és a szórványmagyarságot felkaroló Petőfi 

Sándor Program - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára csütörtökön Budapesten. A helyettes államtitkár a két program 

ösztöndíjasainak oktatási hetét megnyitva kiemelte: a jelentkezők feladatkörökre pályázhattak, 

a szervezetek is online jelentkezhettek, így is biztosítva azt, hogy minden közösség a megfelelő 

színvonalú szakmai támogatást kaphassa meg. Hozzátette: az újraindított programokkal most 

régi és új ösztöndíjasok foglalhatják el állomáshelyüket a szórványban és a diaszpórában. 

Bíznak abban, hogy az ösztöndíjasok folytatni tudják azt a munkát, amelyek a korábbi években 

megkezdődtek a közösségekben, valamint új lendületet tudnak adni az újrakezdéshez - mondta 

Szilágyi Péter. Változás, hogy a Petőfi Sándor Program országaiból a Kőrösi Csoma Sándor 

Program országai közé került: Bosznia-Hercegovina, Csehország, Észak-Macedónia, és 

Lengyelország. Az idei évben a KCSP-ben egyházi ösztöndíjas státuszokat nem hirdettek meg. 

 

Támogatást ígért a romániai nemzeti kisebbségeknek Klaus Iohannis államfő 
2022. szeptember 1. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Támogatást ígért csütörtökön Klaus Iohannis, Románia elnöke a romániai zsidóságnak és az 

országban élő többi nemzeti kisebbségnek céljaik eléréséhez. Az államfő abból az alkalomból 

fogalmazott meg üzenetet az antiszemitizmus, a idegengyűlölet és a gyűlöletbeszéd elleni 

romániai erőfeszítésekről, hogy 145 évvel ezelőtt nevezték ki az első zsidó tisztet Románia 

hadseregébe. Üzenetét Mihai Somordolea államtanácsos olvasta fel az évforduló alkalmából 

szervezett rendezvényen. „Köszönöm a zsidó közösségnek a romániai társadalmi éleben való 

részvételt, és biztosítom e közösség, valamint az országunk területén élő más etnikai csoportok 

tagjait a teljes támogatásomról céljaik elérésében. Csak együtt járulhatunk hozzá Románia 

fejlődéséhez” – fogalmazott üzenetében az államfő. A 2021-ben elfogadott antiszemitizmus, 

idegengyűlölet, radikalizálódás és gyűlöletbeszéd elleni stratégia a zsidó és a roma kisebbség 

elleni megnyilvánulások visszaszorítására javasol intézkedéseket. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/01/ujraindul-a-diaszpora-magyarsagat-tamogato-program
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/01/ujraindul-a-diaszpora-magyarsagat-tamogato-program
https://kronikaonline.ro/belfold/tamogatast-igert-a-romaniai-nemzeti-kisebbsegeknek-klaus-iohannis-allamfo
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Magyar- és gyermekellenes döntést hozott a bánffyhunyadi tanács óvodaügyben 

az EMNP szerint 
2022. szeptember 1. – Krónika 

Tiltakozik a bánffyhunyadi tanács óvodaügyben született döntése ellen az Erdélyi Magyar 

Néppárt Kolozs megyei szervezete, amely szerint a román pártok hozzáállása etnikai 

feszültséget szítva teszi kilátástalanná több tucat magyar család számára a tanév megkezdését. 

Az EMNP Kolozs megyei szervezete úgy véli, a báffyhunyadi tanács többségi döntése a napnál 

is világosabban rámutat: a román politikai képviselet döntő részében oly erősen működnek a 

magyarellenes reflexek, hogy akár saját, jól felfogott érdekükkel ellentétes döntéseket is 

hajlandóak meghozni. Az EMNP sajnálattal állapítja meg, hogy a román városvezetésnek 

sikerült elérnie, miszerint a református egyház épülete – melyet gyakorlatilag ajándékba kapott 

volna a szebb napokat is megélt Bánffyhunyad – a következő tanévben üresen maradjon, 

miközben ott sokkalta jobb körülményeket biztosíthattak volna a gyermekeknek, mint 

Bánffyhunyad másik két, felújításra szoruló oktatási intézményében.  

 

Nagyváradon sem kellenek az önkormányzatnak a magyar állam által épített 

bölcsődék? 
2022. szeptember 1. – maszol.ro 

A nagyváradi polgármesteri hivatal mindeddig nem tűzte napirendre azt a két 

határozattervezetet, amellyel beépítené a város iskolahálózatába a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által működtetett, a 

magyar állam támogatásával megépített bölcsődét. Mindkét épületben egyébként működik a 

kisdedóvó az egyházak fenntartásával, ám lehetőség volna arra, hogy a tanácsi döntés révén 

ezek működtetését átvegye a tanügyminisztérium. Amennyiben a tanévkezdésig nem születik 

meg a szükséges önkormányzati határozat, akkor már csak a következő tanévtől lesz lehetőség 

a módosításra, így pedig továbbra is az egyházaknak, illetve a szülőknek kell fedezniük a 

működtetést. Szabó József helyi tanácsos a Maszol megkeresésére elmondta, mind a 

református, mint a római katolikus egyház hónapokkal ezelőtt benyújtotta a szükséges 

dokumentációt ahhoz, hogy az általuk magánbölcsődei rendszerben működtetett 

intézményeket áthelyezzék a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és a Szent László 

Római Katolikus Teológiai Líceum intézményi struktúrájába, ezáltal megoldódna a bölcsőde 

finanszírozási kérdése is, mert az oktatási minisztérium tartaná fenn ezeket. Jelenleg az 

egyházak saját költségvetésükből, illetve a szülők hozzájárulásából működtetik a bölcsődéket. 

 

Új magyar főtanfelügyelő-helyettest helyeztek ki Arad megyében 
2022. szeptember 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Pellegrini Miklós nyugdíjba vonulását követően, az egyik megüresedett főtanfelügyelő-

helyettesi tisztségre Barbócz Izabellát, az aradi Aurel Vlaicu Általános Iskola aligazgatóját 

javasolta az RMDSZ Arad megyei szervezete. Az új főtanfelügyelő-helyettest szeptember 

elsején iktattak be hivatalába – adta hírül közleményében a megyei RMDSZ. Barbócz Izabella 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-es-gyermekellenes-dontest-hozott-a-banffyhunyadi-tanacs-ovodaugyben-az-emnp-szerint
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/magyar-es-gyermekellenes-dontest-hozott-a-banffyhunyadi-tanacs-ovodaugyben-az-emnp-szerint
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradon-sem-kellenek-az-onkormanyzatnak-a-magyar-allam-altal-epitett-bolcsodek
https://maszol.ro/belfold/Nagyvaradon-sem-kellenek-az-onkormanyzatnak-a-magyar-allam-altal-epitett-bolcsodek
https://maszol.ro/belfold/Uj-magyar-fotanfelugyelo-helyettest-helyeztek-ki-Arad-megyeben
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pécskai születésű, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Testnevelés és Sport Karán 

végezte tanulmányait. Az új tanfelügyelő-helyettes 1998 óta testnevelő tanárként 

tevékenykedik. Ez idő alatt több mint 10 évig (2007–2018) a román,magyar és német 

tannyelvű Aurel Vlaicu Általános Iskola főállású tanára volt, majd pályafutását ugyanott 

folytatta aligazgatóként. Kinevezésével az Aurel Vlaicu Általános Iskola aligazgatói helye is 

megüresedett, amelyre az RMDSZ Arad megyei szervezete Balta Emese tanítónőt javasolta. 

 

Iskolakezdés Háromszéken: vannak még hiányosságok 
2022. szeptember 1. – maszol.ro 

Kovászna megyében hétfőn 31 600 iskolás, óvodás és bölcsődés számára kezdődik meg az új 

tanév. Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta: 78 jogi személyiséggel rendelkező 

tanintézetben 1674 osztályba és 23 bölcsődei csoportba szerveződve várják a gyerekeket. 

Háromszéken a nyáron 779 tanügy állást és „állástöredéket” hirdettek meg versenyvizsgára, 

jelenleg a szükséges létszám 89 százalékban van lefedve. Hétfőtől már a tanintézetek maguk 

kell megoldják a lefedetlen órákat, például úgy, hogy szétosztják és kifizetik pluszban a 

pedagógusaik között – mondta a főtanfelügyelő. A Kovászna megyei tanintézetek 6,8 

százalékának, pontosan 21 tanintézetnek nincs közegészségügyi engedélye. Kiss Imre 

főtanfelügyelő rámutatott: ez az arány nagyobb, mint az oktatási miniszter által bejelentett 

országos 3,5 százalék, ám ha egyenként elemzik az eseteket, kiderül, hogy az érintett 

iskolákban-óvodákban is megfelelő higiéniai körülményeket tudnak biztosítani a gyerekeknek. 

Mindössze a kisvirágospataki iskolában van az udvaron az illemhely és a mosdó, de a következő 

egy hét alatt ezt a problémát ott is megoldják. 

 

Országos találkozót rendez nyugdíjas-mozgalmaknak az RMDSZ Nőszervezete 
2022. szeptember 1. – Bihari Napló 

Két témája volt annak a sajtótájékoztatónak, melyet tegnap délben az RMDSZ Sas-palotabeli 

székházában tartott Biró Rozália: a Nőszervezet által Kolozsváron, nyugdíjasegyesületek 

számára szervezett találkozó, valamint a lengyelországi Karpacz városában rendezett gazdasági 

konferencia. A sajtótájékoztatón Biró Rozália kifejtette, hogy az RMDSZ Nőszervezete mindig 

odafigyelt a szépkorúak igényeire, támaszkodva azokra a tapasztalatokra is, melyeket az évek 

során e téren Bihar megyében szerzett, hiszen a kezdeményezésére alapították 2004-ben 

Nagyváradon a Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületét (PMNYE). Még a koronavírus-

járvány előtt, 2019-ben, mivel októberben az Idősek Világnapját is ünnepeljük, Kolozsváron 

megrendezték az Életet az éveknek című összejövetelt, melyen akkor tizenkét 

nyugdíjasszervezet vett rész. A pandémia miatt sajnos megszakadt a sorozat, a fő célkitűzés, 

vagyis a szépkorúak felkarolása, megsegítése azonban megmaradt. Idén ismét lehetőség adódik 

a találkozásra: szeptember 1-3. között Márkus Etelka, a Nőszervezet egyik alelnökének 

koordinálásában húsz, nyugdíjasokat tömörítő civil szervezet, illetve mozgalom vezetői adnak 

ismét randevút egymásnak a kincses városban, nagyjából ötven személy. 
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https://maszol.ro/belfold/Iskolakezdes-Haromszeken-vannak-meg-hianyossagok
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/orszagos-talalkozot-rendez-nyugdijas-mozgalmaknak-az-rmdsz-noszervezete
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Három nap, három műszak: elkezdődött a gyárfesztivál Sepsiszentgyörgyön  
2022. szeptember 1. – szekelyhon.ro 

Megnyitotta kapuit csütörtökön Sepsiszentgyörgyön Erdély legújabb városi fesztiválja. A 

Tabakó fesztiválon a gyári hangulathoz igazodva három műszakban zajlanak a rendezvények. 

A belépéskor „munkakönyvnek” nevezett programfüzetet kapnak a fesztiválozók. Az első 

műszakban, délelőtt szakmai előadásokat biztosít a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a 

második műszakban, délután és este magyarországi és erdélyi zenekarok koncerteznek, a 

harmadik műszakban vagyis éjszaka DJ-k és rétegzenék biztosítják a hangulatot. A 

fesztiválnyitó sajtótájékoztatón Antal Árpád polgármester felidézte, hogy tavaly májusban 

jelentették be Kelemen Hunorral, hogy az önkormányzat megvásárolja az egykori dohánygyár 

műemléképület együttesét. Azóta nem ültek tétlenül, készült egy felmérés, hogy mit 

szeretnének a városlakók az ingatlanban, nyertek egy 12 millió eurós pályázatot az egyik épület 

felújítására.  

 

Járatdömping: magyar társaság is összeköti légi úton Kolozsvárt Budapesttel 
2022. szeptember 1. – Krónika, maszol.ro 

Budapestet Kolozsvárral, valamint Debrecent Marosvásárhellyel és a kincses várossal 

összekötő járatot indít szeptember 5-étől két hónap erejéig az Aeroexpress Regional magyar 

légitársaság, több mint egy hónappal megelőzve a Kolozsvár és Budapest közötti járatot indító 

Air Connect-et. A startup magyar légitársaság csütörtökön közleményben tájékoztatott az 

erdélyi járatok beindításáról. Közölték, jövő hétfőtől két hónapon át heti háromszor lehet majd 

közlekedni az Aeroexpress Regional légijáratain, melyek Budapestet Kolozsvárral, Debrecent 

pedig Marosvásárhellyel és Kolozsvárral kötik össze. A járatok hétfőn, szerdán és pénteken 

indulnak a Budapest–Kolozsvár–Debrecen–Marosvásárhely–Debrecen–Kolozsvár–

Budapest-útvonalon, tehát speciális, „dupla W” útvonalat végigrepülve szolgálják ki egyszerre 

több város utasforgalmát. 

 

Huszadjára is lesz Szenes Napok, igazi programdömpinggel várják az 

érdeklődőket  
2022. szeptember 1. – Krónika 

Két év kihagyás után pénteken kezdődik a Farkaslaki Szenes Napok, amely több kulturális 

programmal, sporteseménnyel, vetélkedővel várja az érdeklődőket, esténként pedig 

anyaországi és erdélyi zenekarok koncertjétől lesz hangos a Kalonda-tető szeptember első 

hétvégéjén. A rendezvény első napján, pénteken este hat órától hallható lesz a 6Chapter 

zenekar, majd Pittyes2es és Gyufa szórakoztatja a közönséget, ezt követően fél kilenctől 

ByeAlex és a Slepp koncertezik, őket fél tizenegykor Zorall nevű magyar rockegyüttes váltja. 

Szombaton délelőtt tizenegy órától Farkaslakán tömegfutást rendeznek, majd a 

sportcsarnokban egy órától megnyitják a vadászati kiállítást, emellett a műfüves focipályán a 

hagyományossá vált öregfiúk focimérkőzéseire is sor kerül. A Kalonda-tetőn sem áll meg az 

élet, ugyanis tizenegytől egészen délután öt óráig lovas programokkal várják az érdeklődőket, 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/harom-nap-harom-muszak-elkezdodott-a-gyarfesztival-sepsiszentgyorgyon
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jaratdomping-magyar-tarsasag-is-osszekoti-legi-uton-kolozsvart-budapesttel
https://szekelyhon.ro/aktualis/huszadjara-is-lesz-szenes-napok-igazi-programdompinggel-varjak-az-erdeklodoketn
https://szekelyhon.ro/aktualis/huszadjara-is-lesz-szenes-napok-igazi-programdompinggel-varjak-az-erdeklodoketn
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majd öt órától ünnepélyesen is megnyitják a rendezvénysorozatot. Fél nyolctól a Terra 

Siculorum, kilenctől Szikora Róbert és az R-Go, fél tizenegytől a Transylvanium lép színpadra. 

     
Tízezer forintos ösztöndíj a felvidéki kiselsősöknek 
2022. szeptember 1. – ma7.sk  

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja keretében a Felvidéken idén is több ezer 

iskolakezdő magyar diák részesül az ösztöndíjban. Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, közel 30 

euró. A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadalmi összefogás áll. A Rákóczi 

Szövetség első ízben 2004 novemberében hirdette meg Beiratkozási Programját a Felvidéken 

azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára. Mára 

elmondható, hogy a szervezet - mind anyagi, mind tárgyi hozzájárulással - aktívan támogatja a 

felvidéki magyar iskolákba való beíratást. Gondoljunk csak a sok szép mesekönyvre, amit 

óvodásaink kapnak a szövetség ajándékaként, vagy a minőségi iskolatáskákra, amelyek évek 

óta hű társai az első osztályba való belépéskor minden felvidéki magyar kisdiáknak. Azok a 

kisdiákok, akiket szüleik magyar iskolába írattak, idén is megkapják a Rákóczi Szövetség 

egyszeri ösztöndíját. Ez tízezer forintot jelent. Az ösztöndíjprogram mögött hatalmas 

társadalmi összefogás áll. 

 

Tényleg gond van Berényi indulásával? A megyei elnökjelölt is megszólal 
2022. szeptember 1. – ma7.sk  

Kedden, Dunaszerdahelyen, sajtótájékoztatón mutatta be a Szövetség párt Nagyszombat 

megye elnökjelöltjét, Berényi Józsefet. A bejelentés után viszont olyan viták indultak a párton 

belül, amelyek elterelik a figyelmet arról, hogy a magyar jelöltnek valódi esélye van arra, hogy 

akár megnyerje a választásokat, s ezzel Szlovákia történetében először magyar elnöke legyen 

egy kerületnek. A Szövetség Nagyszombat megyei Kerületi Tanácsa hétfői ülésén nem született 

döntés a párt Nagyszombat megyei elnökjelöltjéről. Akkor a párt MKP platformja úgy értékelte, 

a Most-Híd és az Összefogás platformok által megnevezett küldöttek körében aránytalanul volt 

felülreprenzentálva a Dunaszerdelyi járás a Galántai járás kárára, amely sérti a területi elvet. 

Az MKP-platform küldöttei emiatt nem szavazták meg a beterjesztett napirendet. „Azt is fontos 

megemlíteni, hogy az Összefogás egyik delegáltja olyan városból érkezett, ahol nem alakult meg 

a Szövetség helyi szervezete, ő pedig független jelöltként indul a helyi választásokon. 

Meglehetősen szokatlan, hogy egy független személy döntsön arról, hogy a Szövetségnek 

legyen-e megyeelnök jelöltje, s ha igen, akkor ki” - tudtuk meg Berényitől. A politikus 

elmondta, a Szövetségnek egyébként nincs központi nyilvántartása, csak a platformoknak, így 

szerinte a személyeket öncélúan és manipulatív módon lehet cserélgetni a párt döntéshozatali 

szervein belül. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/oktatas/tizezer-forintos-osztondij-a-felvideki-kiselsosoknek
https://ma7.sk/aktualis/tenyleg-gond-van-berenyi-indulasaval-a-megyei-elnokjelolt-megszolal


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 02. 

. 

 

Így a termőföldet is óvják: a természetes bor életstílus és filozófia kérdése 
2022. szeptember 1. – Új Szó  

A Mátyás pincészetben lépésről lépésre, gyakorlatilag több évtizedes fejlődés után jutottak el 

oda, hogy a bio-, illetve már a natúr bor készítésével foglalkozzanak. A Vág és Garam közén 

található  kisújfalui szőlőhegyeket nem egyszerű észrevenni. Szinte elrejtik a Kisújfalu, 

Bátorkeszi és Köbölkút közti halmok, ám alighanem ez még hozzátesz az otthonosságukhoz. A 

pincészet szőlőültetvényét lassan járjuk be ifjabb Mátyás Andrással. A kilátás innen kiváló, a 

szőlő filozófiája mellett a Duna-völgy hangulatán is el lehet merengeni. Ez a 11,5 hektáros 

terület képezi annak a sok munkával járó „laboratóriumnak” a legnagyobb részét, amelynek 

terméséből aztán évről évre újabb és újabb cuvée-ket alkotnak. Hogy mennyire kísérletezésről 

van szó, azt az egyik szőlősornál elég jól meg lehet érteni: négy éve nem metszettek itt, 

úgymond szabad életet hagynak a tőkéknek, amelyek az őrült szétburjánzás helyett már 

„beállították” a számukra ideális lombozatot, s egyszerűen szólva „jól érzik magukat”. 

     
Bácsfeketehegyen járt a tartományi oktatási titkár 
2022. szeptember 2. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A tartományi oktatási titkár bácsfeketehegyi látogatással kezdte a tanévet. Tizenegy tantermet 

újítottak fel tartományi eszközökből a Nikola Đurković Általános Iskolában a nyári szünetet 

kihasználva. Szakállas Zsolt, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási, 

közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi titkár a tanév első napján már a reggeli 

órákban az iskolába látogatott. A bácsfeketehegyi iskolában a legnagyobb beruházás a 

tantermek padlózatának felújítása volt a nyár folyamán. Kanyó István iskolaigazgató elmondta, 

hogy tartományi segítséggel sikerült megvalósítani a munkálatokat. Az eredeti padlózat 

életkora már több mint 40 év volt, nehéz, illetve szinte lehetetlen volt a tisztántartása. 

 

Romos házakat bontanak le Majdányon, ezzel is megakadályozva, hogy 

beköltözzenek a migránsok 
2022. szeptember 1. – Vajma.info 

Pásztor István, a VMSZ elnöke Majdányon bejelentette, hogy lebontják a romos házakat, hogy 

ezzel is megakadályozzák a migránsok beköltözését az ingatlanokba. Kiemelte, hogy a nap 

folyamán tartalmas beszélgetést folytatott Nataša Stanisavljević megbízott menekültügyi és 

migrációs biztossal és további intézkedések is lesznek a lakosság biztonsága érdekében, 

tudósított róla a Pannon RTV. Továbbra is sok migráns tartózkodik Majdányon és Rábén.Most 

a VMSZ közbenjárásának köszönhetően 8 düledező házat bontanak le Majdányon, hogy ezzel 

is megelőzzék, hogy azokat a migránsok búvóhelynek használják. Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke kijelentette, hogy elindul Majdányon, illetve Rábén egy akció, amihez az 

eszközöket a Törökkanizsáért egyesület, civil szervezet biztosította, magyarországi forrásokból. 

Az a szándék, hogy a falut, a falvakat, Majdányt is és Rábét is megtakarítsuk az elhagyatott 

düledező házaktól, amelyek búvóhelyként, de ugyanakkor az egész közeg látképét csúfító 
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jelenségként vannak jóformán minden utcában. Az elkövetkező 10 napban 8 háznak a 

bontására kerül sor, azt követően pedig reméljük, hogy ezt a folyamatot folytatni tudjuk.  

 

A mérhetetlen és a múlhatatlan idő megfestői 
2022. szeptember 1. – Magyarszo.rs 

A csaknem 45 éves múlttal büszkélkedő 9+1 Nemzetközi Művésztelep mesterműhely keretében 

20. alkalommal lakták be Bácskossuthfalván a művelődési házat a képzőművészek. Forró 

Krisztián telepvezető elárulta, hogy Bácskossuthfalván nagy tiszteletnek örvendenek a 9+1 

Nemzetközi Művésztelep vendégei, és a mesterműhely idei csapatát is igyekeztek jó 

házigazdaként fogadni. Ezúttal a négynapos alkotói folyamat házigazdája, illetve szelektora 

Kerekes Sándor címként, illetve mottóként a Korlátok hozadéka elnevezést jelölte meg.

    
ORFK: több mint 16 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. szeptember 2. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6665-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 9788-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 217 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

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

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Vonattal 55-en érkeztek - köztük 12 gyermek - az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Tanszeradománnyal segít a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátalján 
2022. szeptember 1. – MTI, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Száz, iskolaszerekkel megtöltött iskolatáskát adományozott a Magyar Református 

Szeretetszolgálat a Kárpátalján működő négy református líceum első évfolyamos diákjainak a 

Radírozzuk ki a különbségeket! elnevezésű akció keretén belül. A Nagyberegi Református 

Líceum 16 ötödik osztályos tanulójának a tanévkezdés napján adták át az tanszerekkel teli 

iskolatáskákat a szeretetszolgálat képviselői, a napokban pedig a nagydobronyi, 

tiszapéterfalvai és técsői líceumok tanulói is megkapják a tanszercsomagot. A Magyar 

Református Szeretetszolgálat Alapítványa idén július 15-én kezdődött és egy hónapon át tartó 

tanszergyűjtő akciójának célja az volt, hogy hátrányos helyzetű gyermekeknek és családjaiknak 

megkönnyítsék az iskolakezdést - mondta el Dobis-Lucski Zsófia, a szeretetszolgálat 

kommunikációs vezetője.  

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.magyarszo.rs/hu/5021/vajdasag_topolya/271275/A-m%C3%A9rhetetlen-%C3%A9s-a-m%C3%BAlhatatlan-id%C5%91-megfest%C5%91i-b%C3%A1cskossuthfalva-m%C5%B1v%C3%A9sztelep-91-m%C5%B1v%C3%A9sztelep.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-16-ezren-erkeztek-csutortokon-ukrajnabol-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tanszeradomannyal-segit-a-magyar-reformatus-szeretetszolgalat-karpataljan/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 02. 

. 

 

Tanévkezdés: mindent megtettek a jelenléti oktatás érdekében 
2022. szeptember 1. – kiszo.net 

Kárpátalján az oktatási intézmények készen állnak a tanév megkezdésére, szinte 

mindenhonnan sikerült áthelyezni a menekülteket is. A megyében a szülők többsége a jelenléti 

oktatást támogatja, így minden tanintézmény azon dolgozott, hogy szeptember elsejére 

kialakítsa az óvóhelyét vagy találjon egy közeli biztonságos épületet, ahová légiriadó idején 

elvonulhatnak. Kárpátalján 1253 oktatási intézménybe mintegy 300 ezer iskolást várnak, 

számolt be a megyei oktatási osztály vezetője. 

 

Mintegy 170 ezer diáknak szólt az első csengő Kárpátalján 
2022. szeptember 1. – karpatalja.ma 

A hadiállapot okozta nehézségek ellenére 170 ezer kárpátaljai diáknak szólt a csengő az oktatási 

intézményekben – közölte Viktor Mikita, a megyei katonai közigazgatás vezetője a Facebook-

oldalán. A kormányzó a huszti járási Iloncán vett részt a tanévnyitó ünnepségen. – Óriási 

előkészítő munka zajlott annak érdekében, hogy az oktatási központok látogatása biztonságos 

legyen. Közös összefogással elértük az ország oktatási intézményeiben kialakított 

menedékhelyek egyik legjobb mutatóját. Alkalmazkodunk a hadiállapothoz, és ehhez igazítjuk 

az oktatási folyamatot. A háború okozta helyzet nehéz, de közös feladatunk az ország és a 

nemzet jövőjét képező gyermekek megőrzése és nevelése. 

 

Több mint 5 000 diák kezdi meg a tanévet a Beregszászi kistérségben 
2022. szeptember 1. – karpatalja.ma 

Jelenléti oktatással kezdi meg a tanévet a Beregszászi kistérség. Babják Zoltán polgármester 

közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kistérség iskolái 5 665 tanulót várnak, közülük 546-

an még külföldön tartózkodnak. Ezenkívül 175 belső menekült diák is beiratkozott a 

tanintézményekbe. Az előző évhez viszonyítva az idei tanévet 481 diákkal kevesebben kezdik 

meg. Az első osztályokba 412 gyerek jelentkezett, amely 166-tal kevesebb, mint tavaly. 

 

Tanévkezdés a Beregszászi Bethlen Gábor Líceumban   
2022. szeptember 1. – kiszo.net 

Az idei tanév több újdonságot hozott a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum életébe. Most először 

indult elemi iskolai első osztály. Erősödött a közösség azokkal is, akik más iskolákból jöttek, s 

az ötödik osztályt kezdik a líceumban. Az elnevezés is új, de a szellemiség, a cél változatlan: a 

tudás gyarapítása, a magyar kultúra kincseinek megismerése, megőrzése és továbbadása. Így 

van ez immár több mint 30 éve. Az iskola legfiatalabb növendékeit Tompa-Bacskó Éva vezette 

át a székely kapun. Ugyanezt tette Márkus Julianna, az ötödikesek osztályfőnöke, ami azt 

jelképezte, hogy ők is a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum nagy családjának tagjaivá váltak. 

 

Tanévnyitó a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában 
2022. szeptember 1. – karpatalja.ma 
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A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma tanévnyitó ünnepséget 

rendezett a beregszászi római katolikus templomban szeptember 1-jén. Az esemény a korábbi 

hagyományokhoz hűen ökumenikus istentisztelet keretében valósult meg. A római katolikus 

egyház képviseletében Molnár János esperes-plébános, a református egyház nevében Margitics 

János lelkész, a görögkatolikus egyház nevében pedig Marosi István lelkipásztor szólt a 

jelenlévőkhöz. 

 

52 elsősnek csengettek be az Ungvári Dayka Gábor Középiskolában 
2022. szeptember 1. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Igazán szerencsések azok a gyerekek, akik hagyományos módon, azaz tantermi oktatással 

kezdhetik el az idei tanévet, hangzott el az Ungvári 10-es Számú Dayka Gábor Középiskola 

szeptember elsejei ünnepségén. A rendezvény egyperces néma csenddel kezdődött a fronton 

elhunyt katonák iránti hála és tisztelet jeleként. Mint ismert, egyetlen nap leforgása alatt hat 

kárpátaljai katona halálhíréről érkezett szomorú gyászjelentés. A megdöbbentő veszteség miatt 

szeptember 2-án, pénteken, gyásznapot rendeltek el Kárpátalján… 

 

Egy nap alatt hét gyászhír is érkezett megyénkbe 
2022. szeptember 1. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A katonák a munkácsi 128-as különálló hegyi rohamdandárnál szolgáltak a déli 

frontszakaszon. Az elhunyt katonák: Andrij Kosztik (Kőrösmező), Roman Hrapenyuk (Rahó), 

Vaszil Popadics (Terebesfejérpatak), Vaszil Babics (Munkács), Sztepan Eperesi (Királyháza), 

Ivan Drija (Királyháza) és Szerhij Csernikov (Ungvár). Megyénkben szeptember 2-ára 

gyásznapot hirdettek az elesett katonák emlékére. 

 

A hatodik HMDK-s szórványkonferencia Omišban 
2022. szeptember 1. – Kepesujsag.com 

A szórványban működő egyesületeink képviselői kicserélték tapasztalataikat, valamint a 

magyarságunkat érintő aktuális kérdéseket vitatták meg az omiši konferencián, ez sorrendben 

már a hatodik volt, az előzőekre is a tengerparti településen került sor. 

A horvátországi magyarság túlnyomó többsége Eszék vonzáskörzetében él, viszont az ország 

más tájain is vannak magyarok, többek között több tengermelléki egyesület is ápolja népi-

nemzeti hagyományainkat. Utóbbiaknak a földrajzi távolságok miatt ritkábban van 

lehetőségük találkozni a tömbszerűen élőkkel. Emiatt került sor a szórványkonferencia-sorozat 

elindítására hat évvel ezelőtt. Az idei tanácskozáson a szórványban működő HMDK-

tagszervezetek vezetői és az országos magyar szervezet munkatársai vettek részt. Az 

egybegyűlteket Jankovics Rórbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke köszöntötte, aki 

egyebek mellett azt mondta, nagyon örül annak, hogy a szórványban működő egyesületek 

képviselői el tudtak jönni a konferenciára. 
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Búza-adományozási ünnep a HMDK Gazdakörének szervezésében 
2022. szeptember 1. – Kepesujsag.com 

A HMDK Gazdaköre, a Magyarok Kenyere-program horvátországi partnere múlt szerdán 

ünnepélyes keretetek között vette át a búzaadományokat a horvátországi magyar termelőktől 

Csúzán. A „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” egy olyan jótékonysági program, a 

Kárpát-medencei magyar gazdák egyik legjelentősebb karitatív kezdeményezésévé vált 

mozgalom, amelynek keretei között a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 

és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara magyar gyermekeket segítő szervezeteket támogat nem 

csupán az anyaországban, de a határokon túl is. A program során a Kárpát-medence 

magyarlakta területein nemzeti összefogással búzát gyűjtenek a segítőkész adományozóktól, s 

a felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában juttatják el a 

rászorulókhoz. 

 

Megújították együttműködési megállapodásukat 
2022. szeptember 1. – Kepesujsag.com 

A magyarországi Nagykarácsony település önkormányzata augusztusban vendégül látta a 

Kórógy Hagyományőrző Egyesület küldöttségét, akikkel azontúl, hogy együtt emlékeztek meg 

Szent István napjáról, sokéves együttműködésüket is megújították. 

Augusztus 18-21. között a magyarországi Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület 

Egerbe várta testvérszervezetei képviselőit, hogy együtt ünnepeljék Magyarország 

„születésnapját“, valamint hogy megújítsák együttműködési megállapodásaikat. A Kórógy 

Hagyományőrző Egyesülettel sok éve működnek együtt, így a találkozó alkalmával 

megbeszélték, hogy örömmel folytatják közös programjaikat, és ezúttal is bővítették az 

egymásról való ismereteiket. A kórógyiak mellett az erdélyi Dungó Kulturális Egyesület és a 

Comite Oklánd Egyesület képviselete is részt vett a találkozón. Megemlékezést tartottak az egri 

Szent István Hotel kápolnájában, majd átadták a kapcsolataik megerősítését szolgáló 

jelképeket, elmondtak egy közös imádságot, és a szebbnél szebb magyar, székely, matyó, 

mezőföldi, betyár viseleteikben kivonultak az egri Minorita-templomban tartandó 

szentmisére. 

 

Magyar részvétel az ország legnagyobb kisebbségi szemléjén 
2022. szeptember 1.  – Kepesujsag.com 

Már régóta a Sziszek-Moslavina megyei Lipovljaniban rendezik meg az ország legnagyobb 

kisebbségi szemléjét, amelyen a HMDK keretein belül működő egyesületek is részt vesznek. 

Idén a pakráci és daruvári magyarok közösségének tagjai, valamint az eszék-rétfalusi Népkör 

magyar kultúregyesület tánccsoportja képviselte magyarságunkat. A Sziszek-Moslavina 

megyei Lipovljani település a titói Jugoszláviában arról volt híres, hogy az egykori államban 

nyilvántartott mindegyik nemzetiségből élt ott legalább egy fő, erre alapozva kisebbségi 

táncszemlét szerveztek, az elsőt még 1973-ban, ez volt akkor az egyedüli ilyen jellegű 

rendezvény a húszmilliós országban. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 1 – Kossuth Rádió 

 

Kárpátalján mintegy 300 ezer iskolás kezdte meg a tanévet 1250 oktatási intézményben 

Többségükben jelenléti oktatással, mivel az iskolák rendelkeznek óvóhellyel. A megyében több 

mint 100 magyar tannyelvű intézmény működik. Ezeknek 90%-ában van menedékhely, ami a 

működésükhöz szükséges. A Beregszászi kistérség 400 diákja jelenleg külföldön tartózkodik, 

nekik távoktatásban adnak lehetőségét a tanév elkezdésére. 

 

Milyen tanévre számítanak Délvidéken? Következzék egy kis tanévkezdési helyzetjelentés a 

Vajdaságból. Jerasz Anikót, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét 

kérdeztük. 

 

Csaknem száz ösztöndíjas nyert felvételt az idei Körösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor 

Programba, hogy erősítsék a Kárpát-medence szórványmagyarságának, illetve a diaszpórában 

élőknek az identitását, magyar nyelvet és kultúrát oktassanak, vagy bekapcsolódjanak 

valamilyen cserkésztevékenységbe. Az ösztöndíjasok felkészítése csütörtökön kezdődött meg. 

A további részletekről Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt kérdeztük. 

 

Kiegyensúlyozott évet tervez a nagyváradi Szigligeti Színház, ahol megalapították a színházi 

adatbankot, ami kuriózumnak számít Erdélyben. A többi között erről is szó volt a Szigligeti 

Színház közelmúltban tartott évadnyitó sajtótájékoztatóján. Először Cvikker Katalin 

főigazgatót halljuk. 

 

A muzslyai Szent Erzsébet Szeretetház a nyári forróságban szüneteltette a működését, de 

augusztus utolsó hetében újra megtelt többnyire magányos, idős emberekkel, akik már nagyon 

várták, hogy találkozhassanak egymással. – derül ki az összeállításból, amelyben elsőként a 

Szeretetház vezetőjét, Gizella nővért halljuk. 

 

A Vásárhelyi Forgatag idei rendezvényén - visszatérő vendégként -  jelen volt Nyíregyháza is. A 

város önálló standon mutatta be nevezetességeit, látnivalóit. A fesztiválozókat és a standot 

felkereső riportert a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit kft. munkatársa, Laboncz Zoltán 

fogadta.  

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Szeptember 2-4 között idén már a 9. Fekete Körös völgyi Magyar Napokat rendezik meg. A 

háromnapos eseménysorozat a Fekete Körös völgyének térségében élő, kb. 4000 magyar 

ajkúnak biztosít lehetőséget hagyományai bemutatására. A szórványban élő gyermekeknek 

kevés lehetőségük van anyanyelvükön tanulni, mert a legtöbb településen csak az általános 

iskolát végezhetik magyar nyelven. A Bihar megyei RMDSZ kezdeményezte, hogy a megyében 

más településeken is rendezzenek hasonló, szórakozásra is alkalmat adó eseményeket, így 

erősítve a térségben élők identitástudatát.   


