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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Novák Katalin államfő szerdán Bukarestben tárgyal Klaus Iohannisszal 
2022. szeptember 3. – Hirado.hu, Napi.hu, Krónika, maszol.ro, Telex.hu, 444.hu 

Magyar–román államfői találkozót tartanak jövő héten Bukarestben. Novák Katalin a Klaus 

Iohannisszal folytatott megbeszéléseken kívül a román kormányfővel, a szenátus, illetve a 

képviselőház elnökével és Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel is tárgyal. Bár a román 

államfői hivatal oldalán az elnöki agendában még nem szerepel a magyar–román 

csúcstalálkozó, de a vizit szervezésében szerepet vállalók köréből a Krónikának megerősítették 

a Magyar Nemzet értesülését. Klaus Iohannis és Novák Katalin a szerdai tágyalásokat követően 

közös sajtótájékoztatót is tart. A négy hónapja beiktatott magyar köztársasági elnök júniusban, 

a kelet- és közép-európai NATO-tagállamok, az úgynevezett Bukaresti Kilencek 

csúcstalálkozóján találkozott először Iohannisszal, akkor négyszemközti megbeszélést is 

folytattak. 

 

Semjén Zsolt: elkötelezettek vagyunk a szerb-magyar barátság iránt 
2022. szeptember 4. – MTI, Hirado.hu, Index.hu, Vajma.ma,  

Elkötelezettek vagyunk a szerb és magyar sorsközösség alapján való minél mélyebb barátság 

iránt - fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vasárnap a Porfirije szerb ortodox 

pátriárka által celebrált főpapi szent liturgián mondott beszédében Szentendrén. A 

miniszterelnök-helyettes a magyar kormány nevében köszönetét fejezte ki a pátriárkának, hogy 

megerősíti a magyarokat kereszténységükben, a szerb-magyar sorsközösségben és 

barátságban. Szavai szerint a két keresztény történelmű ország, Szerbia és Magyarország ma is 

védelmezi a keresztény civilizációt. "Napjainkban sajnos azt tapasztalhatjuk, hogy bizonyos 

egyházi csoportok nyugaton és északon nemcsak hogy tudomásul vesznek keresztény- és 

természetellenes ideológiákat, hanem sokszor még az egyházba is beengedik őket" - 

fogalmazott Semjén Zsolt. 

 

Potápi: két kincsünk van, magyarságunk és a keresztény hitünk, létünk 
2022. szeptember 3. – MTI, Hirado.hu, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Nemzet, Demokrata, M1  

Két kincsünk van, magyarságunk és a keresztény hitünk, létünk - jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Deresken, a 

Szlovákiai Magyar Iskolák XXII. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton. A 

besztercebányai megyében lévő, mintegy hatszáz fős, többségében magyarok lakta település 

római katolikus templomában tartott ünnepségen a nemzetpolitikai államtitkár az anyanyelv 

és az identitás megőrzéséről, illetve a magyar kormány által a külhoni magyar oktatási 

intézményeknek nyújtott segítségről és ez utóbbinak kézzelfogható eredményeiről beszélt.     

Potápi Árpád János kijelentette: jelképes üzenete van annak, amikor mi, magyarok jelentős 
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napjainkat az egyház terében ünnepeljük. A mostani templomi tanévnyitó azt üzeni, hogy két 

kincsünk van, magyarságunk és a keresztény hitünk, létünk - tette hozzá, kiemelve, ezt a kettőt 

elválasztani szinte lehetetlen. Megjegyezte, ez egyidejűleg példamutatás is minden magyar 

számára, arra, hogy életünkkel és döntéseinkkel felelősséggel tartozunk.     A nemzetpolitikai 

államtitkár beszédében köszönetet mondott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségnek 

(SZMPSZ) azért, hogy kiveszi a részét abból, hogy a magyarság példamutatóan legyen jelen a 

Felvidék életében. Mint mondta: a felvidéki magyarság és a magyar pedagógusok biztosítják a 

szülőföldön való megmaradás egyik megkerülhetetlen alapját, az anyanyelv értékeinek 

megőrzését és átadását nemzedékről nemzedékre. 

 

Potápi: a magyar kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy mindenki 

megőrizhesse magyarságát 
2022. szeptember 2. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, PannonRTV, HírTV 

A magyar kormány támogatja a horvátországi magyar oktatási és kulturális szervezeteket 

annak érdekében, hogy ezen a területen is mindenki meg tudja őrizni magyar voltát, és 

gyerekeit is magyar módon tudja nevelni - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Kopácson, ahol a 

horvátországi magyar iskolásoknak adott át beiskolázási csomagokat. A beiskolázási csomagok 

átadása már hagyománnyá vált, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma már tíz éve 

segíti így az iskolába induló magyar gyerekeket, a Nemzetpolitikai Államtitkárság pedig ebben 

segíti őket - magyarázta a politikus. A magyar kormány szeretne segíteni abban, hogy mindenki 

meg tudja őrizni magyarságát, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy minél többen 

járjanak magyar óvodába, majd magyar általános és középiskolába. Ezt követően pedig az 

egyetemi évek alatt is támogatást nyújtanak a magyar fiataloknak. Potápi Árpád János felhívta 

a figyelmet arra, hogy jelenleg 15 715 magyar elsős van a határon túli magyarság soraiban a 

Kárpát-medencében. Reményét fejezte ki, hogy a kisdiákok sikerrel veszik az első akadályokat 

az óvoda után, és sikeres lesz az első tanévük is. 

 

Szilágyi Péter: Magyarország minden segítséget megad a kárpátaljai magyar 
közösségnek 
2022. szeptember 3. – MTI, Demokrata, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, kiszo.net, 

karpat.in.ua 

A magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Kárpátalján működjön az 

óvodától a felsőoktatásig terjedő anyanyelvi oktatási rendszer - jelentette ki Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a kárpátaljai magyar iskolák 

tanévnyitó ünnepségén. A kárpátaljai magyar iskolák hagyományos tanévnyitó ünnepségének 

idén az Ungvár közelében fekvő Kisgejőc református temploma adott otthont. Szilágyi Péter a 

magyar iskolák tanévnyitóját egy óvatos, apró lépésnek nevezte a megszokott, békés 

hétköznapok felé. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége (KMPSZ) vezetésével a 

magyar iskolák pedagógusai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy állandóságot teremtsenek a 

gyermekek mindennapjaiba - fogalmazott. Ezt közös erővel sikerült elérni, így a háború 
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ellenére a régió összes iskolájában elindulhatott a jelenléti oktatás - mutatott rá a helyettes 

államtitkár, kiemelve a pedagógusszövetség elnökének, Orosz Ildikónak ebben játszott 

szerepét. A magyar kormány továbbra is közvetlenül támogatja a szülőföldjén magyar 

oktatásban részesülő óvodás és iskolás gyerekeket. Szilágyi Péter kijelentette, hogy "a 

folyamatos módszertani és infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően mára elértük azt, 

hogy a külhoni magyar oktatás versenyképessé vált a többségi oktatással szemben". 

 

Szilágyi Péter magyar kormánytámogatással megvalósult óvodát avatott a 

kárpátaljai Homokon 
2022. szeptember 3. – MTI, Hirado.hu,  ma7.sk, felvidek.ma  

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára felavatta 

magyar kormánytámogatás révén megvalósult P. Frangepán Katalin Gimnázium Homoki 

Óvodáját. Az Ungvár közelében fekvő, jelentős magyar lakossággal rendelkező Homok község 

óvodájára még a kilencvenes évek elején került lakat, azt követően az óvodások a szomszédos 

települések több kilométerre fekvő intézményeit látogatták. A Kárpát-medencei óvodafejlesztő 

programnak köszönhetően csaknem 143 millió forint értékű ráfordítással sikerült megvenni, a 

követelményeknek megfelelően korszerűsíteni és kibővíteni egy háromszintes épületet, 

amelyben idén októberben két óvodai csoportban 50 gyermeket fogadhatnak. Az épület 

ünnepélyes átadásán Szilágyi Péter kijelentette: „Ahogy minden gyermek egy újabb őrhelyet 

jelent a Kárpát-medencében, úgy jelenti minden újonnan megépített óvoda a magyar jövő 

legbiztosabb ígéretét". Mint fogalmazott, az óvoda a jövőnek épült, de a jelennek üzen: „dacára 

a jelenlegi háborús helyzetnek, dacára a válságnak, hiszünk a kárpátaljai magyarság 

jövőjében". A szülőföldön való megmaradás záloga a magyar nyelvű oktatás, hiszen az 

óvodában, iskolában erősödnek meg anyanyelvükben, kultúrájukban és identitásukban a 

felnövekvő nemzedékek.  

      
Nagyváradon is szegregációra hivatkozva akadályoznák meg a magyar gyerekek 

elköltöztetését 
2022. szeptember 2. – Krónika, Bihari Napló 

Szegregációra hivatkozva akadályozzák a nagyváradi Nicolae Bălcescu Gimnázium magyar 

osztályainak elköltöztetését pár nappal a tanévkezdés előtt. Bár a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület ingyen felajánlott egy felújított épületet a célra, a bukaresti 

szakminisztérium illetékesei szerint ide nem lehet kizárólag magyar osztályokat költöztetni. 

Holott a jelenlegi székhely túl kicsi valamennyi osztálynak, így a diákok kénytelenek lesznek 

váltásban, délután is iskolába járni – ezt a gyerekek és szüleik is ellenzik, és tanévkezdéskor 

sztrájkkal nyomatékosítanák álláspontjukat. Az Ebihoreanul beszámolója szerint az egyházi 

épület oktatási hálózatba való integrálásához minisztériumi rendelet szükséges, amit 

megtagadtak a fővárosi illetékesek. A hírportál szerint azzal az indoklással, hogy nem 
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támogathatnak szegregációt eredményező döntéseket: az új oktatási helyszínt csak abban az 

esetben lehet engedélyezni, ha ott a magyar gyerekek mellett románok is tanulnának. 

 

„Ráütöttek az egyház segítő kezére”: elutasítják a szegregáció vádját nagyváradi 

iskolaügyben a magyar vezetők 
2022. szeptember 3. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu, Bihari Napló 

Elutasítják a szegregáció vádját a nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola ügyében 

érintett oktatási és egyházi vezetők a Csűry István református püspök Facebook-oldalán 

közzétett román nyelvű nyilatkozatban. A nyilatkozat aláírói – Csűry István, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspöke, Rácz Beáta, a román és 

magyar tagozattal működő Nicolae Bălcescu Általános Iskola igazgatóhelyettese és Bíró Emese, 

a magyar szülői szövetség elnöke – a román oktatási miniszter 2016/6134-es 

szegregációellenes rendeletére hivatkoznak, amely rögzíti, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén 

történő oktatási egységek szervezése nem minősül szegregációnak. Az aláírók egyben azt is 

közlik, hogy kikérték az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) véleményét a 

kérdésben.  

 

Rendületlenül éltetik a Petőfi-kultuszt Koltón: identitásőrző szerepet is betölt a 

hétvégi emlékünnep 
2022. szeptember 2. – Krónika 

A koltói Teleki-kastélyban idén is megszervezik a Petőfi-emlékünnepséget, a kétnapos 

rendezvényt szombaton és vasárnap tartják a község önkormányzata és a koltó-katalini 

református egyházközség szervezésében. A Máramaros megyei település többek között arról 

híres, hogy a „lánglelkű” költő és felesége, Szendrey Júlia a kastélyban töltötte mézesheteit 

Teleki Sándor meghívására. Petőfi Sándort közeli barátság fűzte a Koltón gazdálkodó „vad 

grófhoz”, akinek meghívására a költő több alkalommal is ellátogatott a környékre. Szendrey 

Júliával kötött házassága után hat hetet a koltói kastélyban töltött, itt vetette papírra lírájának 

több gyöngyszemét, köztük a Szeptember végén című verset. Téglás József, az emlékünnepség 

szervezője a Krónika megkeresésére elmondta, a rendezvényt a rendszerváltást követően 33. 

alkalommal tartják, hiszen 1990 óta egyetlenegyszer sem maradt el, a járványügyi szabályok 

betartásával a pandémia alatt is megszervezték. „Hagyományápoláson itt a Petőfi-kultusz 

éltetését értjük, hiszen ennek több mint 100 éves hagyománya van, 1899-ben tartottak először 

itt megemlékezést. 

 

Az új tanévben is működteti délutáni oktatási programját az Iskola Alapítvány 
2022. szeptember 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A 2022–2023-as tanévben is 12 megye és Bukarest összesen 50 magyar agy magyar tagozatos 

iskolájában fog működtetni a Délutáni oktatási programot az Iskola Alapítvány. Több mint 

kétezer gyerek fejlődését segíti, a családokat támogatja az Iskola Alapítvány által működtetett 

Délutáni oktatási program, amely az elmúlt évek alatt bebizonyította létjogosultságát: az 
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érdeklődés töretlen mind a pedagógusok, mind a szülők részéről – írták a közleményben. Az 

elemi iskolásoknak szánt hagyományos after-school program a szórvány régiókban működik 

és a tanórák utáni időszakot fedi le, valamint hozzájárul a gyerekek mindennapi meleg 

ebédjének költségeihez is. A gyerekek emellett szakképzett oktatók segítségével mélyítik el 

tanult ismereteiket, készítik el a házi feladatokat. Oktatási program jellege mellett azonban 

kiemelkedő jellemzője a magyar gyerekközösségek összekovácsolása is, amely készségfejlesztő 

játékokkal, kreatív és szórakoztató tevékenységek által valósul meg, célja pedig többek között 

a magyar nyelv ápolása. Ezért sok szülő számára egyértelműen nagyon fontos szempont, hogy 

az Iskola Alapítvány délutáni programja igénybe vehető a magyar tagozattal rendelkező, 

szórványtelepüléseken működő iskolákban. A program a magyar kormány nemzetpolitikai 

államtitkárságának támogatásával valósult meg. 

 

Hat kilencedik osztály kezdi meg a tanévet a nagyváradi Ady Endre Elméleti 

Líceumban 
2022. szeptember 2. – Bihari Napló 

Az új tanévre való felkészülés már a végénél tart a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban. 

A 2022/2023-as tanévet körülbelül 750 diákkal kezdik el, még zajlanak az átiratkozások. Ami 

a kilencedik osztályokat érinti, idén ismét hat osztály indul. A megszokott öt osztály mellett 

(matematika-informatika intenzív informatika, matematika-informatika intenzív angol, 

biológia-kémia, biológia-kémia intenzív angol és filológia intenzív angol) idén indul a képző 

osztály is. A képző osztályon belül két tagozat fog működni, az egyik óvodapedagógus, a másik 

pedig a bölcsődepedagógus. Mindegyik osztály teljes létszámmal indul, a legkisebb bejutási 

átlag 7-es volt. A 10-12. évfolyamok 5-5 osztállyal indulnak.  

 

Akadályozzák a katolikus iskola újjáalapítását  
2022. szeptember 2. – szekelyhon.ro 

Szerda délután kellett volna döntenie a Maros Megyei Tanfelügyelőség vezetőségi tanácsának 

arról, hogy a 2023-2024-es tanévtől úgy módosuljon a marosvásárhelyi iskolahálózat, hogy 

abban külön szerepeljen a Bolyai Farkas Gimnázium és külön a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Gimnázium. A döntést azonban elhalasztották. Illés Ildikó Maros Megyei 

főtanfelügyelő-helyettes a Székelyhonnak elmondta: a szerda délutáni vezetőségi ülésen ő a 

halasztás ellen szavazott, és ezt jegyzőkönyvbe is vetette. Nem akartam, hogy kifussunk az 

augusztus végi határidőből, ezért a halasztás ellen szavaztam. Azt mondtam a többieknek is, 

hogy ez csak egy javaslat, nem döntés még. A többség azonban törvénytelennek találta az 

önkormányzat határozatát, a vezetőségi ülés előtt küldtek egy átiratot erről a minisztériumnak, 

és kérték, hogy véleményezze a kérdést. A minisztérium azonban nem válaszolt, ezért döntöttek 

a halasztás mellett – magyarázta a főtanfelügyelő-helyettes. Kallós Zoltán, az RMDSZ 

oktatásügyi államtitkára a Székelyhonnak kiemelte, a marosvásárhelyi önkormányzat az 

egyház és a szülők kérésére alapozva kérte, hogy induljon el a katolikus iskola újjáalapítása. 

„Elsődleges lépésként augusztus 31-ével bezárólag az önkormányzatnak az iskolahálózat 

módosítási szándékát kell jeleznie. Ezt az önkormányzat tudomásom szerint meg is tette, 
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elküldte az ARACIP-hez és a tanfelügyelőségnek a határozatot. Innentől kezdve én nem nagyon 

értem, hogy miről beszél a tanfelügyelőség, mert egyelőre nekik nincsen semmi tisztségük 

ebben, hogy döntsenek bármit is” - fogalmazott az államtitkár.  

 

Megnyitotta kapuit a Sepsi Tabakó Fesztivál 
2022. szeptember 2. – maszol.ro 

Megnyitotta kapuit a Sepsi Tabakó Fesztivál, három zenei helyszín kínál minőségi szórakozást 

a fesztiválra érkezőknek, két előadótér a beszélgetések és tapasztalatcsere helyszíne, ez egészül 

ki a Sétány programjaival, ahol műhelyfoglalkozásokat, vásárokat, kulturális programokat 

tartanak, de a különböző partnerekkel együttműködve egy kiállítóteret és egy könyvsarkot is 

létrehoztak a szervezők. Sepsiszentgyörgy egykori dohánygyára újra megtelt élettel – tájékoztat 

a fesztivál sajtóközleménye. „Egy évvel ezelőtt májusban Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes úrral közösen tartottuk itt az első sajtótájékoztatót, amikor bejelentettük, hogy az 

önkormányzat megvásárolja az egykori dohánygyár műemlék épületegyüttesét. Azóta nem 

ültünk tétlenül, hiszen intenzív kampányt és lakossági konzultációt indítottunk és egy 12 millió 

eurós pályázatot is nyertünk az egyik épületrész átalakítására. A koncepció összeállt arra 

vonatkozóan, hogy mit szeretnénk kialakítani ezen a helyszínen: feltölteni tartalommal és 

megteremteni a fiatalok városát” – mondta Antal Árpád-András polgármester. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ célja továbbra is a családalapítás és a gyermekvállalás 

támogatása 
2022. szeptember 3. – maszol.ro, Krónika 

Az őszi parlamenti ülésszak és a kormányzat prioritásairól beszélt Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes a 10 perc Bukarest legújabb adásában. A szövetségi elnök leszögezte: 

az RMDSZ a tavalyi kongresszus óta a bukaresti munkát a családok biztonsága érdekének 

rendeli alá, és legyen bármilyen változás, például a szomszédunkban kitört háború, a cél 

továbbra is a családalapítás és a gyermekvállalás támogatása marad. A kisebbségi törvényt az 

ősz folyamán az RMDSZ egyeztetni fogja a koalíciós partnerekkel, és bár a háborús helyzet 

ennek sem kedvez, a miniszterelnök-helyettes azt reméli, hogy a koalíciós tagokat sikerül 

meggyőzni annak támogatásáról, amit az Alkotmány is előír, és amivel Románia a mai napig 

adós. „Az RMDSZ egy jó törvényt akar elfogadtatni, és nem egy kommunikációs maratonba 

belefogni. Ez nem egy politikai verseny, nem arról szól, hogy ki a győztes, ki a leghangosabb, 

hanem hogy egy olyan törvényt fogadjunk el, amely a nemzeti közösségeknek, így a romániai 

magyaroknak is megteremti azt a törvényes keretet, amely az identitás megőrzésének az 

intézményes formáit, a döntési mechanizmusokat tartalmazza” – tette még hozzá. 

 

Laczikó Enikő államtitkár: „Mi nem diktálunk a nemzeti kisebbségeknek” 
2022. szeptember 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A húsz nemzeti kisebbség ügyeivel foglalkozó Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) 

programjairól és projektjeiről, a focidrukkerek intoleráns megnyilvánulásairól és a nemzeti 

kisebbségek különbözőségeiről beszélt Laczikó Enikő Katalin államtitkár a Sepsi Tabakó Fest 
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második napján, pénteken. „A hivatalnak lehetnek jó projektötlei és kezdeményezései a 

különböző identitások védelmére és népszerűsítésére, azonban nekünk ezeket minden esetben 

adaptálnunk kell azoknak a kisebbségi közösségeknek az igényeihez, szükségleteihez, 

preferenciáihoz, akikkel együtt dolgozunk. Mi ugyanis nem diktálunk nekik, hanem figyelembe 

vesszük a különbözőségeiket, hiszen hatékonyan és hasznosan szeretnénk őket támogatni, 

segíteni” – hangsúlyozta az általa vezetett Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának munkájáról 

Laczikó Enikő Katalin. 

 

Korszerű óvodát avattak a szilágysági Krasznán 
2022. szeptember 3. – Krónika, maszol.ro 

Újonnan épült, napköziotthonnal ellátott óvodát avattak fel szombaton a Szilágy megyei 

Krasznán, a létesítményben mintegy kétszáz gyermek kezdi az új tanévet szeptember 5-én. Az 

oktatási intézmény a bukaresti fejlesztési minisztérium finanszírozásával épült meg két év 

alatt, a kivitelezési költség 10,3 millió lejbe került. Az avatóünnepségen Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök úgy fogalmazott, a szilágysági nagyközség számára a „világ közepe”, ezért 

mindig büszkeséggel, örömmel és hálával telik meg a szíve, amikor azt látja, hogy fejlődik, és 

egy újabb átadóra, avatóra, modernizálásra, vagy beruházásra kerül sor. „Ilyenkor mindig 

megnyugszom, mert, amíg kulturális és tanintézményeket adunk át a helyi magyar 

közösségnek, addig a jövőt építjük és biztosítjuk itthon” – hangoztatta a román kormányban 

miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus. Kelemen emlékeztetett arra, hogy 

Krasznán három évvel ezelőtt a református egyház avatott óvodát a magyar állam 

támogatásával. 

 

Korszerű, felújított iskolában kezdhetik a tanévet a csíkcsicsói iskolások  
2022. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

A 21. század elvárásainak megfelelő tanintézményben, a kívül-belül felújított és kibővített 

iskola épületében kezdhetik a csíkcsicsói gyermekek az új tanévet. A Kájoni János Általános 

Iskola épületének átadóünnepségét vasárnap tartották, ekkora ért be ugyanis a sok évi 

munkának a gyümölcse. A csíkcsicsói Kájoni János Általános Iskola udvarán ünneplőbe 

öltözött közösség gyűlt össze, hogy részt vehessen a vasárnapi szentmisét követően a tanintézet 

felújításnak és kibővítésének átadó ünnepségén. Péter Lukács polgármester felszólalásában 

hosszasan sorolta, hogy kiknek tartoznak köszönettel, akik részt vállaltak az embert próbáló 

munkából. Bogya Anna, a miniszterelnök-helyettesi kabinet államtitkára, Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnökének üzenetét tolmácsolta az egybegyűlteknek. 

Mint elhangzott: ez az iskola több évszázados múltat tudhat maga mögött, amely több 

megpróbáltatáson esett túl, és mégis fennmaradt, és most itt csodálhatjuk felújult, modernizált 

épületét. „Azon túl, amit látunk, benne van még minden erő, kitartás, újrakezdés, 

megerősödés, akarat és remény, ami az iskola működéséhez kell” – hangzott el az üzenetben.   
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Megújult iskolát avattak és Berekméri Edmondnak állítottak emléket 

Marossárpatakon  
2022. szeptember 4. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Iskolát avattak és annak egyik pedagógusáról, Berekméri Edmondról  nevezték el az újjáépített 

kultúrotthont vasárnap, Marossárpatakon. A megemlékező és névadó ünnep előtt az elöljárók 

Berekméri „tanító bácsi” egykori iskolája újjáavatásán vehettek részt. A román kormány 

segítségével sikerült kétszeresre növelni az épület felületét, ugyanakkor felújítani annak 

minden egyes helyiségét. Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke azt kívánta a 

községbelieknek, hogy a megújult épületegyüttest töltsék meg hittel és sok-sok gyermekkel meg 

eseménnyel. Kelemen Hunor arról beszélt, többek közt, hogy a vidéki gyermekeknek is 

ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani, mint a városiaknak. Kozma Barna polgármesterben 

még Berekméri Edmond temetésének napján megfogalmazódott a gondolat, miszerint a 

tanítónál, újságírónál, helytörténésznél, közösségszervezőnél méltóbb személy nincs is, akinek 

nevét a kultúrház viselhetné.  

 

Átadták a teljesen felújított a gyergyócsomafalvi községháza épületét  
2022. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

Korszerű, megújult épületben végezhetik munkájukat mostantól a gyergyócsomafalvi 

önkormányzat dolgozói. A községháza vasárnapi avatóünnepségén elhangzott, nem ügyeket 

intézni, nem csak az adót fizetni várják a helyieket, de kérik őket, hogy ötletekkel, javaslatokkal 

is keressék fel a megújult létesítményt. A községháza felújításának költségeit a Helyi 

Fejlesztések Országos Programjában (PNDL) kapott 2,6 millió lej fedezte, de a 3,1 millió lejes 

beruházáshoz a megyei önkormányzat is biztosított 250 ezer lej támogatást. Az ünnepségen 

beszédet mondott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is. „Van, ami nem rajtunk múlik, de amit 

megtehetünk, az meg kell tennünk. Az, hogy miként néznek ki Székelyföld települései, az 

rajtunk múlik, azt is mutatják, hogy mennyire vagyunk igényesek. Csomafalván az látszik, hogy 

az itteniek szeretik a szépet, a rendezettséget – emelte ki Kelemen.  

     
Sólymos: A kormány nem foglalkozik a klímaváltozással 
2022. szeptember 2. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

A kormány jelenleg nem kezeli prioritásként a klímaváltozás elleni harcot – jelentette ki 

Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter. Szerinte az elsődleges feladat a károsanyag-

kibocsátás csökkentése lenne, emellett a zöld épületfelújítások és az energiahatékonyság 

támogatása. Marián Čaučík, a KDH alelnöke szerint több forrást kellene biztosítani az 

önkormányzatoknak például vízmegtartó megoldásokra. „Ha nem korlátozzuk a károsanyag-

kibocsátást minden ágazatban, a hőmérséklet emelkedése és a szélsőséges időjárási jelenségek 

a globális károknál is sokkal nagyon helyi károkat fognak okozni” – nyilatkozta a TASR-nek 

Sólymos. Rámutatott, hogy a Zöld háztartás pályázatai iránt óriási az érdeklődés, de 

minimálisak a források. „Ezeket a maximumra kell emelni, hogy minél több háztartás állhasson 
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át megújuló energiaforrásokra” – mondta és hozzátette, hogy a finanszírozásnak nem kellene 

gondot jelentenie, mivel a fenntartható fejlődés terén elegendő pénz áll rendelkezésre, főleg 

ami az uniós forrásokat illeti. 

 

Ipolyságra ért a Légy hű mindhalálig – a hitvalló magyar egyház mártírjai 

elnevezésű tárlat 
2022. szeptember 3. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Légy hű mindhalálig – a hitvalló magyar egyház mártírjai elnevezésű kiállítás – a Nemzeti 

Emlékezet Bizottsága, a Pannonia Polgári Társulás és az Ipolysági Római Katolikus 

Plébániahivatal jóvoltából az elkövetkező napokban az ipolysági Nagyboldogasszony 

plébániatemplomban tekinthető meg. A tárlat táblái olyan mártírhalált halt, megkínzott 

magyarországi és határon túli egyházi méltóságok életútját mutatják be, akik a legkeményebb 

diktatúrák idején is ragaszkodtak a hit, a közösség és a magyarság szolgálatához. Vannak 

közöttük katolikusok, reformátusok és evangélikusok, akik még a nehéz pillanatokban is 

bátran vállalták a megpróbáltatást. A kiállítás részletezi többek között Boldog Apor Vilmos, 

Brenner János, Boldog Sándor István, a kisújfalui születésű Gulyás Lajos, Boldog Meszlényi 

Zoltán Lajos és Boldog Romzsa Tódor életútját. A tragikus emberi sorsokat bemutató kiállítást 

elsőként a Felvidéken a vágfarkasdi református gyülekezet templomában köszönthették. 

Ipolyságon szeptember 11-éig vendégeskedik. 

 

Megemlékezés Szabó Béla pozsonyi lelkész születésének 125. évfordulójáról 
2022. szeptember 3. – ma7.sk 

Kiállítással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a pozsonyi református gyülekezet Szabó 

Béla lelkész születésének 125. évfordulója alkalmából. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel 

kezdődött, amelyen Görözdi Miklós, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese szolgált 

igehirdetéssel. Az istentisztelet után került sor a Szabó Béla szolgálatáról készült kiállítás 

megnyitására. Érettségi vizsgája után előbb a kolozsvári teológia levelező tagozatára iratkozott 

be, mert a székelyek közé szeretett volna kerülni lelkésznek, de ehelyett katona lett. Harcolt a 

keleti fronton, ahol megsebesült. A háború befejezését már az olasz fronton élte meg, ezt 

követően Debrecenben fejezte be teológiai tanulmányait. Teológus korában is fellángolt benne 

a költői tehetség, el is szavalta a debreceni Kossuth-szobor talapzatáról az egyik versét. Néhány 

hónapig Kabán volt segédlelkész, majd visszatért Tekeházára, rég nem látott szülőfalujába, 

amelyet ekkorra már Csehszlovákiához csatoltak. Szolgálatát a Szlovenszkói Tiszáninneni 

Egyházkerületben kezdte segédlelkészi minőségben, Vajánban.  

 

Bőséges programmal jön a XX. Bodrogközi Kulturális Fesztivál 
2022. szeptember 3. – bumm.sk  

Street Music Fest, Csatrangos, Retró Fesztivál, koncertek, szüreti felvonulás – mindezt és sok 

mást kínál a királyhelmeci kora őszi rendezvény. Szeptember 15-én, 19 órakor veszi kezdetét a 

Retró Fesztivál, ahol egyebek mellett a Valmar zenekar is színpadra lép. Az eseményt az I.R.D.I. 

polgári társulás szervezi. Mousson Tivadar József A zempléni táj festője című festménykiállítás 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/ipolysagra-ert-a-legy-hu-mindhalalig-a-hitvallo-magyar-egyhaz-martirjai-elnevezesu-tarlat
https://ma7.sk/tajaink/ipolysagra-ert-a-legy-hu-mindhalalig-a-hitvallo-magyar-egyhaz-martirjai-elnevezesu-tarlat
https://ma7.sk/tajaink/megemlekezes-szabo-bela-pozsonyi-lelkesz-szuletesenek-125-evfordulojarol
https://www.bumm.sk/regio/2022/09/03/boseges-programmal-jon-a-xx-bodrogkozi-kulturalis-fesztival


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 5. 

. 

 

lesz a Mailáth József Regionális Múzeumban szervezendő Királyi Bakchiádé első programja. A 

tárlat megnyitójára 15:00 órakor kerül sor. Szeptember 16-án (pénteken) a városi művelődési 

központ földszinti kiállítótermében 16:00 órakor nyitják meg Csótó László Profán körmenet 

című tárlatát. A színházteremben 17:00 órakor kezdődik a város által alapított díjak ünnepélyes 

átadása. Az I.R.D.I. királyhelmeci polgári társulás szervezésének köszönhetően 21:00 órától az 

István a király című rockkoncertet tekinthetik meg az érdeklődők a Csonkavár közelében lévő 

szabadtéri színpadon. 

 

Elindult az Ilyenek vagyunk tánckaraván a Lévai járásban 
2022. szeptember 3. – felvidek.ma  

Szeptember első hétvégéjén immár tizennegyedik alkalommal szervezik meg az Ilyenek 

vagyunk nemzetközi folklórfesztivált a Lévai járásban. Az öt napos tánckaravánon tizenhét 

néptánccsoport, folklór formáció mutatkozik be a járás öt településén. Az esemény 

főszervezője, a lévai központú Regionális Művelődési Központ nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

a néphagyományt, az elődeink értékeit bemutassák a tágabb régió településein. A helyi, 

regionális értékek mellett a külföldi csoportok bemutatkozásával különböző népek kultúrájával 

ismerkednek a fesztivál résztvevői. Az Ilyenek vagyunk fesztivál fellépői között találjuk a bolgár 

Ognenite, a magyarországi Szeged Táncegyüttest, a lengyel Poloniny Néptánccsoportot 

valamint a cseh Lipovjan Folklór Együttest. A külföldi résztvevők mellett a járásban működő 

néptánccsoportok is fellépnek az egyes helyszíneken. Többek között a Lévai járás alábbi 

településeiről kapcsolódtak be néptánccsoportok a fesztiválra, így Vámosladány, Deménd, 

Garamkovácsi, Garamtolmács, Óbars, Bakabánya, Garamszentgyörgy. 

 

Jön a Közös úton, a felvidéki magyar könyvtárosok szakmai napja 
2022. szeptember 3. – felvidek.ma  

Szeptember 21–22-én Komáromban szervez szakmai napokat Közös úton címmel a Szlovákiai 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Szeretettel várják mindazon könyvtárosok, pedagógusok és 

további érdeklődők jelentkezését, akik szeretnének új ötleteket, inspirációt gyűjteni a tanév és 

az ősz kezdetén. A szervezők a programot úgy állították össze, hogy minden korosztállyal 

dolgozó szakembernek legyen miből választania. Szeptember 21-én komáromi könyvtártúrával 

indul a program, a résztvevők végiglátogatják a belváros könyvtárait (Selye János Egyetem 

Egyetemi Könyvtár, Etnológiai Központ, Duna Menti Múzeum és a Calvin János Teológiai 

Akadémia könyvtára). Ezután pályázati konzultáción vehetnek részt, ahol a Kisebbségi 

Kulturális Alap és a Bethlen Gábor Alap képviselőivel és pályázati referenseivel 

beszélgethetnek arról, mitől lesz egy pályázat sikeres vagy épp sikertelen. Ez a konzultáció 

nyilvános, tehát más szervezetek is csatlakozhatnak. Szeptember 22-én rövid előadói blokkal 

indul a nap. Bemutatkozik a Szinnyei József Könyvtár, majd Roncz Melinda, a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca Hungarica könyvtárvezetője mutatja be a Szlovákiai 

Magyar Adatbank legfrissebb digitális tartalmait. 
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https://felvidek.ma/2022/09/elindult-az-ilyenek-vagyunk-tanckaravan-a-levai-jarasban/
https://felvidek.ma/2022/09/jon-a-kozos-uton-a-felvideki-magyar-konyvtarosok-szakmai-napja/
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Kishegyes: Nyárbúcsúztató családi napot szervezett a KINCSE 
2022. szeptember 4. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete (KINCSE) szombaton a labdarúgópályán tartott 

nyárbúcsúztató családi napot. A rendezvényen helyi családok vettek részt szép számban. A 

szervezők gazdag programmal várták a vendégeket. A nagyszámú gyerek mellett szülők és 

nagyszülők is megjelentek. Kerepes Árpád, a KINCSE elnöke elmondta, hogy a program 

összeállításába más civil szervezeteket is bevontak. Az önkéntes tűzoltók tűzoltó-bemutatót is 

szerveztek, a Vöröskereszt aktivistái pedig az elsősegélynyújtás alapjaival ismertették meg az 

érdeklődőket. A KINCSE elnöke hangsúlyozta, hogy már több évre visszamenőleg sikeresen 

szerveznek családi napokat, ez volt a 19. és jövőre már jubileumot ünnepel az egyesület is, 

megalakításának huszadik évfordulóját. A programok összeállításánál ezúttal is abból a 

mottóból indultak ki, hogy a nagycsaládban helyük van a nagyszülőknek, a szülőknek és a 

gyerekeknek. 

 

Ahol példaértékű a magyar közösség összefogása 
2022. szeptember 5. – Magyarszo.rs 

A hétvégén került sor Kúlán a Népkör MMK szervezésében a 15. Hagyományőrző napokra. 

Pénteken a Művészeti Galériában megnyílt dr. Shawfar Adel, kalocsai sebész traumatológus 

főorvos festménykiállítása, a szombati nap pedig a város szélén lévő Gödör sportpályákon 

labdarúgótorna, birkapapirkás-főző verseny, kirakodóvásár, néptánc és művelődési műsor 

jegyében zajlik. – Mit is mondhat az ember egy olyan magyar közösség előtt, amely példaértékű 

nemcsak Bácskában és Vajdaságban, hanem az egész Kárpát-medencében, egy olyan közösség 

előtt, amely mindig mer nagyot álmodni? Amelynek Vajdaságban az egyik legnagyobb múltra 

visszatekintő művelődési egyesülete, több mint 250 éves római katolikus temploma és 111 éve 

működő énekkara van? Példaértékű a kúlai magyarság tettrekészsége, hagyományőrzése, 

bátorsága, és az, hogy folyamatosan meg tud újulni központi településként Közép- és 

NyugatBácska határán.  
 

Jó helyen, jó időben 
2022. szeptember 5. – Magyarszo.rs 

Szabadka városnapi ünnepségsorozata a hétvégére is tartogatott izgalmas műsorokat. A 

főtéren adott koncertet a 100 Tagú Cigányzenekar és a Szabadkai Szimfonikus Zenekar, 

szólistaként Stefan Milenkovićtyal. Pénteken este a 100 Tagú Cigányzenekar lépett közönség 

elé. A főtér megtelt, a zenekar is készen állt, így minden adott volt a fergeteges koncerthez és a 

jó hangulathoz. A 100 Tagú Cigányzenekar többször lépett már fel Szabadkán, legutóbb a 

Sportcsarnokban. Minden bizonnyal nem sokon múlott, hogy ez most is így legyen, hiszen 

hűvösebbre, felhősebbre fordult az időjárás, végül azonban az eső elkerülte Szabadkát. Nem 

csak ez adott okot az izgalomra. Ahogyan azt Beke Farkas Nándortól, a 100 Tagú Cigányzenekar 

elnökétől és menedzserétől hallhattuk, az együttes másfél órát várt a határon, és végül 

konzulátusi közbenjárással tudott átjönni. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27839/Kishegyes-Nyarbucsuztato-csaladi-napot-szervezett-a-KINCSE.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5024/vajdasag/271445/Ahol-p%C3%A9lda%C3%A9rt%C3%A9k%C5%B1-a-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-%C3%B6sszefog%C3%A1sa-k%C3%BAla-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-napok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5024/vajdasag_szabadka/271448/J%C3%B3-helyen-j%C3%B3-id%C5%91ben-szabadkai-v%C3%A1rosnap.htm
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ORFK: több mint 15 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. szeptember 5. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6649-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 8833-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 206 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 39-en érkeztek - köztük 9 gyermek - az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Viktor Mikitát a Nép Szolgája kárpátaljai vezetőjévé választották 
2022. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Szavazattöbbséggel választották meg Viktor Mikita kormányzót a Nép Szolgája párt kárpátaljai 

szervezetének vezetőjévé szeptember 3-án. A kormányó közösségi oldalán nyilatkozott a hírről. 

„Ez egy rendkívül felelősségteljes és megtisztelő küldetés számomra. A háború körülményei 

között elsődleges feladatunk a lakosság és a menekültek segítése. Ezen felül az információs 

térben megjelenő ellenséges narratívák elleni küzdelem, valamint a gazdasági potenciál 

támogatása.” 

 

Grezsa Istvánt választották a Kárpátaljai Szövetség elnökévé 
2022. szeptember 3. – karpatalja.ma 

Új elnöke és elnöksége lett a Kárpátaljai Szövetségnek – írja a Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet a Facebookon szeptember 3-án. A bejegyzés szerint megtartották a Szövetség 32. 

Balatonföldvári Találkozóját, melynek keretében tisztújító közgyűlésre is sor került. Az 

eseményen megújult a szervezet elnöksége is, amelynek elnökévé dr. Grezsa Istvánt 

választották. 

 

Kárpátaljai veszteség: ismét tragikus hírek érkeztek az ukrán frontról 
2022. szeptember 4. – kiszo.net, karpatalja.ma  

Újabb két kárpátaljai katona vesztette életét az Ukrajna védelmében folytatott harcokban. A 

Herszon megyében zajló ellentámadás során esett el Dmitro Maleta. A 25 éves fiatal a háború 

harmadik ökörmezői áldozata. Dmitro, aki árvaként nőtt fel a háború első napjaiban 

csatlakozott az Ukrán Fegyveres Erőkhöz. A katonát két öccse gyászolja – írta Facebook-

oldalán Vaszil Scsur, az Ökörmezői kistérség polgármestere. Újabb katona esett el a kárpátaljai 

128-as dandár egységéből. A 44 munkácsi Volodimir Szoroka augusztus 30-én vesztette életét 

a harci cselekmények övezetében. A katonát hétfőn helyezik végső nyugalomra szülővárosában 

– jelentette közösségi oldalán a Munkácsi Városi Tanács. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-15-ezren-erkeztek-ukrajnabol-vasarnap-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/viktor-mikitat-a-nep-szolgaja-karpataljai-vezetojeve-valasztottak/
https://karpatalja.ma/kultura/grezsa-istvant-valasztottak-a-karpataljai-szovetseg-elnokeve/
https://kiszo.net/2022/09/04/karpataljai-veszteseg-ismet-tragikus-hirek-erkeztek-az-ukran-frontrol/
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Új vészhelyzet-jelző rendszert tesztelnek Kárpátalján 
2022. szeptember 4. – kiszo.net  

Kárpátalján, illetve Ukrajna számos más régiójában új, vészhelyzetet jelző rendszert tesztelnek 

a lakosság számára – olvasható a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás Facebook-oldalán. 

Felhívják a figyelmet, hogy szeptember 7-től a mobilszolgáltatók a Cell Broadcast 

technológiával tesztüzeneteket küldenek a polgároknak. A hangjelzés akkor is megszólal, 

amikor az okostelefon le van némítva. Arra kérik a lakosságot, maradjanak higgadtak, és 

emlékezzenek arra, ellenőrzés céljából vizsgálják az értesítő rendszer működését. 

 

Közelednek az álláspontok – Budapesten járt az ukrán emberi jogi biztos 

tanácsadója 
2022. szeptember 3. – kiszo.net  

Magyar Levente külügyi parlamenti államtitkárral, miniszterhelyettessel folytatott 

eszmecserét Ceber Roland, az ukrán parlament emberi jogi biztosának nemzetközi 

tanácsadója. A kárpátaljai származású Ceber Roland közösségi oldalán számolt be a 

találkozóról. „Szilárd meggyőződésem, hogy még e nehéz körülmények között is szükséges a 

kommunikáció… Magyarország humanitárius tevékenységével ma is aktívan segíti Ukrajnát. 

Magyar Levente úrral pedig számos, menekültjeink megsegítésével, jogaik tiszteletben 

tartásával kapcsolatos kérdést megbeszéltünk. A helyben történő segítségnyújtás mellett 

hatalmas mennyiségű humanitárius rakomány érkezik Magyarországról hazánkba. 

Szomszédaink készen állnak arra, hogy aktívan részt vegyenek Ukrajna háború utáni 

újjáépítésében, és már számos konkrét objektum van – különösen Kijev megyében –, amelyek 

helyreállítása folyamatban van” – számolt be az ukrán emberi jogi biztos tanácsadója. 

 

Kézműves foglalkozáson vettek részt a Kárpátalján táborozó gyermekek 
2022. szeptember 4. – karpat.in.ua  

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet programjain vettek részt azok a táborozó gyerekek, 

akik a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával nyaralhattak Kárpátalján. 

Az Ivano-Frankivszk, Lemberg és Ternopil megyéből érkezett fiatalok a nap folyamán 

könyvjelzőket készítettek és fánkot sütöttek a beregardói Perényi Kultúrkúriában. A program 

célja kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a fronton harcoló honvédek és a lakhelyüket 

elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek. A megyei tanács szintén részt vett ennek a 

tábornak a szervezésében, mivel ez a vállalkozás közvetlen kapcsolattal bír a megyével. Ez 

fontos dolog, hiszen itt a fronton harcoló katonáink és az ideiglenesen áttelepült személyek 

gyermekei üdülhettek. Ez egy jó lehetőség volt a gyermekeknek, hogy kikapcsolódjanak és 

pihenjenek itt Kárpátalján és erőt gyűjtsenek az új tanévhez.  
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https://kiszo.net/2022/09/04/uj-veszhelyzet-jelzo-rendszert-tesztelnek-karpataljan/
https://kiszo.net/2022/09/03/83105/
https://kiszo.net/2022/09/03/83105/
https://life.karpat.in.ua/?p=117252&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 2. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában összevont helyhatósági és megyei választások lesznek. Az MKP-platform az 

eddigi alelnök, Berényi József indítását szorgalmazta, a másik két platform, a Híd és az 

Összefogás viszont Forró Krisztiánt jelölné. A Szövetség elnöke azonban Berényi József 

indítását jelentette be.  

  

Folytatódik a Katolikus Karitász kárpátaljai segítségnyújtási programja. A szervezet a háború 

kezdete óta több mint 290 millió forint értékű adománnyal támogatta a Munkácsi 

Egyházmegye területén élők és a belső ukrajnai menekültek ellátását tartós élelmiszerrel és 

higiéniai eszközökkel. Most megközelítőleg hétmillió forint értékben támogatnak három 

kórházat orvosi felszereléssel és segédeszközökkel. 

 

Az orosz-ukrán háború kitörése óta Nagyváradra is folyamatosan érkeznek Ukrajnából a 

családok. A menekültek egy része úgy döntött, Nagyváradon keres ideiglenes otthont és 

megélhetést. Három civil szervezet összefogott és egy átfogó projekt részeként három hónapon 

át segítették a menekülteket. Egy részük a gyermekek számára tartott különböző 

foglalkozásokat, a felnőttek román nyelvképzésre járhattak, illetve terapeutától is kérhettek 

segítséget. 

 

Hátrányos helyzetű vagy nagycsaládok, várandós vagy kisgyereket egyedül nevelő anyák 

számára biztosítanak alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést a Biztos Kezdet egy Biztos Jövőért 

elnevezésű házak. Hat székelyföldi községben épültek és épülnek ezután is játékra, fejlesztésre 

alkalmas otthonok. Nemrég adták át Zetelakán, csütörtökön pedig Oroszhegyen a Biztos 

Kezdet Házat. Ez utóbbi már három hónapja fogadja a hátrányos helyzetűeket és a 

nagycsaládosokat.  

  

Egy új kulturális és oktatási központot alakít ki Nagyvárad szívében a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület.  

 

Bentlakássá alakíttatta át az egykori Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium épületét, az 

ingatlan mellett megvásárolt két épületből pedig iskolát, illetve egy több száz személy ellátására 

alkalmas konyhát és étkezőt alakítanak ki. A több ezer négyzetméteres terület a város szívében 

található, közel mind a Partiumi mind az állami egyetemhez. 

Az idén is augusztus utolsó napján költöztek be a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba a 

bentlakó diákok, 42-en lakják be ezt az intézményt, közülük tízen most kezdik meg középiskolai 

tanulmányaikat.  

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


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 5. 

. 

 

 

  A millennium évében, 1896-ban, Szent Ágoston tiszteletére szentelte fel a többségében német 

ajkú gyülekezet a Temes megyei Csene katolikus templomát. Azóta a németek nagyon 

megfogyatkoztak, a kis gyülekezetet jelenleg jórészt magyarok alkotják. A 125. évfordulót tavaly 

a járvány miatt nem sikerült megünnepelni, ezt az idén pótolták be vasárnap, a védőszent 

ünnepén. A magyarok és a (részben Németországból hazalátogató) németek közösen 

szervezték meg a búcsút, amelyen Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta a szentmisét. 

 

Kárpát-medence arcai  

2022. szeptember 4. – Kossuth Rádió 

 
Hidas István-díj – Dr. Móra Szabolcs 

 

A délvidéki Topolyán található a Dr. Hadzsy János Egészségház, ahol főorvosként dolgozik a 

Hidas István-díjjal kitüntetett Dr. Móra Szabolcs. A Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok 

Egyesülete a mindennapi munka, a kollégák véleménye, illetve a betegek visszajelzései alapján 

jelölte a fiatal orvost a díjra. 

 

Bagossy Brothers Company túrakihívása 

 

Egy kis hegyi levegő, újszerű tapasztalatszerzés, a gyergyói táj szépségeinek megismertetése, 

közösségépítés. Ezt célozza meg a Kárpát-medence szerte ismert zenekar, a Bagossy Brothers 

Company által elindított természet- és honismereti túrakihívás, a Hegyilevegő Experience, 

mellyel arra biztatnak mindenkit, hogy járják végig azokat a helyszíneket, amelyeket ők 

otthonnak neveznek, és ahol videóklipjeiket forgatták. 

 

A tiszabökényi Bodnár család 

 

Ünnepi istentiszteletre hívogat a tiszabökényi református templom harangja. A helyi fiatalok 

számára a konfirmáció életük fontos eseménye. Hosszú évek hittanórái után a gyülekezet és 

családjuk előtt, ünnepélyes körülmények között tesznek vallomást hitükről. A konfirmálás 

áldozócsütörtökön történik, a háború miatt azonban ezt az alkalmat is jobbnak látták később 

megtartani. 

 

A brassói Árpád-szobor története 

 

 

Rendhagyó könyvbemutatóra gyülekeznek a túrázók Brassó történelmi főterén. Kovács Lehel 

István szerzőt többen korabeli öltözetben kísérik fel a város fölé magasodó Cenk hegyre, arra a 

helyre, ahol több mint egy évszázada állt az Árpád-szobor, a Millenium évében felszentelt hét 

monumentális emlékmű egyike. 

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