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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Kövér László fogadta Porfirije szerb ortodox pátriárkát 
2022. szeptember 5. – MTI, Demokrata, hirado.hu, origo.hu, hirtv.net 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke az Országházban fogadta Porfirije szerb ortodox 

pátriárkát hétfőn - közölte az Országgyűlés Hivatala az MTI-vel. A közlemény szerint az 

Országgyűlés elnöke több mint szimbolikus eseménynek nevezte a találkozót egy olyan 

helyzetben, amikor Európa keleti felét háború pusztítja, nyugat felől pedig a keresztény és az 

emberi identitást éri támadás. Kövér László a béke emberének nevezte a pátriárkát, akinek 

megköszönte a szerb-magyar megbékélésért és a két ország kiemelkedően jó kapcsolataiért tett 

erőfeszítéseit - írták. Jelezték: a házelnök szerint sok területen hasonló a helyzet Európában, 

mint ötszáz éve volt, hiszen ma is nemzeti és keresztény önazonosságunkért kell 

megküzdenünk.  

 

A szerb ortodox pátriárka kitüntette Orbán Viktort 
2022. szeptember 5. – MTI, Origo.hu,  Magyar Nemzet, hirado.hu, HVG, vasarnap.hu 

Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Porfirije szerb ortodox pátriárkát, aki a 

látogatás során átadta a magyar miniszterelnöknek a Szent Száva Érdemrend arany fokozatát 

- tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az indoklás szerint az 

elismerést Orbán Viktor a kereszténység védelmében Magyarországon és Európa-szerte tett 

erőfeszítéseivel, a keresztény értékek előmozdításával valamint a magyar és a szerb nemzet 

barátságához való személyes hozzájárulásával érdemelte ki. A kitüntetés átadása alkalmából a 

szerb pátriárka hangsúlyozta: Orbán Viktor egyedülálló államférfi Európában, aki "harcol 

Európa lelkéért", és akinek a szavára más népek, így a szerbek is odafigyelnek. Orbán Viktor 

elfogadó beszédében kiemelte: büszkén veszi át a kitüntetést szerb ortodox keresztény 

testvérétől. "Békés emberek vagyunk, békét akarunk, de valóban háború zajlik Európa lelkéért, 

és a keresztény egység - benne az ortodoxia - nélkül ezt a harcot nem tudjuk megnyerni" - 

fogalmazott a miniszterelnök. 

 

November 13-án lesznek a nemzeti tanácsi választások Szerbiában 
2022. szeptember 5. – PannonRTV 

Gordana Čomić emberi és kisebbségi jogokért felelős miniszter ma délelőtt Belgrádban írta ki 

a választásokat. Ezen a napon 23 Szerbiában élő nemzeti kisebbség fogja megválasztani 

nemzeti tanácsának tagjait. 19 kisebbség közvetlen választáson, négy kisebbség pedig, a goráni, 

a macedón, a horvát és a montenegrói, választógyűlés útján választja meg nemzeti tanácsának 

tagjait. A Magyar Nemzeti Tanácsba 35 tagjáról a választók dönthetnek. A mandátumok 4 évre 

szólnak. Gordana Čomić felhívta a figyelmet, hogy a kiemelt választói névjegyzékbe október 27-
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ig iratkozhatnak fel azok a kisebbségekhez tartozó polgárok, akik korábban ezt még nem tették 

meg. 

 
Román tannyelvű osztályokat is befogad nagyváradi iskolaépületébe a 
református egyház  
2022. szeptember 5. – MTI, Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elfogadta, hogy a nagyváradi Nicolae 

Balcescu Általános Iskola kilenc magyar tannyelvű osztálya mellett két román tannyelvű 

osztályt is befogad az iskola számára díjmentesen felajánlott épületébe. A hétfőn született 

egyezségről Csűry István püspök az MTI-nek elmondta: olyan kiegészítő jegyzőkönyvet 

csatoltak a polgármesteri hivatallal kötött eredeti szerződéshez, amely felfüggeszti az eredeti 

szerződésnek azt a kitételét, miszerint az iskola magyar tannyelvű osztályait fogadják be az 

épületbe. „A kilenc osztályterem mellett van még két olyan termünk, amelyekben tantermet 

rendezhetünk be. Ha szükség van rá, ha bajban vannak, két román tannyelvű osztályt is 

szívesen befogadunk” – nyilatkozta az MTI-nek a püspök. Csűry István azt is elmondta, hogy a 

romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megkeresésükre többségi 

szavazattal úgy ítélte meg, hogy nem történt diszkrimináció.  

 

Kelemen Hunor a Krónikának: szó sincs szegregációról, nem központilag 
irányítottak a magyar oktatást érő támadások 
2022. szeptember 5. – Krónika, MTI  

Kelemen Hunor szerint elfogadhatatlanok a bánffyhunyadi, illetve a nagyváradi oktatási 

botrányban megfogalmazott szegregációs vádak. A miniszterelnök-helyettes hétfőn a 

Krónikának úgy fogalmazott: rettenetesen bosszantó, hogy sok év után ugyanazokkal a 

„hülyeségekkel, butaságokkal” kell találkozni, és ugyanazokat a problémákat kell ezerszer is 

megoldani. Szerinte nem központilag irányítottak az erdélyi magyar közoktatást a 

közelmúltban ért támadások. A legnagyobb, legbosszantóbb probléma, hogy eltelik tíz-húsz év, 

és az ember azt gondolja, bizonyos dolgokon túl vagyunk már, de egyszer csak visszatér – 

jelentette ki a Krónika kérdésére a bánffyhunyadi, illetve a nagyváradi oktatási szegregációs 

vádak kapcsán Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes a hétfői györgyfalvi tanévnyitó után. 

Ez nem csak ezekkel az ügyekkel kapcsolatos, hanem a nyelvhasználattal: nincs olyan 

iskolakezdés, hogy ne kellene osztályokért, egy-egy iskoláért harcolni valahol. Ez megint csak 

azt mutatja: azért itt még sok mindennek kell változnia; azt is, hogy ezek a típusú változások 

lassúak és hogy mindig meg kell tudni védeni azt, amit elértünk. Sajnos még nem jutottunk el 

addig a normális világig, hogy ez ne legyen kérdés” – állapította meg. 
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Újabb magyar óvodai csoport Györgyfalván – Kelemen Hunor iskolabővítést ígért 
és kormánytámogatást a vízgondok megoldására 
2022. szeptember 5. – Krónika 

Nagy reményekkel vágtak neki az új tanévnek hétfőn a Kolozs megyei Györgyfalván, ahol már 

az első becsengetés előtt oktatási sikert könyvelt el a magyar többségű közösség: beindult a 

harmadik óvodai csoport is a 2019-ben budapesti kormánytámogatásból, a római katolikus 

egyház „gondozásában” megépült ingatlanban. A 220 millió forintból (akkori árfolyamon több 

mint 650 ezer euróból) megvalósított beruházásnak akkor félszáz gyermek volt a 

haszonélvezője, a 2022/2023-as tanévet pedig már 62 óvodás kezdi meg a kincses várostól 

mintegy tíz kilométerre található településen. A sikerhez Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes is személyesen gratulált hétfőn a györgyfalviaknak. Először a gyerekekhez szólt, 

akiknek köszönetet mondott, hogy beengedték.  

 

Gyászosan kezdődött a tanév a szegregációval vádolt nagyváradi iskolában 
2022. szeptember 5. – Krónika, Bihari Napló 

Feketébe öltöztek a tanárok, fehér karszalagot viseltek a szülők a hétfő reggeli tanévnyitón a 

nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskolában, tiltakozásul az ellen, hogy a szegregációs 

vádak miatt a diákoknak délutáni oktatásra kell áttérniük. A nagyváradi iskola ellen az a vád 

fogalmazódott meg Bukarestben, hogy szegregálni akarják a magyar tagozatot, miután az 

önkormányzat haszonbérleti szerződést kötött a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerülettel, hogy az iskola magyar tagozata ingyen használhasson egy erre a célra 

felújított egyházi épületet. A tanintézet szülői közössége hétfőn fehér karszalagokkal és sálakkal 

jelent meg a tanévnyitón, képviselőjük pedig szomorú beszéddel tiltakozott a délutáni oktatás 

bevezetése ellen, és egy perc néma csendet is tartottak az iskola „klinikai halála” miatt – 

számolt be az Ebihoreanul. Az iskola pedagógusai is gyászosan festettek, teljesen feketébe 

öltözve jelentek meg a tanévkezdésen. 

 

Új szintet lép a román mélyállam 
2022. szeptember 5. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium sanyarú sorsa bizonyítja, hogy a román mélyállamnak meghatározó szerepe van 

a közéletben. A romániai magyar törekvések szempontjából felülír minden más elvet, így az 

RMDSZ részvételével működő bukaresti kormánykoalícióban korlátozott az erdélyi magyar 

érdekérvényesítés. Kívülálló számára nehezen érthető, miként hozhatnak az RMDSZ oktatási 

államtitkárának megkerülésével érdemi döntéseket az erdélyi magyar oktatás terén. Tegyük 

hozzá, hogy egy olyan kormányban, amelynek az egyik miniszterelnök-helyettese szintén 

magyar. A Maros megyei főtanfelügyelőség a minisztérium ,,megkérdezése nélkül” bírálja felül 

a helyi önkormányzat nagy szavazattöbbséggel elfogadott határozatát, amely kimondja, hogy a 

2023–2024-es tanévtől a Bolyai Farkas Gimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium külön tanintézetként fog működni. Aki ismeri az agyonközpontosított román 

tanügyi rendszert, az tisztában van vele, hogy egy megyei főtanfelügyelő iskolaalapítás-
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horderejű kérdéseknél kisebb ügyekben sem dönt saját szakállára bukaresti főnökeinek 

megkérdezése nélkül”.  
 

Igazi sepsiszentgyörgyi terméknek bizonyult a Tabakó fesztivál 
2022. szeptember 5. – Krónika, maszol.ro 

Dacára a borús, esős időjárásnak, sikeresnek bizonyult a hétvégén első ízben megtartott Sepsi 

Tabakó Szentgyörgyön. Az elsősorban tinédzsereket és egyetemistákat megszólító, három 

műszakban programokat kínáló, háromszéki esemény egyszerre kínált színvonalas szakmai 

beszélgetéseket, hazai, illetve magyarországi együttesek koncertjeit és reggelig tartó bulizási 

lehetőséget. A Sepsi Tabakó kapcsán az első dolog, amit érdemes mindenképpen megjegyezni, 

az a sikeres helyszínválasztás. A sepsiszentgyörgyi dohánygyár műemlék épülete a rendezvény 

számára egyedi, múlt századi indusztriális hangulatot kölcsönzött, amely az Electric Castle-nek 

otthont adó bonchidai Bánffy-kastélyhoz hasonlóan, kultikus fesztiválszimbólum-potenciállal 

rendelkezik. 

 

Csíkszereda legnagyobb létszámú általános iskolájának tanévnyitóján jártunk 
2022. szeptember 5. – maszol.ro 

Becsengettek a csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában is hétfőn. Hargita megye 

székelyhelyének legnagyobb létszámú általános iskolájában idén 934 tanulónak kezdődött el 

az oktatás, közülük pedig 114-en előkészítő osztályosok. László Balázs, az iskola újonnan 

kinevezett igazgatója köszöntötte a diákokat és szülőket. Külön szólt az előkészítő 

osztályosokhoz, akiknek azt kívánta, hogy sok játékkal, tanulással és játszva tanulással teljenek 

meg napjaik. „Nagy öröm számunkra, hogy a mai naptól a Nagy Imrések nagy családjába 

tartoztok” – mondta a legkisebbeknek, majd a nyolcadikosokhoz fordult. Mint mondta, 

legnagyobbakként különleges tanév előtt állnak. „Készültök életetek első nagy vizsgájára, és 

nyolcadikosként sok-sok kihívás színesíti életeteket. Nyolcadikban alapkérdés a hova tovább. 

Kívánom nektek, hogy mindannyian megtaláljátok a számotokra a legjobb pályát. Olyan pályát, 

szakmát válasszatok, amit sajátotoknak éreztek. Ne feledjétek, a sikerhez vezető utat építitek: 

a tudást, a motivációt, a kitartást. Csak abban lehettek sikeresek, amit szerettek. Szent-Györgyi 

Albertet idézve: olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája” – mondta László Balázs, hozzátéve, 

hogy az iskola akkor tud igazán jó lenni, ha mindenki megtalálja, amiben tehetséges. 

 

Becsengetés a Kolozsvári Református Kollégiumban: „bár az épület elkészült, 
ennél is fontosabb építkezés következik” 
2022. szeptember 5. – maszol.ro 

Korszerű, jól felszerelt óvodában kezdhetik meg a tanévet a Kolozsvári Református 

Kollégiumban a legkisebbek. Az óvodát a kollégium hagyományos megnyitó ünnepsége után 

avatták fel hétfő reggel; az ünnepségen a tanintézmény első és ötödik osztályos tanulóinak, 

valamint az újonnan érkezett diákoknak a fogadalomtétele mellett egyházi és világi elöljárók 

beszédei hangzottak el. Török Zoltán iskolaigazgató nyitotta meg a 2022–2023-as tanévet. 

Ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy Isten segedelmével korszerű, modern óvodában 
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kezdhetik meg a tanulást a legkisebbek, egy olyan épületben, amelyben a környezet és a tárgyi 

feltételek kielégítenek minden igényt, tágas udvar, játszótér várja a gyerekeket. Mile Balázs első 

beosztott konzul Grezsa Csaba, kolozsvári magyar főkonzul nevében is köszöntötte a 

jelenlévőket, elmondva, hogy ma a kolozsvári református közösség és velük együtt az 

összmagyarság is ünnepelhet, hiszen egy újabb óvodát nyitnak meg. Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke úgy fogalmazott, hogy tanévnyitóra legszívesebben 

Bánffyhunyadra ment volna, ám oda még egyelőre nem lehet menni, mivel az „emberi 

rosszindulat és ármánykodás” megakadályozta azt, hogy azok a gyerekek, akik már látták az 

épületet, el is foglalhassák azt. 

 

Magyarlapádon tartották a Nagyenyedi Református Egyházmegye nőszövetségi 
találkozóját 
2022. szeptember 5. – maszol.ro 

Magyarlapádon szervezték meg a Nagyenyedi Református Egyházmegye nőszövetségi 

találkozóját szombaton. Tizenöt településről mintegy száz résztvevő vett részt az eseményen, 

amelyet a járvány miatt csak kétéves kényszerszünet után tarthattak meg ismét. Az esemény 

ünnepi istentisztelettel kezdődött: prédikációjában Kürti Éva maroscsúcsi-koppándi lelkész a 

beteg gyermekéért könyörgő kananeita asszony történetére irányította a figyelmet, aki kemény 

előítéletekkel találta szemben magát, mégsem hátrált meg. A nőszövetség tagjai megbeszélték 

a közös terveiket, például a nőszövetség zászlójának újboli elkészítését, illetve olyan 

közösségépítő tevékenységek megszervezését, mint a kismama- és hobbiklubok, anya-lánya 

napok, különféle jubileumok. „Nagy szükség van arra, hogy két év után újraindítsuk a 

tevékenységeket, újra összefűzzük azokat a szálakat, amelyek összekötnek és megerősítenek 

bennünket” – hangsúlyozta Borbándi Erika. Egy örvendetes friss hír is elhangzott a tervezgetés 

közben: ezentúl minden hónap első vasárnapján a marosszentimrei műemléktemplomban, ott, 

ahol már nincs gyülekezet, istentiszteletet tartanak és szeretettel várnak mindenkit. 

 

Megkezdődött a századik tanév az aradi Csiky Gergely Főgimáziumban 
2022. szeptember 5. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az egykori aradi római katolikus gimnázium, a mai Csiky Gergely Főgimnázium falai között a 

100. tanév kezdődött meg hétfőn. Jövő nyárig ennek jegyében folyik a tanítás, és a különböző 

programokat, fakultatív tevékenységeket is a centenárium jegyében szervezik meg – mondta el 

a délelőtti tanévnyitó ünnepségen Spier Tünde iskolaigazgató. Arad megyében a Csiky az 

egyetlen tanintézmény, amely magyar nyelvű középiskolai képzést nyújt, és amelynek 

keretében a bölcsődétől az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar diákok. Az 

előkészítőtől a 12. osztályig 520 diáknak csengettek be hétfőn, a tavaly megnyílt bölcsődében 

körülbelül húszan vannak, és az iskola szervezeti egységéhez tartozó Kincskereső óvodában is 

majdnem hatvanan. Üdvözölte a jelenlévőket Arad megye új magyar főtanfelügyelő-helyettese, 

Barbócz Izabella is, Faragó Péter parlamenti képviselő, Arad megyei RMDSZ-elnök pedig 

átadta az előkészítősöknek az iskolatáskákat, a Rákóczi Szövetség adományát. 
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„Azt szeretnénk, hogy a gyerekek szemében a csillogás megmaradjon” 
2022. szeptember 5. – Nyugati Jelen 

Hétfőn reggel iskolás gyerekek, pedagógusok, szülők és nagyszülők százaival telt meg Temes 

megye legnagyobb magyar középiskolája udvara. Dr. Erdei Ildikó igazgatónő Epheszoszi 

Hérakleitosz görög filozófus örökérvényű gondolatával indította tanévnyitó beszédét: „Semmi 

sem állandó, csak a változás maga”. „A most induló 2022–23-as tanév a nagy változásokról 

szól, a nagy kérdés az, hogy ezek a változások milyen irányúak lesznek: előremutatók vagy 

visszafelé mutatnak, hátráltatnak.  A legfontosabb változás az iskolában, hogy 640 diák és ovis 

kezdi el az új tanévet, 12-vel több, mint tavaly ilyenkor. A tantestület három új tanerővel 

gyarapodik, akik az iskola volt diákjai” – mondta dr. Erdei Ildikó. Halász Ferenc helyettes 

főtanfelügyelő beszámolt a Temes megyei magyar oktatás helyzetéről, kiemelve, hogy egy 

bölcsődében, 23 óvodában és 12 iskolában folyik magyar nyelvű oktatás. Megyei szinten 76 

magyar előkészítő osztályos kezdi el az új tanévet, közülük 48 temesvári és (csak) 28 vidéki. 

Előrelépés, hogy Újszentesen 8, Végváron 6 gyereket írattak be a magyar előkészítő 

osztályokba, de a többi nyolc vidéki iskolában nem ilyen rózsás a helyzet. A kilencedik osztályt 

55 magyar diák kezdi el idén, 47-en a Bartók Béla Elméleti Líceumban és 8-an a Gerhardinum 

Katolikus Líceumban. 

 

Veni Sancte-szentmisével kezdte a tanévet a váradi Szent László Líceum 
közössége 
2022. szeptember 5. – Bihari Napló 

Legyen a diákok számára az iskola a nagy felfedezések helye, a második otthonuk, ahol 

megismerik Isten csodálatos világát, jól érzik magukat, és úgy gondoskodnak róluk, mint ahogy 

egy nagy családban szokás – fogalmazott Böcskei László megyés püspök a Szent László Római 

Katolikus Teológiai Líceum tanévnyitó ünnepségén, melyet a hagyományoknak megfelelően a 

nagyváradi székesegyházban tartottak. Konrád Katalin igazgató kiemelte, hogy ismét zajos lesz 

a Szent László Líceum 33 osztályterme, a 810 kis- és nagydiák elfoglalhatja a padját, és ebben 

a tanévben sok-sok tudással lehet gazdagabb. 

 

Megújuló iskolával és új aligazgatóval kezdi a tanévet a nagyváradi Ady Endre 
Líceum 
2022. szeptember 5. – Bihari Napló 

Becsengettek a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceumban is, ahol a nyáron elkezdődött és 

körülbelül két évig fog tartani az iskola külső és belső felújítása, illetve ettől a tanévtől Buna 

Boglárka a tanintézmény aligazgatója. Böcskei László római katolikus megyés püspök is 

köszöntötte a jelenlevőket az új tanév kezdetén. A Szentírás első sorait olvasta fel, melyben 

felcsendül Isten szava: „Legyen világosság!”, majd a diákokhoz szólva elmondta: „Az én 

kívánságom az, hogy legyél világosság ott, ahol vagy, legyél világosság ebben az elsötétülő 

világban!” „Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene” – hangsúlyozta köszöntő 

beszédében Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. Különösen 

fontos a tinédzserek számára is az, hogy tisztában legyenek azzal a gondolattal, hogy Isten 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/azt_szeretnenk_hogy_a_gyerekek_szemeben_a_csillogas_megmaradjon.php
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/veni-sancte-szentmisevel-kezdte-a-tanevet-a-varadi-szent-laszlo-liceum-kozossege
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/veni-sancte-szentmisevel-kezdte-a-tanevet-a-varadi-szent-laszlo-liceum-kozossege
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/megujulo-iskolaval-es-uj-aligazgatoval-kezdi-a-tanevet-a-nagyvaradi-ady-endre-liceum
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rendet akar teremteni, és olyan dolgokra akar megtanítani bennünket, amelyek illenek 

hozzánk, és mindig a jó szolgálatába állítják az embert.  
 

Új légi kapcsolat Magyarország és Székelyföld között  
2022. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Megérkezett hétfőn délben Debrecenből Marosvásárhelyre az Aeroexpress Regional új magyar 

légitársaság járata, amely a tervek szerint hetente háromszor közlekedik szeptemberben és 

októberben teszt jelleggel. A gép hétfőn indult is vissza. Mint minden repülőjáratot, amely első 

alkalommal érkezik egy repülőtérre, vízágyúval fogadták a Debrecenből felszállt, majd 

Marosvásárhelyen landoló „újdonságot” is. Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress 

vezérigazgatója, pilóta a Székelyhonnak a helyszínen elmondta, a járatot indulása előtt néhány 

nappal jelentették be, tehát arra számítanak, hogy lassan telnek meg a gépek utasokkal. Ezzel 

szemben már a hétfői első úton is többen érkeztek családi és üzleti céllal is Marosvásárhelyre. 

„Arra nem számítunk, hogy télen is lesznek utasok, de jövő tavasztól szeretnénk bekerülni a 

rendszerbe, folyamatos járatokat működtetni” – tekintett a jövőbe az igazgató, hozzátéve, 

szeretnének még több régiót összekapcsolni, elérhetővé tenni a kis méretű, harminc személyes 

gépeikkel. 

 

Szülők és diákok a cél érdekében: tanévnyitó a marosvásárhelyi római katolikus 
iskolában  
2022. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Százzal többen, mint tavaly, 21 osztályban 570 tanuló kezdte meg a tanévet a katolikus 

iskolában. Tamási Zsolt igazgató, úgy fogalmazott, hogy „tanévkezdéskor legszívesebben azt 

mondanám, hogy Isten hozott, minden készen áll, de sajnos nem mondhatom ezt, sok a 

bizonytalan tényező. De nem vagyunk egyedül, ezt tudomásul kell vennünk”. Hozzátette, hogy 

a nagy játékszabályt be kell tartani, és „van amikor nekünk kedvez, van amikor nem”. Az iskola 

nem a falakból és az osztálytermekből áll, bár ezek is hozzátartoznak, az iskola egy közösség, 

és „puszta létünk bizonyítja, hogy nem volt és nincs hiába” – mondta Tamási Zsolt. A gyermek 

a legtökéletesebb teremtmény – idézte Maria Montessorit Hajdú Zoltán, a katolikus iskolát 

befogadó Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója, aki elmondta, a 2022-23-as tanévet a 

Bolyaiban 1620 diák kezdte meg, akik közül 570 a katolikus gimnázium tanulója, akik 21 

osztályban tanulnak. Ugyanazok a jogaik, de mégis remélem, egy év múlva már csak 

meghívottként leszek itt – fejezte ki reményét az igazgató, aki külön-külön köszöntötte az 

iskolát most kezdő előkészítő osztályosokat, az ötödikeseket, nyolcadik és kilencedik 

osztályosokat, illetve az érettségi előtt álló tizenkettedikeseket.  

 

Hat jelölt száll harcba Dunaszerdahely irányításáért 
2022. szeptember 5. – ma7.sk  

A Csallóköz szívében elhelyezkedő Dunaszerdahely polgármesterének, Hájos Zoltánnak 

október 29-én öt ellenfele lesz a polgármesteri székért folytatott küzdelemben - tudjuk meg a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-legi-kapcsolat-magyarorszag-es-szekelyfold-kozott
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dunaszerdahelyi.sk cikkéből. Az 55 éves városvezető 2009 óta irányítja a várost, emellett 

megyei képviselői is, támogatottsága a korábbi választások során állandó volt. Köszönhető ez 

annak is, hogy a járásközpont folyamatosan fejlődik, miközben a költségvetési szinten is 

nagyobb kihívások nélkül vészelték át a gazdasági nehézségeket, ahogy bő egy évtizede úgy a 

koronavírus okozta járvány idején is. Az előző választásokhoz hasonlóan Horváth Zoltán és 

Hakszer Roland is ott van Hájos ellenfelei közt. Az 59 éves Horváth négy évvel ezelőtt szoros 

harcban kapott ki a polgármesteri székért folytatott csatában Hájostól, de akkor még 

alpolgármesterként próbálta legyőzni a másik Zoltánt, és az utolsó napokban Hakszeren kívül 

minden más jelölt visszalépett a javára. Az elmúlt négy évben városi képviselőként és a helyi 

női kézilabda-klub elnökeként hallhattunk az egyébként orvos Horváthról, de tegyük hozzá, a 

2020-as parlamenti választásokon még a Magyar Közösségi Összefogás listáján indult, a 

46.helyen. 

 

Történelmi lehetőséget szalasztott el a kormány 
2022. szeptember 5. – ma7.sk  

A választási időszak elején még alkotmányos többséggel rendelkező négypárti koalíciónak 

lehetősége volt arra, hogy Szlovákiát jó irányba mozdítsa, áll abban a közleményben, amelyet 

a Szövetség párt sajtóosztálya juttatott el a médiának. Az előző miniszterelnök leváltását 

követően sem tanult a hibáiból, s mára a geopolitikai, az energia- és a gazdasági válság kellős 

közepén kisebbségi kormányzásba szorult. A kisebbségi kormányzás nem tartozik az egyszerű 

és felelősségteljes politikai műfajok közé, ezért Eduard Heger kormányfőnek nemcsak az új 

minisztereket kell megneveznie, hanem azt is mielőbb fel kell vázolnia, miként kívánja 

biztosítani az ország irányításához szükséges parlamenti többséget, hogy az emberek és a 

vállalkozások ne szenvedjenek el több kárt, olvasható a párt közleményében. Forró Krisztián, 

a Szövetség elnöke közösségi oldalán is reagált a történésekre. „A felelősök még mindig csak 

magukkal foglalkoznak, még mindig nem az emberekkel, még mindig nem a növekvő 

energiaárakkal, még mindig nem a növekvő üzemanyagárakkal, még mindig nem a vágtató 

inflációval! Ébresztőőő!" - írta Facebook-bejegyzésében a Szövetség elnöke. 

 

50+1 éves a koloni Zobor Hangja Vegyeskar 
2022. szeptember 5. – felvidek.ma  

A koloni Zobor Hangja Vegyeskar 2022. szeptember 9-11. között, A magyar kóruséneklés 

múltja és jövője Kolonban című fesztivál keretén belül ünnepli alapításának 50(+1). 

évfordulóját. A fesztivál pénteken, szeptember 9-én, 19 órakor, kötetlen közös énekléssel 

kezdődik a koloni szabadtéri színpadon, a Bórosban, melybe nemcsak kórustagok, de minden 

kedves érdeklődő bekapcsolódhat. Az ünnepi program szombaton, szeptember 10-én 

folytatódik a koloni Szent István-templomban. A 16 órai kezdetű hangversenyen a jubiláló 

kóruson kívül szerepelnek a koloni alapiskola magyar diákjai, a negyedi Napsugár női kar és 

Tokaj Város Vegyeskara Magyarországról.  
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Nyolcadik alkalommal rendezték meg a könnyűzenei szemlét 
2022. szeptember 5. – Új Szó, felvidek.ma, ma7.sk  

Az idei Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle szakmai zsűrije idén a nyolc döntős zenekar 

közül a gútai Gorlo Volkának ítélte az első helyért járó díjakat. Ezúttal is Vásárúton rendezték 

meg a Szlovákiai Magyar Könnyűzenei Szemle döntőjét. A Kárpát-medencei Öröm a zene 

tehetséggondozó program felvidéki fordulójának célja a helyi magyar könnyűzenei tehetségek 

felkutatása, bemutatása és felkarolása, de ezúttal már a Magyarországról is érkezhettek 

jelentkezők. Tágabbra nyitottuk a kapukat idén. Volt már korábban is szó arról, hogy 

Magyarország, illetve egész Kárpát-medence zenészei számára biztosítunk itt lehetőséget, ez 

évben meg is valósítottuk.  - mondta Lacza Gergely, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete 

(SZMAZE), az esemény főszervezője.  

 

Megújult a zentai Hófehérke óvoda Tisza-parti épülete 
2022. szeptember 5. – Vajma.info 

Korszerű világítást kapott a zentai Hófehérke Óvodának a Tisza-parton, a Zoran Đinđić 

sétányon lévő Bambi elnevezésű épületének a beltere. Az új és energiahatékony, mennyezetbe 

süllyesztett LED megvilágításnak köszönhetően az itt dolgozó óvónők ezentúl sokkal jobb 

körülmények mellett foglalkozhatnak az ide járó óvodásokkal. Ma délelőtt Czegledi Rudolf, 

Zenta község polgármestere is ellátogatott a Homok városrészben lévő óvodába, hogy 

megtekintse a munkálatok végeredményét. A polgármester a beruházás kapcsán elmondta, 

hogy a szükséges összeg kétharmadát a tartomány, egyharmadát pedig az önkormányzat 

biztosította, és kiemelte, hogy ennek köszönhetően jobb oktatási feltételeket sikerült teremteni 

a legkisebbekkel foglalkozó óvónők számára, a fennmaradt eszközöket pedig más felújításokra 

tudják majd fordítani. 

 

Muzsikált a múzeum udvara 
2022. szeptember 5. – Magyarszo.rs 

Idén is nagy népszerűségnek örvendett a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület 

Hang Klasszikus Zenei Társulata Muzsikáló udvar című komolyzenei koncertje, amelyre 

szombaton került sor, ezúttal is a Szabadkai Városi Múzeum udvarában, amely megtelt 

közönséggel. A rendezvényen felléptek a Szabadkai Zeneiskola tanárai és diákjai, Ábrahám 

Máté, Bíró Viola, Gajdos Dávid, Hauk Herold, Kucsera Noémi és Szűcs Mihály, valamint Nagy 

Karina színművésznő, aki egyben volt fellépő és a műsorvezető is. 

 

Felhőtlen Szüreti napok 
2022. szeptember 5. – Magyarszo.rs 

Verőfényes napsütéssel ajándékozta meg az időjárás szombaton a bácskossuthfalvi szüreti napi 

népünnepély központi rendezvényét, amikor is a Koplalón a családok, baráti és munkahelyi 

közösségek, civil szervezetek közel 220 bográcsában rotyogott a csirke- és a birkapaprikás. A 

színpadon terményszentelő és művelődési program szórakoztatta a számos jelenlevőt, majd élő 
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zene, este pedig a fiatalok számára diszkó dübörgött. Pénteken Oláh István Kisszállás a 

ködfüggöny mögött című könyvének telt házas bemutatójával vette kezdetét az idei szüreti napi 

ünnepség az Echo Gyermek és Ifjúsági Központban, az Ady Endre Művelődési Központ Tarka 

virág kézimunkacsoportjának kiállítása, és a Rizling Szőlészek és Gyümölcsészek 

Egyesületének bor- és pálinkakóstolója mellett. 

 

ORFK: mintegy 12 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. szeptember 6. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5381-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 6343-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A beléptetettek közül 

a rendőrség 209 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 

napig érvényes. Vonattal 18-an érkeztek - köztük 5 gyerek - az ukrajnai háború elől menekülve 

Budapestre - tudatta az ORFK.  
 

Információs iroda nyílt Budapest belvárosában a menekültek segítésére 
2022. szeptember 5. – MTI 

A főváros eddig is és ezután is kiveszi részét az ukrajnai háború elől menekülők megsegítéséből 

- mondta a főpolgármester hétfőn Budapesten. Karácsony Gergely a belvárosi Bárczy István 

utca 1-3. szám alatti Budapest Helps információs és közösségi központ megnyitásán kifejtette: 

az ukrajnai háború mindenkit új helyzet elé állított, és mindent meg kell tenni azért, hogy a 

lehető legtöbb segítséget nyújtsák a krízis elől menekülőknek. Jelezte, hogy a főváros a 

kezdetektől kiveszi a részét a menekültek segítéséből, szállással, étkezés biztosításával, 

információ adásával. Úgy folytatta, szembesülni kell azzal a kihívással, hogy - a nemzetközi 

szervezetek becslése szerint - sokkal több ukrajnai menekült tartózkodik Budapesten, mint 

amennyit "hivatalosan látunk" az intézményeiken keresztül. Ez a központ eligazodást nyújt az 

itt tartózkodó menekülteknek - mondta, egyben megköszönte a nemzetközi partnerszervezetek 

szakmai segítségét. 

 

Menczer: hozzánk érkezik a gáz, nálunk tudnak fűteni az emberek 
2022. szeptember 5. – MTI, Origo, HírTV,  

Magyarországra érkezik gáz, itt a hideg időben is tudnak majd fűteni az emberek, és a magyar 

ipar, illetve a gazdaság is működőképes marad - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára hétfő reggel az M1 aktuális csatornán. 

Menczer Tamás a műsorban felidézte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

megállapodott az orosz féllel, hogy szeptemberben és októberben naponta maximum 5,8 millió 

köbméterrel több földgázt szállít Magyarországra a Gazprom. "Harminc fokban és kánikulában 

könnyű fűtésről beszélni, de most már jönnek a hidegebb napok, hetek és hónapok, és majd 

meglátjuk, hogy azok a politikusok, akik most bennünket minősítenek, a saját házuk táján 

hogyan tudnak elszámolni, hogyan állnak majd" - fogalmazott az államtitkár. Menczer Tamás 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/06/orfk-mintegy-12-ezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/informacios-iroda-nyilt-budapesten-a-menekultek-segitesere/
https://www.origo.hu/itthon/20220905-menczer-tamas-hozzank-erkezik-a-gaz-nalunk-tudnak-futeni-az-emberek.html
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felhívta a figyelmet, hogy az éves európai gázfelhasználás mintegy 400 milliárd köbméter, 

ennek majdnem a fele orosz gáz. Ezért, aki azt mondja, hogy rövid távon az orosz gázt ki lehet 

váltani, az egész egyszerűen nem mond igazat - jelentette ki.  
  

Hálaadó alkalmat hirdet a Kárpátaljai Református Egyház 
2022. szeptember 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Református Egyházban a 90-es években Isten Lelke munkájának áldásaként nagy 

ébredést élhetett át számos fiatal. A gyülekezetek megújultak, ifjúsági-, gyülekezeti 

bibliakörök, házi csoportok alakultak. Számos fiatal és idős adta át életét, állt Isten szolgálatába 

különböző területeken. A Kárpátaljai Református Egyházban a 2022-es év a hálaadás éve. Ez 

alkalomból 2022. szeptember 11-én 13 órai kezdettel a beregszászi református templomba 

hálaadó alkalmat hirdetnek, melyre minden gyülekezetet szeretettel várnak. Azokat, akik 

átélték, megélték a 90-es években Isten munkáját, azokat, akik ennek nyomán ismerték meg 

Isten szeretetét, s akik azóta is ebben a kegyelemben élnek. 

 

Újabb szomorú hír a frontról: nagyszőlősi katona esett el 
2022. szeptember 5. – karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Az utóbbi időben sajnos nap mint nap kapunk szomorú híreket a frontvonalról. Ezúttal 

Bondarev Szerhij nagyszőlősi lakos vesztette életét. Az 1983-as születésű férfi Herszon 

megyében teljesített szolgálatot. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A hírt a Nagyszőlősi 

Városi Tanács osztotta meg Facebook-oldalán. 

 

Bébibumm Munkácson: 60 gyerek született az elmúlt héten 
2022. szeptember 5. – karpatalja.ma 

Egy hét alatt 60 újszülött látott napvilágot a munkácsi Szent Márton Kórházban – közölte a 

kórház a Facebook-oldalán. A gyermekek között 36 kisfiú és 24 kislány van. A közlemény 

szerint a kismamák közül 14-en Munkács városából, 24-en a Munkácsi járásból, 22-en más 

járásokból származnak. 9 kismama a háborús övezetekből menekült Kárpátaljára. 

 

Ternopil megyei gyerekek nyaraltak Kárpátalján a magyar kormány jóvoltából 
2022. szeptember 5. – karpat.in.ua 

200 belső Ukrajnából érkezett gyermek üdültetését biztosította a Tisza Európai Területi 

Társulás a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával. A gyermekek 4 

csoportja Kárpátalján, egy csoport pedig Magyarországon vett részt az egyhetes táborozáson. 

Az utolsó turnusban, a Ternopil megyéből érkezett fiatalok számára biztosítottak 

kikapcsolódási lehetőséget.  
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https://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/halaado-alkalmat-hirdet-a-karpataljai-reformatus-egyhaz/
https://karpataljalap.net/2022/09/05/ujabb-szomoru-hir-frontrol-nagyszolosi-katona-esett-el
https://karpatalja.ma/karpatalja/szines/bebibumm-munkacson-60-gyerek-szuletett-az-elmult-heten/
https://life.karpat.in.ua/?p=117372&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 5. – Kossuth Rádió 

 

„Van-e szebb a kezdet szépségénél? Mikor a sportpálya salakján a futók lekuporodnak a 

startvonalra, s vékonyka füstöt eresztve eldördül az indítópisztoly? Szabad a pálya, s 

ismeretlen! Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, az új tantárgyak keltette 

bizonytalan izgalmat. Iskolaév kezdetén csaknem mindig verőfényes volt az idő, afféle 

„megbízható” szeptemberi ragyogás fogadott. „   

 

Köszöntöm önöket határokon innen és túl, a szerkesztő Bereki Anikó nevében is.  

Pilinszky János Veni Sancte…..  írásából idéztem, amely 1960. szeptember elején jelent meg az 

Új Ember c. folyóiratban. Tanévnyitók Kárpát-medence szerte. Szepsitől, Kisgejöcig, 

Magyarkanizsától Székelyudvarhelyen át Temesvárig. Igen, nem tévedés, idén Romániában is 

szeptember 5-én kezdődött el az iskola. A későbbiekben erről is szó lesz, de most a sort  a 

felvidéki Szepsin kezdjük.  

 

Ökumenikus istentisztelettel egybekötött ünnepélyes tanévnyitón adták át a magyar kormány 

hathatós támogatásából épített Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont Óvodáját a 

felvidéki Szepsiben. Az iskolások már tavasszal beköltöztek a vadonatúj épületbe. 

Szeptembertől pedig 62 óvodással kiegészülve, összesen 265-en kezdték meg a tanévet a 

Jövőért Alapítvány által építtetett iskolaközpontban.  

 

A kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóját a pedagógusszövetség az Ung-vidéki Kisgejőcön 

rendezte meg, amelyen részt vett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára is. A tanévkezdés Kárpátalján döccenőkkel ugyan, de elkezdődött, pedig 

Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke ki sem tért a gáz, villany és egyéb 

költségek emelkedésére, hiányára. A Vajdaságban már most számolnak az felmerülő 

gondokkal.   

 

Hogy az oktatás a teljes tanév folyamán zavartalan legyen, ahhoz az idén az iskoláknak 

cselekvési tervet kell készíteniük a szerb kormány energiatakarékossági felhívásával 

összhangban. Számításba kell venniük az esetleges fűtés- vagy áramhiányt, pedig még a járvány 

sem múlt el teljesen. Az új tanév kihívásairól Szepesi Zoltánt, a magyarkanizsai Jovan 

Jovanović Zmaj Általános Iskola igazgatóját kérdeztük. 

 

Egy problémával nem kell idén számolniuk a vajdasági magyar iskoláknak, a 

tankönyvhiánnyal. Az elmúlt években rendre késett a kisebbségi nyelveken, így a magyar 

nyelven megjelenő tankönyvek megjelenése Szerbiában. Idén végre nem kell csúszással 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-09-05_18-01-00&enddate=2022-09-05_18-40-00&ch=mr1
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számolni –mondta Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának az 

elnöke. 

 

Szeptember közepe helyett idén már ma elkezdődött a tanév Romániában, változik a tanév 

szerkezete, több lesz a tanítási szünet. 152 ezer magyar diák kezdte meg a 2022/23-as tanévet 

Romániában. Ünnepi beszédekkel, helyenként papi áldással, virágfüzérek között tartották ma 

a tanévnyitókat Erdély-szerte. Geréb Krisztina is részt vett az egyik székelyudvarhelyi iskola 

ünnepségén.  

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium falai között ma a 100. tanév kezdődött meg.  Arad 

megyében a Csiky az egyetlen tanintézmény, amely magyar nyelvű középiskolai képzést nyújt, 

és ahol a bölcsődétől az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak a magyar diákok. 

 

Temes megyében ma mintegy 850 magyarul tanuló diák számára szólalt meg az iskolacsengő. 

A romániai magyarság harmadik legnagyobb szórványmegyéjében 76 előkészítős és 55 

kilencedik osztályos kezdi meg az iskolát. A Bartók Béla Liceum, a megye legnagyobb magyar 

oktatási intézménye megnövekedett diáklétszámmal kezdi a tanévet.  

 

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Fekete Körös völgyi Magyar Napokat. A Belényesi 

medencében élő magyarság lélekszáma folyamatosan csökken. A gyermekeknek kevés 

lehetőségük van anyanyelvükön tanulni, ezért is nagyon fontosak a hagyományőrző és 

megmutatkozásra lehetőséget adó rendezvények. Az összeállításban elsőként Fazakas Ildikó 

várasfenesi református lelkészt halljuk. 

 

 


