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Romániába látogat szerdán Klaus Iohannis meghívására Novák Katalin magyar 

köztársasági elnök 
2022. szeptember 6. – maszol.ro, Bihari Napló 

Klaus Iohannis államfő meghívására Romániába látogat szerdán Novák Katalin magyar 

köztársasági elnök. Az Államelnöki Hivatal közleménye szerint a román államfő a Cotroceni-

palotában fogadja szerdán magyar hivatali kollégáját. A látogatás alkalmat ad arra, hogy a két 

államfő a június 10-én, Bukarestben lezajlott B9 csúcstalálkozó alkalmával elkezdett 

párbeszédet elmélyítse. A hivatal szerint ugyanakkor Novák Katalin látogatására a Románia 

kormánya és a Magyar Köztársaság kormánya közötti, a 21. század Európájáról szóló 

stratégiai partnerségi nyilatkozat elfogadásának 20. évfordulója alkalmából kerül sor 

(Budapest, 2002. november 29.). Klaus Iohannis hangsúlyozni fogja a román fél nyitottságát 

a párbeszéd és a kétoldalú együttműködés megerősítésére Magyarországgal, amely 

„különösen fontos szomszéd” Románia számára. Mindezeket közös érdekű projektek 

előmozdítása érdekében, és a két ország és polgáraik javára kell megvalósítani, mutat rá a 

közlemény. 

 

Szijjártó: Magyarország 41 ezer Pfizer vakcinával segíti Kárpátalját 
2022. szeptember 6. – MTI, karpatalja.ma, Origo, Mandiner, HírTV 

Magyarország 41 ezer adag koronavírus elleni Pfizer vakcinát szállított le Kárpátaljára, hogy 

ezzel is enyhítse a terheket a háború sújtotta Ukrajnában - jelentette be Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter kedden. A tárcavezető a Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtérről bejelentkezve hangsúlyozta, hogy Kárpátalja hármas nyomás alatt áll, mivel a 

fegyveres konfliktus miatt belső menekültek ezreit-tízezreit fogadták be, adott esetben látják 

el a sebesülteket, illetve a világjárvány sem enged a szorításából, még ha erről most kevesebb 

szó is esik. "Annak érdekében, hogy enyhítsünk kicsit ezeken a terheken és segítséget 

nyújtsunk, 41 ezer Pfizer-vakcina indult útnak a hajnali órákban innen Budapestről és érkezik 

meg ezekben a percekben Ungvárra" - közölte délelőtt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte: 

"Magyarország továbbra is a békében érdekelt. Szomszédos országként nyilvánvalóan minket 

a háború következményei mind gazdasági, mind energiaellátási, mind biztonsági, mind 

humanitárius szempontból sokkal súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét." 

 

Potápi Árpád: sikeres tizenkét év áll mögöttünk a nemzetpolitikában 
2022. szeptember 6. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Tenyek.hu, 

delmagyar.hu   
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Sikeres tizenkét év áll mögöttünk a nemzetpolitikában - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Szegeden. Potápi Árpád János - a Mihalik 

Kálmán, a Székely himnusz zeneszerzője halálának századik évfordulója alkalmából rendezett 

emlékülésen - azt mondta: a nemzetpolitikában előttünk álló feladatokat a nemzetrészekkel 

közösen határoztuk meg, és közösen is hajtjuk végre, az elért eredményekre pedig méltán 

lehetünk büszkék. Az államtitkár hangsúlyozta, a nemzetpolitika kiemelt céljai közé tartozik 

az identitás megerősítése, a családok támogatása, 2015-2016-tól kezdve pedig egyre inkább a 

gazdaságfejlesztés is, hiszen az erősödő határon túli magyar vállalkozások magyar embereket 

foglalkoztatnak. Ma már szinte egységes Kárpát-medencei térről beszélhetünk oktatásban, 

kultúrában, gazdaságban, médiában, annak ellenére, hogy a határok megvannak - közölte a 

politikus. Potápi Árpád János komoly eredménynek tartja azt is, hogy a nemzeti összetartozás 

érzése mellett megvan a nemzeti összetartozás élménye is. A fiatalok Erdélybe vagy a 

Délvidékre látogatva természetesnek veszik, hogy ott is magyar gyerekekkel, magyar világgal 

találkoznak. 

 

Magyar–román csúcs tizenkét év után 
2022. szeptember 6. – Pataky István – Krónika 

Az ukrajnai háború, az energiaválság és a menekültkérdés lesznek a fő témái a szerdai 

magyar–román államfői csúcstalálkozónak, amelynek létrejötte szoros összefüggésben van a 

jelenlegi geopolitikai helyzettel – értesült a Krónika. Különösebb meglepetés, nagy horderejű 

bejelentés nem várható, Klaus Iohannis és Novák Katalin bukaresti találkozója elsősorban 

gesztusértéke miatt fontos, hiszen tizenkét éve nem járt hivatalos látogatáson a román 

fővárosban magyar államfő. 2010. október 18-án Schmitt Pál Traian Băsescuval tárgyalt a 

Cotroceni-palotában. A magyar államfő részéről akkor egyebek mellett az is elhangzott: 

Magyarország – az Európai Unió soros elnökeként – mindent el fog követni, hogy segítse 

Romániának a schengeni övezethez való csatlakozását. Miután Románia azóta is 

csatlakozásra vár, várhatóan Novák Katalin is megerősíti a magyar támogatást. A két államfő 

szerdai találkozójának része lesz egy hosszabb, négyszemközti megbeszélés is, s ezen 

felmerülhetnek az utóbbi időben aktuálissá vált erdélyi iskolaügyek.  

 

„Nélkülözhetetlen a gazdák összefogása” – Beszélgetés Torda Mártával, a 

budapesti Agrárminisztérium főosztályvezetőjével 
2022. szeptember 6. – Krónika 

Dr. Torda Mártának, a budapesti Agrárminisztérium főosztályvezetőjének neve ismerősen 

cseng az erdélyi magyar gazdák körében. Számos helyi rendezvényen vett részt, sokan 

fordultak hozzá segítségért. A nyugdíjba vonult, jogász végzettségű szakember a nemzeti 

ünnep alkalmából vette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Határon túli kapcsolatairól és 

életútjáról beszélgettek. Kifejtette: „nagyon fontosnak tartom, hogy a gazdák vegyék észre: 

együtt könnyebb! A közös gépkörök, az inputanyagok beszerzése és a közös értékesítés csak 
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összefogással érhető el, ami gazdálkodásuk eredményességét növeli. Tudom, hogy ez a 

gondolkodás, ez a fajta együttműködés még nem érett meg az emberekben. Egyelőre nem 

tartják elfogadhatónak, de ez a jövő....”. 

 

Több mérföldköve is van a hétfőn este elrajtolt nagybányai Főtér Fesztiválnak  
2022. szeptember 6.- Krónika 

Rendhagyó módon gálaesttel nyitották meg hétfőn este a nagybányai Főtér Fesztivál idei 

kiadását. A nagybányai és bányavidéki magyarság egész héten zajló ünnepének több 

mérföldköve is van. A rendezvénysorozat eredeti helyszínén, a régi főtéren zajlik a héten a 

nagybányai Főtér Fesztivál idei kiadása, ezért is lett az idei szlogen: Újra fő a tér! A fesztivál 

két év után tért vissza eredeti helyszínére és több mérföldköve is lesz, például hétfőn este 

rendhagyó módon gálaesttel nyitották meg. A gálaesten Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusának a képviseletében Grezsa Csaba főkonzul és Szélesné Herman Ágnes konzul 

is részt vett. A rendezvényen Soltész Miklós, a magyar kormány miniszterelnökségének 

egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is felszólalt, aki ünnepi beszédében 

a keresztény értékek és magyar identitás megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. 

Rámutatott, ebben a folyamatban kiemelkedő a Főtér Fesztivál és a Teleki Magyar Ház 

hosszú évek óta végzett munkája. Az államtitkár úgy fogalmazott, csodával töltötte el, hogy a 

Tücsökmuzsika egyhetes nyári tábor alatt mennyi tudást kapnak a magyar gyermekek 

kultúrájukból. A gálaestet megelőzően ugyanis az idei tábor résztvevői léptek fel a Teleki 

Magyar Házban, oktatóik Gáspár Attila és Major Arnold voltak. 

 

Felszusszantak a színészek: lemondott Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi 

Nemzeti Színház igazgatója  
2022. szeptember 6. – Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Lucian Romaşcanu tárcavezetőnek és Demeter András államtitkárnak címzett elektronikus 

levelében kedden délután lemondott a kéttagozatos Marosvásárhelyi Nemzeti Színház éléről 

Gáspárik Attila. Gesztusával a vezérigazgató annak az áldatlan állapotnak vetett véget, 

amelyet az utóbbi években ő maga gerjesztett. A kollégákkal szembeni lekezelő viszonyulása 

miatt a Tompa Miklós Társulat színészei néhány nappal ezelőtt szóban és írásban is 

követelték mielőbbi távozását. A Gáspáriknak címzett levelet egyedül Henn János, mint a 

magyar tagozat művészeinek képviselője írta alá, de amint elmondta, négy színész kivételével, 

a többi művész egyetértett vele. A helyzet feloldására a művelődési minisztérium is kereste a 

megoldást: kedden délelőtt Demeter András még arról beszélt a Krónikának, hogy a szaktárca 

egy huszárvágással készül megoldani az ügyet. Mint hozzátette, ez nem épp olyan egyszerű 

feladat, annál is inkább, mivel a következő vezérigazgatóra különleges feladat vár. Gáspárik 

utódjának legalább öt éven keresztül rendkívüli körülmények közt kell terveznie és dolgoznia: 

a minisztérium nekilátna a mintegy félévszázados színházépület teljes felújításához. 
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Őszi felvételit hirdet a Collegium Varadinum szakkollégium 
2022. szeptember 6. – maszol.ro 

Ismét várja a Collegium Varadinum a Nagyváradon tanuló egyetemistákat tehetséggondozó 

programjába, valamint a frissen felújított, a kor igényeinek megfelelően felszerelt 

bentlakásába azokat, akik lakhatást is igényelnek – tájékoztat sajtóközleményében a 

szervezet. A 2021–2022-es tanévben elindított egyetemista programját folytatja a következő 

tanévben is a szakkollégium, melynek célja a tehetséges fiatalok segítése és képzése. A 

tehetséggondozó programban való részvétel díjmentes, mely különböző interdiszciplináris 

képzések, előadások által valósul meg. A hallgatóknak lehetőségük nyílik részt venni elismert 

hazai és külföldi előadók, oktatók által tartott interaktív előadásokon és képzéseken, valamint 

az idei évtől lehetőségük nyílik becsatlakozni a szakkollégium mentorprogramjába is. A 

szakkollégium tehetséggondozó programjának célja, hogy az abban részt vevő hallgatók 

gyarapítsák tudásukat, hozzájárulva szakmai előmenetelükhöz, mintegy az egyetemi 

tanulmányaikat kiegészítve. Túlmenően a tanulmányi és szakmai lehetőségek mellett a 

kirándulásokon, tanulmányutakon és szabadidős tevékenységeken keresztül szeretnének egy 

erős, időtálló és értékálló magyar közösséget létrehozni. 

 

Az összetartozást erősíti a Szászrégeni Magyar Napok  
2022. szeptember 6. – szekelyhon.ro 

Szászrégenben – ahol a magyar közösség aránya 20 százalék körülire tehető – immár 

kilencedik alkalommal szervezik meg a Magyar Napokat. Ahogy a rendvénysorozat mottója – 

Közösség vagyunk – is jelzi, az a fő cél, hogy lehetőséget teremtsenek a magyaroknak, hogy 

együtt legyenek, megismerjék egymást, művelődjenek és szórakozzanak. A rendezvénysorozat 

egy kiállítással és a képzőművészet jelenére, jövőjére összpontosító kerekasztal-beszélgetéssel 

kezdődött hétfőn, helyi alkotóművészek találkoztak és beszélgettek egymással és az 

érdeklődőkkel. Gál Előd szervező a Székelyhonnak elmondta, telt ház volt hétfőn Baróthy 

Ádám szobrászművész kiállításán. Hangsúlyozta, úgy próbálták meg összeállítani a 

programot, hogy minden korosztály találjon kedvére valót, és arra biztatják az érdeklődőket, 

hogy válasszák ki azt, ami kedves számukra, csatlakozzanak, hiszen minden alkalom az 

összetartozás érzését erősíti. „Nagy szüksége van a magyar közösségnek megélni az 

összetartozást, azt, hogy bár egyre kevesebben, de vagyunk még Szászrégenben, és tudunk 

együtt beszélgetni, művelődni, szórakozni” – emelte ki a szervező.  

    
Friss közvélemény-kutatás: Sima Smer győzelem, pocsék OĽaNO, javuló 

Szövetség 
2022. szeptember 6. – ma7.sk  

A zoznam.sk megrendelésére készített friss Polis-felmérésből kiderül, ha most tartanák a 

választásokat, azok nagyon sima ellenzéki győzelemmel zárulnának. Az augusztus 28-a és 
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szeptember 4-e között, 1003 ember telefonos megkérdezésével zajló közvélemény-kutatás 

szerint Szlovákia legnépszerűbb pártja jelenleg a Smer-SD. Robert Fico pártjára a válaszadók 

19,1%-a adná le szavazatát, ezzel 34 mandátumot szereznének. Második helyen a Pellegrini-

féle Hlas-SD végzett 17%-kal és 30 mandátummal. A harmadik helyezett különösen érdekes. 

Nagyon úgy fest ugyanis, a választók nem fordultak el az SaS-től a koalíciós viták ellenére 

sem. Sőt, Sulík pártjának még nőtt is a népszerűsége. 15,6%-kal és 28 mandátummal a 

legjobb kormánypárti eredményt produkálnák egy esetleges választáson. Sulíkék után egy 

nagy szakadék következik. A negyedik és ötödik helyezett párt, a Progresívne Slovensko és a 

Republika egyaránt 7,1%-ot és 13-13 mandátumot érne el. Rajtuk kívül még három párt jutna 

be a szlovák törvényhozásba: a Sme rodina, az OĽaNO és a KDH, 6,9, 6,1, illetve 5,1 

százalékkal (mandátumra fordítva: 12,11, 9). Kimaradna a parlamentből a Szövetség, amely az 

elmúlt hetek 3-3,5 százalék körüli eredménye után ezúttal némileg erősebb, 4,5%-os 

eredménnyel zárt. 

 

Rákóczi-fesztivált rendeznek vasárnap Borsiban 
2022. szeptember 6. – felvidek.ma, bumm.sk  

Rákóczi-fesztivált rendeznek szeptember 11-én Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén, a 

felújított Rákóczi-kastélyban – tájékoztatta a rendezvényt szervező Teleki László Alapítvány 

az MTI-t kedden. A látványos programok vasárnap 11 órakor kezdődnek és 19 órakor érnek 

véget a magyar határtól és Sátoraljaújhelytől alig 5 kilométerre fekvő felvidéki településen. A 

rendezvény a Sárospataki Lovasbandérium felvonulásával kezdődik, az érdeklődők ezután 

találkozhatnak mások mellett a Virtus Duda zenekarral, a gólyalábas színházzal, valamint a 

Zurgó együttessel is. A Tárogató pincében tokaji bormustrát és borkóstolót rendeznek a 

látogatóknak, valamint Rákóczi gasztronómia címmel főzőverseny lesz, amelyen a kort idéző 

alapanyagokból készül minden étel. Hangversenyt ad a Musica Historia zenekar, de lesz 

divatbemutató is korabeli ruhákból – írja keddi közleményében az alapítvány. Hozzáteszik, 

hogy fellép a Mediterrán Duó, valamint a néptáncos Fitos Dezső társulat, Fábry Sándor pedig 

stand up műsorral készül. 

 

A tavalyihoz hasonló sikerekben bízik a Selye János Gimnázium 
2022. szeptember 6. – bumm.sk  

Nyitra megye legjobb magyar tanítási nyelvű középiskolájának igazgatója, Andruskó Imre 21 

éve tölti be posztját, míg 31. évét kezdi meg a katedrán. Vele beszélgettünk az elmúlt és az idei 

tanévről. A gimnázium diplomáciai tevékenysége szintén említésre méltó, járt náluk 

Branislav Gröhling volt oktatásügyi miniszter, Magyarország előző köztársasági elnöke, Áder 

János, aki a Föld napja alkalmából előadást tartott a diákoknak. Az eddig megvalósult 

környezetvédelmi projektjeikért átvehették a Zöld tündér díjat is. Júniusban pedig a francia 

és a német nagykövetet láthatták vendégül. Az elmúlt tanévben indult be a Tigra ösztöndíj-

programjuk, melynek eredményeként 10 matematikában, informatikában és fizikában 

jeleskedő diákjuk kapott fejenként 1000 eurós ösztöndíjat. Ez a program ebben a tanévben is 

folytatódik majd. Tavasszal szeretnének részt venni egy bécsi kiránduláson, amit az osztrák 
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iskolaügyi tárca támogatna. A 30-40 fiatal egy hetet töltene Ausztria fővárosában, 

színházakat és múzeumokat látogatva. Szervezés alatt áll egy augusztusi tanulmányút 

Angliába és egy szeptemberi Erdélybe. Több termet is avattak a Selyében az elmúlt 

hónapokban, így állítva emléket két egykori igazgatónak és pedagógusnak, Ipóth 

Barnabásnak és Keszegh Istvánnak. Emellett a Czirfusz-család öt generációja tanult már a 

gimnázium falai között, ez 16 személyt jelent, ennek tiszteletére avatták fel a Czirfusz-termet. 

 

„A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül Ő tudja megalkotni 

saját magát.” 
2022. szeptember 6. – bumm.sk, felvidek.ma  

Maria Montessorit idézve szeretettel bízunk a sikeres új tanévben. Bár a nyár hangulata még 

benne él mindannyiunkban, egy időre magunk mögött kell hagynunk. Szeptember 5-én a 

Magyar Örökség-díjas Selye János Gimnáziumban is ünnepélyes keretek közt került sor a 

2022/2023-as tanév megnyitására. Az intézmény meghívott vendégei, RNDr. Bukor József, a 

Selye János Egyetem rektorhelyettese, Boros Anna, a Szülői Munkaközösség elnöknője, és 

Orosz Örs, Nyitra megye képviselője köszöntötték a diákokat, tanárokat. Orosz Örs képviselő 

úr több meglepetéssel is kedveskedett, hiszen a IV.B osztály minden tagja sorsolás útján a 

jövő évi Gombaszögi Nyári Táborba kapott belépőjegyet. Azokat a legsikeresebb diákokat 

szintén jutalmazta, akik a nyári szünetben is szorgalmukkal, tehetségükkel öregbítették 

iskolánk hírnevét: Mészáros Ádámot, (III.A), a Hamburgban rendezett nemzetközi 

németolimpia eredményes résztvevőjét; Žibrita Rebekát (III.C), aki az Izraelben rendezett 

ifjúsági atlétikai EB-n versenyzett 400 m gátfutásban; Szabó Bencét (IV.A), az űrkutatás és 

űrhajózás nagy szerelmesét, aki nyáron egyhónapos amerikai túrán vett részt az amerikai 

űrkutatási központokban; Naňo Ladislav Nimródot (II.A). Az igazgatói dicséretben részesült 

tanulóink közül is többen ezen a napon kapták meg az elismerést. 

 

Ünnepeltek a Zoboralján 
2022. szeptember 6. – felvidek.ma  

Zoboralja több hagyományőrző csoportja is az 1970-es évek elején alakult meg, számos idén 

ünnepelte jubileumát, hiszen fél évszázada ápolják, őrzik, gyakorolják őseik hagyatékát, 

énekelnek, táncolnak, előadják a szokásaikat, teszik mindezt régi népviseletben. A múlt 

hétvégén két községben is ünnep volt, szeptember 3-án Pogrányban, 4-én Nyitragesztén 

tartották meg nagyszabású rendezvény keretében a hagyományőrző csoportok 

megalakulásának ötvenedik évfordulójára emlékező rendezvényt. Pogrányban és 

Nyitragesztén kitettek magukért a szervezők, a hagyományőrző csoport vezetőségei. Mindkét 

településen a Csemadok mellett működnek a folklórcsoportok. Pogrányban szeptember 3-án 

délután a testvértelepülésekről, Felsőörsről és Tápióságról érkező hagyományőrző csoportjai, 

akikkel jó kapcsolatot tartanak fenn, illetve a tatabányai Forgórózsa Népművészeti Központ 

táncosai léptek fel, akikkel a pogrányi csemadokosoknak évek óta jó kapcsolataik vannak. Az 

ünnepen fellépett rajtuk kívül a Csitári Menyecskekórus és természetesen a házigazdák, a 

Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport Férfi Kara. 
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„Izsa befogadott minket” – első alkalommal szervezték meg az Art Limes 

Szimpóziumot  
2022. szeptember 6. – felvidek.ma  

Alkotói nyugalom, festői környezet, 12 fiatal festőművész, félszáz alkotás – augusztus 25-e és 

szeptember 3-a között szervezték meg az első Art Limes Szimpóziumot Izsán. A Komáromi 

járásban, a Duna bal partján fekvő település a Római Birodalom egykori határvonalán terül el 

(római kori öröksége az UNESCO oltalma alatt áll) – innen eredt a művészeti alkotótábor 

meghatározott témája is, a határvonal.  „Nem a római korra utaló konkrét festészeti 

elgondolásokat, hanem a határvonal, a limes tágabb értelmezését vártuk az alkotóktól, de 

természetesen szabad elgondolás alapján is születtek művek”  ̶  fogalmazott Miglinczi Éva 

művészetmenedzser a tábor szervezői nevében. A Vajdaságból, Felvidékről, Magyarországról 

és Finnországból érkező művészeknek az egyágyas szoba-fürdőszoba szálláslehetőség 

megteremtette a privát szférát, ám mellette a közös terekben is lehetőség volt az elmélyült 

beszélgetésekre, a műhelymunkákra. A szervezők biztosították az alkotáshoz szükséges 

eszközöket: vásznat, megfelelő papírt, festőállványokat, olajfestéket, akrilt, pasztellt is. A 

szimpózium ideje alatti pasztell-használat megteremtése tudatos elgondolás, ugyanis a 

Felvidéki Magyar Szépművészeti Egyesület újabb nagy projektje a 2023 tavaszán 

megrendezendő VI. Nemzetközi Pasztell Triennálé lesz.  

 

Galo Vilmos új kiadványa a komáromi zsidóságról 
2022. szeptember 6. – Új Szó  

„A komáromi zsidóság rövid története” címmel jelent meg a napokban rövid összefoglaló 

Galo Vilmos történész tollából. Csaknem egy esztendeje már annak, hogy a Komáromi Zsidó 

Hitközség történetéről szóló panókiállítás végigjárta Komárom köztereit. Ahogy azt annak 

szerzője, Galo Vilmos lapunknak kifejtette, sok munka volt az akkori kiállítás anyagában: 

„Annak a tárlatnak volt egy olyan hátránya, hogy a járvány idején nyílt meg, s nem látogatták 

sokan. Ezért kár lett volna, ha az összegyűjtött képanyag, a kutatott szakirodalom elveszett 

volna. A komáromi zsidóságnak pedig nincs ilyen kis összefoglaló könyve, amelyben röviden 

olvasható lenne a története magyar és szlovák nyelven”. Ennek eredményeként a hitközség 

gondozásában a napokban megjelent a kiállítás voltaképpeni anyaga – benne néhány olyan 

fényképpel, amelyek végül nem szerepeltek a panókon. Ahogy a kiállítás, úgy a füzet is az 

ókori előzményektől kezdve egészen napjainkig foglalja össze a komáromi zsidó közösségek 

történetét, amelyet akár egy kávézás mellett is kényelmesen átolvashatunk. Galo Vilmos a 

komáromi helytörténet avatott kutatójaként jelenleg mélyebben is foglalkozik a zsidó 

hitközség történetével. Ez jelenleg a hitközségi jegyzőkönyvek feldolgozását jelenti. Az 1880-

as évektől 1905-ig terjedő anyagban a történész már számos érdekes mozzanatot talált. 
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Régi sportok vajdasági olimpiája szeptember 17-én Bácsföldváron 
2022. szeptember 6. – Vajma.info 

Tizenharmadik alkalommal szervezik meg a régi sportok vajdasági olimpiáját szeptember 17-

én, szombaton a bácsföldvári Vojvodina futballklub stadionjában. Eredetileg augusztus 20-án 

tartották volna meg a rendezvényt, de a rossz idő miatt elhalasztották. A régi sportok 

vajdasági olimpiája egy olyan rendezvény, amelynek célja a Vajdaság kulturális örökségének 

ápolása, megőrzése és népszerűsítése a mindenki számára elérhető sportok fejlesztésével és 

népszerűsítésével. A rendezvény szervezője az Óbecsei Ifjúsági Szervezet, a megvalósításban 

pedig az óbecsei önkormányzat is segítséget nyújt. 

 

Gyermekkavalkád 
2022. szeptember 6. – Vajma.info 

Topolya községnapi rendezvénysorozatában, amely szeptember 9-e és 18-a között zajlik, 

ezúttal is kiemelkedő helyet kapnak a gyermekek, akik szeptember 17-én, szombaton 10 

órától mutatkozhatnak be a Felvonulási téren felállított nagyszínpadon Topolya Község 

Művelődési Háza szervezésében. Az ehhez köthető felhívással kapcsolatban az intézmény 

igazgatónőjét, Csípe Tímeát kérdeztük. – Az idén is elmarad a karneváli felvonulás, így az 

azután következő színpadi előadások hangulatát gondoltuk tovább. Elsősorban maximum 3 

és fél perces zenés produkciókra számítunk, de nem kizáró ok az sem, ha valamilyen 

zeneszám nélküli, más fajta előadásban gondolkodnak a fellépőink, például verses 

összeállításban. Folyamatosan futnak be hozzánk a jelentkezési lapok, szeptember 5-ét 

jelöltük meg határidőnek, és ha valaki néhány napot késik, azt sem utasítjuk el. 

 

Kilencvenéves a Bajsa Labdarúgóklub 
2022. szeptember 6. – Magyarszo.rs 

Fennállásának kilencvenedik évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Bajsa Labdarúgóklub. A 

helyi közösség épületének folyosóján régi fotókból nyílt kiállítás. Az alkalmi ünnepi 

összejövetelen emlékéremmel jutalmazták az egykori focistákat. Közülük sokan 

játékoskarrierjük befejezése után sportmunkásként, edzőként, segédedzőként vagy más 

módon tevékenykedtek a sportéletben. Az elismeréseket Palágyi Szabolcs és Zsemberi János 

klubelnök adta át. Az egykori játékosok mellett jelen volt dr. Gadányi Károly, a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) tagja, jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria 

Egyetemi Központ Szláv Filológiai Tanszékcsoportjának egyetemi tanára, aki egyben az MLSZ 

Vas Megyei Társadalmi Elnökségének elnöke. Elismerően szólt a bajsai sportéletről és 

Zsemberi János sportmunkásságáról, akinek tevékenységét alkalmi ajándékokkal, köztük 

serleggel köszönte meg.  
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ORFK: mintegy 13 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. szeptember 7. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5766-an léptek be kedden Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7261-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 150 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 137-en érkeztek - köztük 27 gyermek - az 

ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Több mint 40 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adományozott a magyar 

kormány Ukrajnának 
2022. szeptember 6. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Bacskai József ungvári főkonzul 325 millió forint értékű Pfizer felnőtt oltóanyagot adott át a 

magyar kormány nevében Viktor Mikitának, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás 

vezetőjének. A segélyszállítmány ünnepélyes átadásán Bacskai József Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának főkonzulja kiemelte, hogy a szállítmány összeállítását és célba juttatását 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felügyelte. A diplomata emlékeztetett arra, 

hogy Magyarország, ahogy a koronavírus járvány idején, úgy a háború kitörésének első 

napjától kezdve humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Bacskai József elmondta, hogy 

tavaly 22 ezer kárpátaljai lakos vehette fel a koronavírus elleni védőoltást a határ mentén. A 

mostani szállítmányból a Kárpátaljával szomszédos Lemberg (Lviv) és Ivano-Frankivszk 

megye is részesül - közölte a főkonzul, aki aláhúzta, hogy Magyarország számos 

segélyszállítmányt juttatott el Ukrajnába és a Kijev melletti Bucsa település újjáépítésében is 

részt vesz. 

 

Támogatást igényelhetnek a kárpátaljai lakosok 
2022. szeptember 6. – karpatalja.ma 

Állami támogatást igényelhetnek azok a személyek Kárpátalján, akik térítésmentesen 

szállásolnak el belső-ukrajnai menekülteket szeptember vagy október folyamán – tudatta a 

pmg.ua internetes hírportál. A támogatás összege 4 000 hrivnya, melyet a megyei 

költségvetésből finanszíroznak majd. A támogatás igényléséhez minimum 2 vagy több 

menekültnek kell 30 napra vagy annál hosszabb időre szállást adni. 

 

Magas a közlekedési szabálysértők száma Kárpátalján 
2022. szeptember 6. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai rendőrség statisztikai adatai szerint idén kimagaslóan sok közlekedési 

szabálysértés történt megyénkben. A rendőrség munkatársai kihangsúlyozták, hogy a 
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KRESZ-szabályok betartása segít, hogy megelőzzük a baleseteket, és a saját biztonságunkat 

szolgálják. Csak augusztus 1-e és 31-e között 315 sofőrt büntettek meg a manőverezési szabály 

megsértéséért, 238 esetben túllépték a megengedett sebességhatárt, 146 személy nem tartotta 

meg a biztonságos követési távolságot, 61 sofőr megsértette a kereszteződések átkelésére 

vonatkozó szabályokat, 35 személy ittas állapotban vagy kábítószer hatása alatt vezetett, 12 

sofőr szabálytalanul előzött, 8 személy a gyalogátkelőhelyre vonatkozó szabályokat sértette 

meg, 3 pedig nem használta az irányjelzőt.  

 

Háború: ungvári tanár halt meg a fronton 
2022. szeptember 6. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Herszonért vívott csatában vesztette életét az ungvári Ivan Pajda tanár, két gyermek 

édesapja. A hírt a férfi barátja, Ivan Beleckij osztotta meg. Pajda a kárpátaljai 128-as 

dandárnál teljesített szolgálatot. A háború kezdetén, mint ahogy 2014-ben is, az elsők között 

vonult be a seregbe. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Véget ért a belső ukrajnai gyerekek magyarországi támogatásból megvalósult 

tábora Kárpátalján 
2022. szeptember 6. – kiszo.net 

A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) belső ukrajnai gyermekek 

kárpátaljai táboroztatásával zárta nyári programsorozatát. A 160 gyerek Kijevből, 

Hmelnickijből, Irpinyből, Ivano-Frankivszkból, Ternopilból és Lembergből érkezett 

vidékünkre, ahol a pihenés és a kikapcsolódás kapott főszerepet. A két hét leforgása alatt a 

szervezők mindent megtettek a gyerekekért, akik többsége számos háborús “élménnyel” 

érkezett a közösségbe. 

 

Kárpátalja 20 teherautót és fűrészárut adott át az Ukrán Fegyveres Erőknek 
2022. szeptember 6. – kiszo.net 

A Regionális Védelmi Tanács döntése értelmében 20 teherautót és fűrészárut adtak át a 

frontvonalban harcoló katonai egységeknek, közölte Viktor Mikita, a megyei katonai 

közigazgatás vezetője. Az autók Oroszországhoz köthető cégek tulajdonát képezték, ezért a 

hadiállapot idején érvényes jogszabályoknak megfelelően az agresszor vagyonát és járműveit 

államosítottuk, és a fegyveres erők szükségleteire irányítottuk, mondta el Mikita. Hozzátette, 

több mint 1100 köbméter fűrészáru és deszka került átadásra az egyik fegyveres egységnek. 

Ezeket óvóhelyek és árkok kialakítására fogják használni. 

 

Óvóhelyek építését támogatta Kárpátalján a Magyar Református 

Szeretetszolgálat 
2022. szeptember 6. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrajnai háború miatt óvóhelyek építését támogatta Kárpátalján a Magyar Református 

Szeretetszolgálat (MRSZ) 81 millió forint értékben - jelentették be kedden Beregszászon. Az 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ot-ovohely-epulhet-karpataljan-az-mrsz-tamogatasabol/
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MRSZ a támogatást a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek (KRE) juttatta el az ukrán 

állami előírások által kötelezővé tett óvóhelyek létrehozására. A támogatásból a megye négy 

református líceuma, valamint a KRE által fenntartott beregszászi idősotthon óvóhelyének 

kialakítására nyílik lehetőség. Ezek berendezését is segíti adományaival az MRSZ - hangzott 

el azon a közös sajtótájékoztatón, amelyet a két partnerszervezet a KRE által fenntartott 

idősotthonban tartott. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 6. – Kossuth Rádió 

Szerbiában novemberben lejár a kisebbségi önkormányzatok, köztük a Magyar Nemzeti 

Tanács  négyéves mandátuma, ezért a belgrádi kormány kisebbségi és emberi jogi minisztere 

november 13-ára kiírta az új választásokat, amikor is 23 kisebbségi nemzeti közösség 

választja újra Nemzeti Tanácsát.  

Szlovákiában felbomlott a kormányzó négyes koalíció. A liberálisok kilépésével kisebbségi 

kormányzásra készül Eduard Heger miniszterelnök. Elemzők szerint azonban egyre nagyobb 

az esélye, hogy előrehozott választások lesznek. Vajon ez a helyzet milyen hatással lehet a 

magyar közösségre és pártjukra, a Szövetségre?  

A hétvégén szervezték meg az aradi Expo kiállítási központban a 32. Agromalim Nemzetközi 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakkiállítást, a régió legnagyobb szakvásárát. Szombaton 

tartották meg az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete által kezdeményezett szakmai 

fórumot, amelyre a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők.  

A temesvári Kohézió Egyesület Iskolatáska programjában minden tanévkezdéskor 

tanszerekkel, iskolatáskával, sportszerekkel támogatja a nyilvántartásában szereplő családok 

gyermekeit, levéve ezzel a többgyermekes családok válláról az iskolakezdés gondjának és 

költségének egy részét. Az idén a tanévkezdés napján a Kós Károly Közösségi Központban 

adták át a csomagokat. Először Sipos Ilonát, az egyesület alapítóját kérdeztük. 

Határon túli gyermekekre is gondolt a Magyar Református Szeretetszolgálat, amikor idén 

nyáron meghirdette tanszergyűjtő programját. A segélyszervezet idén száz gyermek számára 

biztosított iskolatáskát és tanszereket Kárpátalján.  

Szeptember 5-én megkezdődött a tanév Romániában és megkezdődött a magyar oktatás a 

Bákó megyei csángómagyaroknál is, ahol úgy tűnik, a dolgok szépen-lassan a helyükre 

kerülnek. 

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

