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Nyomtatott és online sajtó 
  

Novák Bukarestben: a feladatunk felerősíteni az Európai Unió hangját 
2022. szeptember 7. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, Origo 

Az a célunk és feladatunk, hogy az Európai Unió hangját felerősítsük, befolyását növelni 

tudjuk - mondta Novák Katalin köztársasági elnök Klaus Johannis román államfővel tartott 

sajtótájékoztatóján szerdán Bukarestben. A köztársasági elnök kérdésre válaszolva kifejtette, 

hogy a két ország ebben kész közösen fellépni. "Jó közös döntésekre van szükség" - 

hangsúlyozta. Elmondta, hogy a Klaus Johannis román államfővel folytatott megbeszélés 

témája volt egyebek mellett Románia schengeni térséghez való csatlakozása, energetikai 

kérdések és az energiafüggőség, a Romániában élő magyarok helyzete, és az ukrajnai 

háborúból menekültek megsegítése. Kiemelte: bízik Románia és Magyarország pragmatikus, 

jó és modern kapcsolatában. Az energiafüggőségről szólva kiemelte: Magyarország helyzete 

még nehezebb, a kiszolgáltatottsága még nagyobb, mint Romániáé, mivel nem rendelkezik 

tengeri kikötővel, tengeri határral. Elmondta, hogy a jövőben Magyarország csökkenteni 

kívánja energiafüggőségét, energiaszuverenitást szeretnénk elérni. "Dolgozunk ezen, minden 

olyan kezdeményezést örömmel látunk és támogatunk, amely növeli az energetikai 

diverzifikációnak a lehetőségét és függetlenít az orosz energiaforrásoktól. Számítunk 

Romániára ebben a vonatkozásban is" - mutatott rá. 

 

Iohannis „román állami hozzájárulást” erőltet a magyar kormány erdélyi 

programjaihoz 
2022. szeptember 7. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Romániában tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek jogait, az etnikumközi feszültségekkel 

kapcsolatos témák az esetek többségében mesterségesen kreáltak, és egyes politikusok 

felfújják ezeket – jelentette Klaus Iohannis államfő szerdán Bukarestben, miután Novák 

Katalin köztársasági elnököt fogadta a Cotroceni-palotában. A megbeszélést követő közös 

sajtótájékoztatón Iohannis kijelentette, Romániában tiszteletben tartják a kisebbségek jogait, 

sőt azzal büszkélkedhet az ország, hogy parlamenti képviseletet is biztosít a nemzeti 

kisebbségeknek, olyan esetekben is, amikor a megszerzett szavazatszám nem lenne elegendő 

egy mandátumhoz. Iohannis kitért a magyar kormány Erdélyben megvalósított, ám a román 

hatóságok által gördített akadályok miatt felfüggesztett gazdaságfejlesztési programjaira is. 

Alapvető fontosságúnak nevezte a román állam hozzájárulását az ország területén 

megvalósuló projektekhez, amelyek ugyanakkor szerinte nem lehetnek etnikai alapon 

diszkriminatívak, és meg kell felelniük a román, az európai és a nemzetközi jognak. Klaus 

Iohannis elmondta, a megbeszélésen ismételten hangsúlyozták a párbeszéd fontosságát, 

illetve hogy kerülni kell „az egyoldalú megközelítéseket”, amelyek nem vezetnek fenntartható 

megoldáshoz. 
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Kelemen Hunor: új lehetőségeket nyithat a magyar-román kapcsolatokban a 

hivatalos államfői találkozó 
2022. szeptember 7. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Új teret, új lehetőségeket nyithat a magyar-román kapcsolatokban Novák Katalin magyar 

köztársasági elnök és Klaus Iohannis román államfő szerdai találkozója. Az, hogy tizenkét 

éves szüntet után ismét hivatalos megbeszélést folytatott Bukarestben a két ország államfője 

– vélekedett Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. A 

bukaresti nagykoalíciós kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő politikus a 

bukaresti Kálvineum református templomban nyilatkozott a magyar sajtónak, ahol 

megszervezték Novák Katalin találkozóját a bukaresti magyar közösséggel. Kelemen Hunor 

felidézte: az utóbbi két évben (az RMDSZ kormányra lépése óta) sok magyar-román 

szakpolitikai egyeztetést rendeztek kormányzati szinten, miniszterek és államtitkárok 

találkoztak. „Elindult egy párbeszéd, hisz, valóban, a román-magyar kapcsolatok 

befagyottnak tűntek, és az volt az egyik fontos szempont, hogy ezeket kimozdítsuk a 

holtpontról. Innen ez egy erős továbblépés, ugyanis a legmagasabb szinten, hivatalosan 

találkozott a két államfő. Azért tartom fontosnak, mert egy újabb lendületet adhat, kinyit 

újabb kapukat, lehetőségeket teremt, valamelyest visszahozza a bizalmat, mert bizalom nélkül 

nehéz együttműködni” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. 

 

Szijjártó: minden adott a magyar-argentin gazdasági együttműködés 

fejlesztéséhez 

2022. szeptember 7. – MTI, Demokrata 

Minden adott Magyarország és Argentína gazdasági együttműködésének fejlesztéséhez 

részben annak köszönhetően, hogy a két ország között nincsen semmifajta politikai vita - 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Buenos Airesben. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nap folyamán a 

magyar gazdaság iránt érdeklődő helyi nagyvállalatok képviselőivel találkozik, majd hosszabb 

programon vesz részt argentin kollégájával. A miniszter kitért az ukrajnai fegyveres 

konfliktusra is, és hangsúlyozta, hogy az negatív hatással van az egész világra. "A háború 

gazdasági, élelmezésbiztonsági és energiaellátási következményei az egész világon éreztetik 

hatásukat, mindegy, hogy egy ország, egy földrész milyen messze van Ukrajnától" - mondta. 

"A 24., sőt lassan mondhatjuk már, hogy a 25. órában vagyunk ahhoz, hogy a háború drámai 

globális következményeit megelőzzük vagy legalábbis enyhítsük" - vélekedett. Majd 

hozzátette: Magyarország és Argentína is azt az álláspontot képviseli, hogy minél előbb véget 

kell vetni a háborúnak Ukrajnában. "Mi azt szeretnénk, ha a nemzetközi közösség végre 

félretenné azokat a javaslatokat, amelyek a háború eszkalálódásával, meghosszabbodásával, 

továbbterjedésével fenyegetik a világot. És inkább azokat a javaslatokat kellene elővenni, 

amelyek közelebb visznek minket a békéhez" - közölte. 
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Harrach: identitásválsággal küzd a világ 

2022. szeptember 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Demokrata 

Napjainkban identitásválsággal küzd a világ, és sokszor abnormális jelenségekkel terhelt - 

mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke a szervezet 

tanácskozásán szerdán Budapesten, hangsúlyozva: ezért van kiemelt jelentősége a 

kiegyensúlyozottságot biztosító értékek képviseletének. Kifejtette: a keresztény jelző az 

egyetemes elkötelezettségre utal, és semmilyen megosztó jellege nincs. Ahogy a keresztény 

kultúra elfogadható a hívő és nem hívő ember számára is, aki tudja, "ami keresztény az 

emberi, kiegyensúlyozott és normális"  - fogalmazott Harrach Péter a Keresztény Civil 

Szervezetek Országos Fórumán. Rámutatott: a keresztény társadalmi felelősségvállalás azt 

jelenti, hogy a keresztények nem zárkóznak el a világtól, hibái ellenére szeretik azt, és együtt 

élnek mindenkivel, még akkor is, ha másként gondolkodik a világról. A KDNP országgyűlési 

képviselője azt mondta, a keresztény felelősségvállalás megjelenik az egyházi közösségekben, 

a családban, a gazdaságban és a kultúrában is. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az elmúlt 10-12 év alatt a 

civil világ számos területét megerősítették. Kitért egyebek mellett a civilek döntéshozatalba 

való bevonására, a faluprogramokra, az egyházi közösségi programokra, a nemzetiségi civil 

szervezetek, illetve a külhoni magyarság civil szervezeteinek támogatására. Kárpát-medence-

szerte, 1500 közösségi ház újult meg vagy épült, táborozó helyek újultak meg. 

Magyarországon és külhonban 7000 egyházi közösségi programot szerveztek a civil 

szervezetek. 

 

     
 

Pragmatikus román–magyar kapcsolatokra van szükség a Bukarestbe érkezett 

Novák Katalin szerint 
2022. szeptember 7. – Krónika, maszol.ro 

Megérkezett Bukarestbe Novák Katalin köztársasági elnök szerdán reggel Klaus Iohannis 

meghívására, a román államfő 10.30 órakor katonai tiszteletadás mellett fogadta a legfőbb 

magyar közméltóságot a Cotroceni-palotában. A román fővárosba utazása előtt Novák Katalin 

közösségi oldalán azt írta: a szomszédságnak működnie kell, pragmatikus román–magyar 

kapcsolatokra van szükség, „most különösen”. Hozzátette, ezért fogadta el Klaus 

Iohannisnak, Románia elnökének meghívását. Novák Katalin bejegyzésében megjegyezte, 

hogy utoljára 12 éve járt hivatalos látogatáson magyar államfő Bukarestben. „Találkozásunk 

lehetőséget ad arra, hogy egymás szemébe nézve beszéljünk a nemzeteinket érintő 

legfontosabb kérdésekről” – írta közösségi oldalán a magyar köztársasági elnök. 
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Kihelyezhetik a történelmi magyar helyneveket Nagyváradon, első szakaszban 

sikeres a projekt 
2022. szeptember 7. – Krónika, Bihari Napló 

Megvan az esély arra, hogy kikerüljenek a történelmi magyar helynevek – utca-, tér- és 

földrajzi elnevezések – Nagyváradon a részvételi költségvetés keretében, miután első 

szakaszban sikeres lett az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ez irányú kezdeményezése. Az 

első körben szervezett online szavazás sikeréről közösségi oldalán számolt be a politikai 

alakulat. „Sikeres lett kezdeményezésünk a nagyváradi részvételi költségvetés keretében 

szervezett online szavazáson, így komoly esély van rá, hogy Szent László királyunk városának 

történelmi magyar utcanevei és térelnevezései végre kikerüljenek. Az online szavazáson túl 

vagyunk. Kezdeményezésünk – Önöknek hála – saját kategóriájában első, összesítésben 

pedig második lett. Köszönjük!” – írták. Arra is kitértek, hogy következő lépésként a 

nagyváradi polgárok személyes, jelenléti szavazására is szükség lesz majd, így nagyon fontos, 

hogy a magyar közösség ezen is nagy számban részt vegyen. 

 

Közösséggé kovácsoló diáknapok Nagybányán: ötödik évfordulóját ünnepli a 

Főtér Fesztivál rendezvénye 
2022. szeptember 7. – Krónika 

Kulturális és szórakoztató programokkal zajlik a nagybányai magyarság ünnepe, a Főtér 

Fesztivál. Az Újra fő a tér jelszóval megszervezett, vasárnapig tartó magyar napok keretében 

ötödik évfordulóját ünnepli a diáknapok programsorozat is, ahol a hagyományos programok 

mellett újdonságok is várják a fiatal generációt. „Az előző kiadások alapján elmondhatjuk, az 

FF Diáknapok folyamatos fejlődésben van. Akik öt éve vesznek részt a nagybányai 

diáknapokon, láthatják, hogy a korábbi kiadásokhoz képest újdonságok is szerepelnek a 

programban. Minden évben más személyt kérünk fel az esemény szervezésére, hogy 

színesebb, változatosabb legyen, az idei kiadást Gáspár-Barra Áronra bíztuk” – mondta el a 

Krónikának Mészáros Orsolya, a magyar napok kommunikációs felelőse. A helyi magyarság 

ragaszkodik ennek az ünnepnek a hagyományához; a 120 ezres Nagybánya lakosságának 11,3 

százaléka vallotta magát magyarnak a legutóbbi népszámlálási adatok szerint. Máramaros 

megyében 1232 óvodás és iskolás korú magyar gyermek van, közülük 583-an Nagybányára 

járnak óvodába, iskolába. A településen a Németh László Elméleti Líceumban tanulhatnak 

magyar nyelven a diákok óvodás kortól egészen az érettségiig, ezenkívül a Nicolae Iorga 

Általános Iskolában magyar tagozat is működik.  

 

A Petőfi-emlékévhez kapcsolódik idén az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás 
2022. szeptember 7. – maszol.ro 

Szeptember végén rajtol az 500 kilométeres Egy vérből vagyunk jótékonysági futás, amely 

idén a véradás és adománygyűjtés mellett kiegészül a kultúrával is. A Petőfi Sándor 

születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévében az esemény a költő 

szülővárosából, Kiskőrösről rajtol szeptember 20-án, és Koltón, a Teleki-kastélynál ér véget 

szeptember 25-én. A célba érkezést szentmise és több órás élményprogram követi, 
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ugyanakkor a Teleki-kastélyt is megmutatják a gyermekotthonok lakóinak. Gui Angéla, az 

Egy Vérből Vagyunk Alapítvány létrehozója, az esemény ötletgazdája és önkéntes szervezője 

elmondta, 2015 óta szervezik meg a rendezvényt, először Böjte Csabát kereste meg az ötlettel, 

és az első esemény alkalmával Déváról futottak el Budapestig öt nap alatt. Ez akkor annyira 

jól sikerült, hogy azóta is rendszeresen megszervezik minden évben. Mint elmondta, négy 

éven keresztül Kárpátalja felé vették az irányt, hiszen a „kárpátaljai magyarok nélkülöznek a 

legjobban”, és ott gyűjtöttek két kárpátaljai gyermekotthon számára. 

 

Több mint száz környezetbarát óvoda épül az uniós helyreállítási alapból 
2022. szeptember 7. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Románia 124 új, korszerű és környezetbarát bölcsődét épít az uniós helyreállítási alapból, így 

7450 új bölcsődei helyet hoznak létre – közölte szerdán hírlevelében az RMDSZ. A közlemény 

Cseke Attila romániai fejlesztési minisztert idézte, aki elmondta: az állam feladata 

megteremteni a szükséges infrastruktúrát ahhoz, hogy a családok boldoguljanak, a fiatalok 

gyermeket vállaljanak. A közlemény felidézte, hogy a tárcavezető szeptember 1-jén írta alá az 

első kilenc, uniós alapból finanszírozott bölcsőde megépítéséhez szükséges finanszírozási 

szerződést, azóta újabb 55-öt írt alá, így most összesen 64 bölcsőde építése kezdődhet el. 

Hamarosan a fennmaradó 60 bölcsőde megépítését is jóváhagyja a fejlesztési szaktárca. 

Cseke Attila emlékeztetett, hogy az általa vezetett minisztérium 2021 elején indította el 

román állami finanszírozással országos bölcsődeépítési programját, módosította az évtizedek 

óta elévült építési szabályokat, elkészítette az építési folyamatot felgyorsító környezetbarát 

bölcsőde típustervét. Most a fejlesztési minisztérium uniós forrásokból biztosítja a szükséges 

finanszírozás teljes összegét, és a telkek közművesítését is fizeti. „Ezáltal az erre szánt román 

kormányzati erőforrásokat felszabadítjuk, és újabb bölcsődék megépítésére fordítjuk” – 

mondta az RMDSZ-es miniszter. 

 

A Gac-oldali hősökre emlékeztek  
2022. szeptember 7. – szekelyhon.ro 

Hetvennyolc éve nyugszik a Gac-oldalban az a 159 székesfehérvári katona, akik a második 

világháborúban, 1944. szeptember 7-én, Gyergyószentmiklós határában lelték halálukat. 

Emléküket és nyughelyüket a felszegi assszonyok, azokban az években is őrizték és gondozták 

amikor ez nem volt megengedett. 1990 után minden évben szervezett formában is 

megemlékezést tartanak ezen a helyen. Nem volt ez másképp idén sem.  „Közel 80 éve 

nyugszik itt a Gac-oldalban az 159 magyar katona, akik, ha nem történik meg ez a szörnyű 

esemény, talán még napjainkban is élnének, hiszen  nagy részük a tizennyolcadik életévét is 

alig betöltő fiatal kadét volt” – indította beszédét a Gac-oldali megemlékezés alkalmával 

Csergő Tibor András polgármester, hozzátéve a Gac-oldalban történt szomorú események 

örökre összekapcsolták a két várost: Gyergyószentmiklóst és Székesfehérvárt. Bár az idei 

emlékezésen a székesfehérvári küldöttség nem vett részt, ők ezen a napon otthon szerveztek 

főhajtást, a Gyergyószentmiklósról elnevezett emlékparkban.  
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Új fejezet elkezdődésére van kilátás a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál, 

visszatérnének a „félretett” művészek 
2022. szeptember 7. – Krónika 

Visszatérne művészeti igazgatói tisztségébe a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mindkét 

társulatának vezetője, Keresztes Attila és Nicu Mihoc is. Mindketten azok után döntöttek így, 

hogy az intézmény vezérigazgatója, Gáspárik Attila – akivel már nem tudtak együtt dolgozni 

– a magyar tagozat nyomására kedden benyújtotta felmondását. Keresztessel és Mihockal 

együtt más művészek is szívesen visszatérnének eddigi munkahelyükre. Egyébként Mihoc 

felmondásának az az előzménye, hogy az állás nélkül maradt Keresztest alkalmazni szerette 

volna rendezőként a román tagozatra, de Gáspárik közbeszólt, és megtiltotta. Ugyanakkor 

arra próbálta kötelezni Mihocot, hogy hosszabbítson szerződést Radu Anastasszal, aki két év 

alatt nem igazán alkotott felejthetetlent Marosvásárhelyen. „Azt mondta, ha nem kell nekem 

a román tagozaton, akkor ő alkalmazza a magyar tagozatra. Csak azt nem magyarázta el, hogy 

milyen munkakörbe, hisz a Moldovai Köztársaságból érkező kolléga nem tud magyarul” – 

mesélte Mihoc. 

  
Gombaszög: Folytatódik a régészeti feltárás 

2022. szeptember 7. – ma7.sk  

Bár eredetileg már nem tervezték, mégis folytatódik a régészeti feltárás a gombaszögi pálos 

kolostorban. Ezúttal azt vizsgálják meg, mit rejt a kolostor több mint 650 éves kútjának 

mélye. A gombaszögi pálos kolostornál eddig hat ásatási szezon folyt le, feltárták egyebek 

mellett a templomot, a kerengőt, a kolostor egyes termeit, folyosóit, találtak egy nyolcszögletű 

kápolnát. A kút létével kapcsolatban a kassai műemlékvédelmi hivatal is szkeptikus volt, de 

tavaly, a hatodik ásatási szezonban sikerült megtalálni a mai járószint alatt 120-140 centivel 

azt a szintet, amit egykor a szerzetesek tapostak, s ezzel együtt a nagyméretű, két méter széles 

kutat is, igaz, a kávája szétesett. Ezután hat méter mélységig kitermelték belőle a földet és a 

beomlott köveket, az utóbbiakból újjáépítették a kút falát. Innen indul a mostatni régészeti 

feltárás Kamil Švaňa régész és Balogh Árpád régésztechnikus felügyelete mellett. A feltárás 

első napján, bár nem teljes szélességben, de sikerült elérni a kút fenekét, egy homokos 

réteget. Számos leletet találtak, főként kerámiát és csontokat, néhány fémtárgyat, rézlemezt, 

ezüstözött fémlemezt. A feltárás folytatódik, s a kitermelt földet is átvizsgálják 

fémdetektorral. 

 

Kiállítás az Alsó-Garam menti viseletekről 
2022. szeptember 7. – ma7.sk  

A zselízi Művelődési Otthon kistermében – a Lévai Regionális Művelődési Központ és a 

Matica slovenská helyi szervezete jóvoltából – a napokban egy helytörténeti kiállítás nyílt 

meg, ami a népviseletekre helyezte a hangsúlyt. 2022. szeptember 6-án a zselízi Alapiskola 

tanulói ellátogattak a helyi Művelődési Otthonban megnyílt kiállításra, amelyen Juhász 

Gábor helytörténész várta őket. A tárlatvezető arról mesélt nekik, hogy miként öltözködtek és 
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éltek az őseik az Alsó-Garam mentén a 19. század közepétől egészen a 20. század közepéig. 

Mint mondta, Zselíznek és környékének tipikus népviselete nem volt, nem úgy a közelben 

található Bénynek vagy Óbarsnak: „Az 1880-as években elkezdődött az iparosodás, a kisebb 

vállalatok és a nagyobb gyárak működése okán megszűnt a házi ruhakészítés. Ekkoriban 

kezdték el árusítani a jobb minőségű, vékonyabb ruhaanyagokat, így hamarosan megszűnt a 

házi szőttesnek, a viseletnek a hordása.” Rávilágított, hogy a 16. és 17. századból származó 

török adóösszeírásokból tudható, hogy Zselízen, Kétyen, Nyíren, Lekéren, Sáróban, Peszeken 

és más környező településen is kendert és lent termesztettek, hogy abból ruhákat 

készíthessenek. 

 

Iskolabusszal a losonci Kármán József Alapiskolába 
2022. szeptember 7. – ma7.sk  

Az idei tanévtől kezdve két iskolabusz szállítja a kisdiákokat a losonci Kármán József 

Alapiskolába. A Rákóczi Szövetség támogatásának köszönhetően ezáltal még vonzóbbá vált az 

intézmény a szülők számára. Csúsz Péter igazgató elmondta, az idei év legnagyobb 

feladatának azt tekinti, hogy minél több diáknak biztosíthassák az anyanyelvi oktatás 

előnyeit. Ez mellett természetesen azt is meg kell említeni, hogy a biztonságos, ajtótól ajtóig 

való szállítás olyan szolgáltatás, ami vonzóvá teszi ennek teljeskörű kiszélesítését. „További 

célkitűzéseink között mindig is az első helyen állt a kilencedikes diákok felmérőjén a lehető 

legjobb eredményt elérni. Magyar nyelvből mindig az országos átlagot érjük el, tehát a cél 

ennek meghaladása lesz, hasonlóképpen, mint a matematikánál, szlovák nyelvből viszont 

mindig az országos átlag felett vagyunk, tehát a célunk idén sem lehet kevesebb” – 

nyilatkozta, hozzátéve: rendezvényekből sem lesz hiány. Mint mondta, az iskolai ebédek és a 

napközi árának kérdésével a losonci képviselőtestület foglalkozik, hiszen az iskolai étkezdék 

már júniusban sem jöttek ki a megszabott áregységből, ami egy adag ételre volt megszabva. 

 

Méltó helyre kerültek az ipolysági városi elismerések 
2022. szeptember 7. – felvidek.ma  

A jubiláló Honti Kulturális Napok nyitányaként szeptember 6-án az ünnepi képviselő-

testületi ülés keretében adták át a város díjait. A városháza dísztermében hét személyt, illetve 

intézményt, szervezetet díjaztak az ünnepi alkalmon. Mint Štefan Gregor, Ipolyság 

polgármestere köszöntőjében kifejtette: a kitüntetettek mindannyian nagyban hozzájárultak a 

város jó hírnevének öregbítéséhez. Az utóbbi időszakban a járványügyi helyzet nem tette 

lehetővé a Honti Kulturális Napokhoz kapcsolódó díjátadásokat. Mint elhangzott, az idei 

esztendőben méltó helyre kerültek a városi elismerések. A városháza dísztermében Ipolyság 

Város Díját, Ipolyság Polgármesterének Díját, valamint Ipolyság Díszpolgári kitüntetését 

adták át a keddi napon. Ipolyság Város Díját azon egyéneknek vagy csoportoknak 

adományozhatja a képviselő-testület, akik vagy amelyek nagyban hozzájárultak a város 

fejlesztéséhez, hírnevének öregbítéséhez, méltó képviseletéhez a tudomány, az oktatás, a 

kultúra, a művészet vagy a sport terén. A 2021-es esztendőt tekintve a képviselő-testület 

Ipolyság Város Díját adományozta Harna Sándornak, az ipolysági sport és Ipolyság város jó 

hírnevének öregbítéséért, valamint a város méltó képviseletéért bel- és külföldön egyaránt. 
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Ugyancsak díjban részesült az Ipoly menti város egyházi iskolaközpontja. A Fegyverneki 

Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolának fennállása 30. évfordulója alkalmából, az 

ipolysági oktatásügy fejlesztéséért érdemelte ki a díjat. 

 

Simon Zsolt minipártja Viskupičot támogatja a megyei választásokon 
2022. szeptember 7. –  felvidek.ma, bumm.sk 

A Magyar Fórum Jozef Viskupičot, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat jelenlegi elnökét 

támogatja a megyei választásokon. Ezt Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke közölte a 

dunaszerdahelyi sajtótájékoztatóján. Hozzátette: ez nem arról szól, hogy csak most kezdtek 

együttműködni. „Én már 12 éve ismerem őt a parlamentből. Öt évvel ezelőtt lett megyeelnök, 

és meg voltam lepődve, mikor azt mondta, hogy a megyei hivatalban ő az egyetlen, aki beszél 

magyarul. Ez most már másképp van, mert megértette, hogy a megye az embereké, és a 

nemzeti kisebbségeket is képviselni kell a megfelelő arányban” – közölte Simon. „A Magyar 

Fórum támogatása számomra azt igazolja, hogy a megye modernizációjának folytatására tett 

ajánlatom mindenkinek szól. Függetlenül attól, hogy a szlovák vagy a magyar az első nyelve. 

A képviselő-testületben és a megye szűk vezetésén belül öt évig a mai Szövetség képviselőivel 

is együttműködtünk. A 14 képviselőjük erős támaszt jelentett, és együtt rendszerszintű 

változtatásokat hajtottunk végre, egyensúlyba hoztuk a pénzügyeket, és fejlesztési 

beruházásokat indítottunk el. Mint elmondta, a következő időszakban többek között a 

hiányszakmák tanulására akarják ösztönözni a diákokat. „Ígéretet kaptunk arra, hogy 

folytatódik a középiskolák fejlesztése, és a szakiskolák férőhelybővítése. Megszólítottuk a 

Szövetséget, hogy tárgyaljunk a közös fellépésről, de ezt az ajánlatot visszautasították” – tette 

hozzá Simon. 

 

Komáromban az első között nyílt Regionális Mentorközpont Tanároknak – Dél-

Szlovákiában egyetlenként 
2022. szeptember 7. – felvidek.ma, Új Szó  

Január közepén mutatta be az oktatásügyi minisztérium azt a javaslatát, melynek értelmében 

2024-ig fokozatosan, 40 központban 400 mentor segíti majd a pedagógusok munkáját. A 

program finanszírozása a Helyreállítási Alapból valósul meg, mint az alapiskolai reform 

része. Szándéka szerint a 21. századra készíti fel a tanárokat – ennek fontos eleme a 

mentorközpontok létrehozása. Az idén 16, jövőre újabb 16, 2024-ben pedig további 8 központ 

létesül az ország régióit lefedve. Komáromban az elsők között nyílt Regionális Mentorközpont 

Tanároknak (RCPU) – Dél-Szlovákiában egyetlenként –, amelynek hivatalos megnyitójára 

szerdán délután került sor a Központi Erőd Lőporraktárában. Az érdeklődőket Keszegh Béla, 

Komárom polgármestere köszöntötte, aki hosszú évekig dolgozott maga is tanárként. 

Üdvözölte a programot és örömét fejezte ki, amiért Komáromban az elsők között létesült 

tanárokat segítő mentorközpont. A mentorokról és a programról szólva megjegyezte, fontos, 

hogy gyakorlati segítséget nyújt olyan szakemberek révén, akik maguk is tanárok és naponta 

foglalkoznak gyerekekkel. Az oktatásügyi tárca kétéves előkészítés során kidolgozott 

koncepciójának egyik felelős szakembere, a rimaszombati születésű, Komáromban élő Urbán 

Péter is jelen volt az ünnepélyes megnyitón.  
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Egy kisebbségi jogokat érintő új együttműködés javíthatja a törvények 

minőségét 
2022. szeptember 7. – Új Szó  

A Kisebbségek Barátai Csoport (SPMN) nemzetközi együttműködéssel bővíti tevékenységét a 

parlamentben – az Egyesület a Kisebbségek Kutatásáért (ASN) szervezettel fog 

együttműködni, amelynek célja, hogy javítsanak a szlovák törvények minőségén – 

tájékoztatott Ravasz Ábel, az SPMN egyik alapítója. Az SPMN megállapítja: mivel nincs 

kisebbségi párt a parlamentben, hiányzik a szakmai szemszög a kisebbségi 

törvényjavaslatoknál. „Az SPMN-t azzal a céllal hoztuk létre, hogy megerősítsük a 

kisebbségeket érintő törvényalkotás minőségét. (…) Az ASN nemzetközi hálózat bevonásával 

a tanácsainkat és elemzéseinket nemzetközi jó tapasztalatokkal is kiegészíthetjük, és a világ 

más részeinek legjobb ötleteivel gazdagíthatjuk a Szlovákiában zajló vitákat” – állapította 

meg Ravasz. Mint elmondta: az SPMN és az ASN az együttműködés keretében a 

kisebbségjogok kulcsfontosságú témáit vitatja meg. Az első vitára szerdán került sor 

Pozsonyban, amelyen Florian Bieber, az ASN elnöke is részt vett. A szakemberek a 

kisebbségek elfogadásáról, képviseletéről és demokratizációjáról beszéltek. Az ASN már 

hosszú ideje próbálja feltérképezni a kisebbségi jogok helyzetét, de most először 

kapcsolódunk be egy ország törvényalkotási folyamatának az értékelésébe. Ez egy érdekes 

mintaprojekt számunkra, amely remélem, hogy a tágabb társadalom számára is hasznos lesz” 

– magyarázta Bieber. 

Magyar Összefogás néven indít listát a VMSZ a nemzeti tanácsi választáson 
2022. szeptember 7. – Vajma.info, Magyarszo.rs, PannonRTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban 

elmondta, hogy a párt az államtitkári posztok megtartására számít az új kormányban. 

Hozzátette, nem lepte meg, hogy Ana Brnabićot nevezték ki az új kormány élére, ahogyan az 

sem, hogy a kormány két éves megbízatást kapott, hiszen ennyi idő múlva lesznek 

önkormányzati és tartományi választások is. A pártelnök megismételte azt az álláspontot, 

miszerint a VMSZ nem szeretne miniszteri posztot az új kormányban, a céljuk, hogy az eddigi 

tárcákban megmaradjon a hét államtitkári poszt. A november 13-ára kiírt nemzeti tanácsi 

választással kapcsolatban közölte, hogy a VMSZ Magyar Összefogás néven indít listát, 

amelyre többségében felkészült párttagok kerülnek fel, de mások is. A lista várhatóan a hét 

végéig elkészül. 

  

Kúlán biztosított a színvonalas oktatás 
2022. szeptember 7. – Magyarszo.rs 

A kúlai Petőfi Brigád Általános Iskolában a tanári kar két héttel szeptember 1-je előtt kezdte 

meg a készülődést az új tanévre. Pozsár Csaba, az iskola igazgatója elmagyarázta, a korai 

munkára azért volt szükség, mert két év után újra visszatérnek a régi, de bővített oktatáshoz, 
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és szeretnének bepótolni mindent, ami elmaradt az elmúlt két évben. − Munka közben a 

tanárokkal több olyan dologról beszélgettünk, amelyekre a járvány miatt nem kerülhetett sor, 

több új ötlet is felvetődött, és szerintem semmi akadálya annak, hogy ezek a tanév alatt meg is 

valósuljanak. Az első rendezvényünk az elsősök fogadása volt, amelyen bemutattuk az 

osztálytanítókat, és velük együtt a legkisebbek először mehettek be a tantermekbe, amelyeket 

a nyár folyamán felfrissítettük annak érdekében, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az 

iskolában. 

  

Nemzeti tanácsi választások lesznek Szabadkán 
2022. szeptember 7. – PannonRTV 

Szabadka Város Önkormányzata értesíti a polgárokat, hogy 2022. november 13-án tartják 

meg a nemzeti tanácsi választásokat. Közvetlen választások útján választják meg a Magyar 

Nemzeti Tanács 35 tagján kívül az Albán, az Askáli, a Bolgár, a Bunyevác, a Vlach, az 

Egyiptomi, a Német, a Lengyel, a Roma, a Ruszin, az Orosz, a Szlovák, a Szlovén, az Ukrán, és 

a Cseh Nemzeti Tanács, elektori rendszerű választásokon pedig a Gorán, a Macedón, a 

Montenegrói és a Horvát Nemzeti Tanács tagjait. A külön választói névjegyzékbe történő 

felvétel kizárólag a kisebbséghez tartozók személyes kérelmére történik, amit írásos 

formában, sajátkezűleg aláírva kell benyújtani a lakóhely, illetve az áttelepített személyek 

esetében a tartózkodási hely szerinti községi vagy városi közigazgatási hivatalhoz. Azok, akik 

2022. november 13. napjával válnak nagykorúvá és nem lettek bejegyezve a nemzeti 

kisebbségek külön választói névjegyzékébe, abban az esetben gyakorolhatják választási 

jogukat, ha 2022. október 28-áig, vagyis a nemzeti kisebbségek külön névjegyzékeinek 

lezárásáig bejegyeztetik magukat az egységes választói névjegyzék Szabadka városra 

vonatkozó részébe. 

    
ORFK: mintegy 12 700-an érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. szeptember 8. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5861-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 6828-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 249 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 63-an érkeztek - köztük 19 gyermek - az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Elhalasztották az ukrán nők katonai nyilvántartásba vételét 
2022. szeptember 7. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Egy évvel elhalasztották a nők katonai regisztrációját Ukrajnában. A hírt Hanna Maljar ukrán 

védelmi miniszterhelyettes jelentette be szeptember 7-én. Az erről szóló határozatot Olekszij 

Reznyikov védelmi miniszter írta alá. – A jogalkotási folyamat hosszadalmas. Éppen ezért a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nemzeti-tanacsi-valasztasok-lesznek-szabadkan
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/orfk-kozel-13-ezren-erkeztek-szerdan-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elhalasztottak-az-ukran-nok-katonai-nyilvantartasba-vetelet/
https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2246365412189155
https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2246365412189155
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Honvédelmi Minisztérium rendeletet készített, amely 2023. október 1-ig halasztotta a nők 

katonai nyilvántartásba vételének idejét az érintett szakterületeken – mondta Maljar. 

 

Háború: csapi katona vesztette életét 
2022. szeptember 7. – karpatalja.ma 

196 napja tart Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja, amely újabb kárpátaljai áldozatot 

követelt.A csapi Vitalij Ljalyo szeptember 4-én harci feladat teljesítése közben vesztette életét. 

A hírt a zakarpattya.net.ua közölte a férfi fiára, Anatolij Ljalyora hivatkozva. Az elesett védőt 

szeptember 7-én helyezik örök nyugalomra. 

 

Velünk élő hagyományok – fotókon a Kárpát-medence népszokásai 
2022. szeptember 7. – karpatalja.ma 

A Fiatalok a Nemzetért Alapítvány fotópályázatot hirdet Velünk élő hagyományok – Fotókon 

a Kárpát-medence népszokásai címmel. A pályázat célja, a Kárpát-medence máig élő 

népszokásainak feltérképezése és megismertetése. Számos vidék, település lakói őriznek a 

mai napig réges régi, akár sok száz éves hagyományokat, amelyekre fontosnak tartják felhívni 

a figyelmet. Jeles napok, ünnepek, foglalkozások vagy épp a település múltjához kötődő 

hagyományok – mindezt számos helyen a mai napig megfigyelhetjük. Merüljünk hát el a 

múltban és mutassuk meg gazdag örökségünket! 

 

Kenőpénzt követelt az egyik kárpátaljai felsőoktatási intézmény igazgatója 
2022. szeptember 7. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Megyei Rendőrség a Stratégiai Nyomozó Főosztály munkatársaival 

együttműködve korrupciós bűncselekmény elkövetésén érte az egyik felsőoktatási intézmény 

fiókjának vezetőjét. A nyomozás során kiderült, hogy a 39 éves huszti lakos egy oktatási 

intézmény igazgatójaként 700 dollárt követelt egy diáklánytól tanulmányai újrakezdéséért. 

Ezért az összegért a vizsga akadálytalan letételét, majd az azt követő jogi karra való felvételt 

ígért. A rendfenntartóknak sikerült megállapítaniuk a pénzátadás időpontját és helyét. Ennek 

eredményeként rajtakapták az elkövetőt, amikor átvette az összeget. 

 

Horgászati tilalmat vezetnek be Kárpátalján 
2022. szeptember 7. – karpatalja.ma 

A halak ívása miatt tilos a horgászat szeptember 10-e és 2023. január 10-e között Kárpátalján 

– tudatta a mukachevo.net internetes hírportál. A tilalom folyókra, mellékfolyókra, tavakra, 

víztározókra és holtágakra vonatkozik. A pontos helyszínekről ITT tájékozódhatnak. A 

halászati szabályok ívási időszakban történő megsértése adminisztratív és büntetőjogi 

felelősségre vonással jár.  
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https://karpatalja.ma/haboru/haboru-csapi-katona-vesztette-eletet/
https://zakarpattya.net.ua/News/222788-U-viini-z-rosiieiu-zahynuv-zakhysnyk-iz-Chopa-Vitalii-Lialo-FOTO
https://karpatalja.ma/mozaik/agora/velunk-elo-hagyomanyok-fotokon-a-karpat-medence-nepszokasai/
https://podiji.karpat.in.ua/?p=95005&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/szines/horgaszati-tilalmat-vezetnek-be-karpataljan/
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4146842
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 Visszatért a felvonulás, a közönség és a vigasság   
2022. szeptember 7. – Nepujsag.net 

Szeptember első szombatja már több mint negyven éve Lendva legrégibb rendezvényének, a 

Lendvai Szüretnek a napja. A rendezvény lelke a szüreti felvonulás, mely az idén – két év 

covid-kihagyás után – ismét régi varázsával vonzotta a nézőket a városközpontba. Több mint 

háromszáz felvonuló, köztük borvitézek, lovasfogatok, néptáncosok Szlovéniából, 

Magyarországról, Horvátországból és Szerbiából, népszokások bemutatása, történelmi és 

aktualitással fűszerezett életképek a szekereken… Volt mit látni! 

  

Október végén érkezik a monográfia első kötete 
2022. szeptember 7. – Nepujsag.net 

Hétfő este tartotta ülését Sal Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösségének Tanácsa, 

melyen dr. Kovács Attila történész ismertette a Domonkosfáról készülő háromrészes 

monográfia tartalmát. Az ülés elején rendhagyó módon elnapolták a korábbi ülések 

jegyzőkönyveinek tárgyalását a könyvelő, Kranjec Aleksandra távolléte miatt. A folytatásban 

dr. Kovács Attila történész, a Domonkosfáról készülő könyv szerkesztője bemutatta a 

monográfia felépítését, beszélt a tartalmáról és a szerzőkről is. – Olyan gazdag és értékes 

tanulmány készült el Domonkosfáról, amely országos szinten is kiemelkedő egy település 

történetének feldolgozása tekintetében – mondta. Mivel a könyv terjedelme jelentős, ezért 

három részre bontva fog megjelenni, de egy cím alatt: Domonkosfa. Az első, fényképes részt, 

amely a sali Krenn Mark gyűjtése alapján készült el, még idén megkapják a domonkosfai 

háztartások. 

  

A legjobbat a domonkosfaiak főzték 
2022. szeptember 7. – Nepujsag.net 

Vasárnap a domonkosfai focipályán a helyi kispályás labdarúgóklub megrendezte a 13. 

Goricskói Bográcsfőző Versenyt. A legízletesebb bogrács címért Sal Község települései és más 

falvak csapatai versengtek. A háromtagú csapatok 10–15 literes bográcsban főzték a gulyást. 

A szervezők a 40 eurós részvételi díj ellenében tűzifáról, tányérokról, evőeszközökről, 

edényekről, húsról – 1 kiló sertés és 1 kiló marha –, hagymáról és krumpliról, valamint 

kenyérről is gondoskodtak. A versenyzőknek az egyéb húst – vadat – és a fűszereket kellett 

magukkal hozni, no meg egy főszakácsot, aki érti a dolgát! Az eseménynek idén is remek 

hangulata volt, amihez ideális nyári idő társult. Összesen 14 csapat mérte össze 

főzőtudományát. Amikor az ételek elkészültek, zsűri értékelte a gulyás ízét, színét, állagát, de 

pontot ért a feldíszített asztal és az elkészítés módja is. 

  

Új igazgató, új tervek 
2022. szeptember 7. – Nepujsag.net 

Új igazgatóval indult a 2022/2023-as tanév a Lendvai Zeneiskolában. Az intézetben, amelyet 

17 éven keresztül Magyar Hajnalka vezetett, a következő öt évre Bažika Orban Eva, a 

zeneiskola eddigi zongoratanára került a vezetői posztra. Az új iskolaévben összesen 343 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/12906-visszat%C3%A9rt-a-felvonul%C3%A1s,-a-k%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9g-%C3%A9s-a-vigass%C3%A1g-%20.html
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 8. 

 

növendékük van – hússzal több, mint tavaly –, közülük 60 elsős. – Szeptember 1-jével 51, 

hangszert tanuló elsős lépte át a zeneiskola küszöbét, közülük Lendván 26, a cserencsóci 

kihelyezett tagozatban 19, a tornisai kihelyezett tagozatban hat tanuló. A balettoktatásba 

pedig kilenc elsőst írattak be. A két legkedveltebb hangszer továbbra is a zongora és a gitár, 

viszont idén a hegedű iránt érdeklődök száma is kivételesen megnőtt, az idei tanévben 

ugyanis kilenc elsős fogja tanulni a hegedülés fortélyait – tudtuk meg az új igazgatótól. 

Hozzátette, hogy sajnos – az előző évekhez hasonlóan –idén sem tudtak mindenkit felvenni, 

hiszen a létszám továbbra is korlátozott. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 07. – Kossuth Rádió 

Az idei tanévtől 16 iskolabusz segíti a gyerekek iskolába járását a Felvidéken. A 15 iskolát 

érintő iskolabusz programnak köszönhetően, harmadával megnőtt  a magyar iskolába íratott 

gyermekek száma. A buszok naponta 228 diákot visznek és hoznak. 

Sokáig tiltott volt Romániában és Magyarországon is a Székely Himnusz, amelynek 

zeneszerzője Mihalik Kálmán halálának 100. évfordulóján, emlékülést tartottak Szegeden. 

A  pályáját épp hogy csak elkezdő fiatal kutatóorvos, és zeneszerző Mihalik Kálmán 26 évesen 

meghalt, és Szegeden a Belvárosi temetőben van eltemetve.  Mihalik Kálmán rövid élete igazi 

Trianon-történet, - mondta Zakar Péter történész a Szegedi Tudományegyetem rektor-

helyettese. 

A Maros megyei mikházi Csűrszínház adott otthont a Hagyományok Háza III. 

Szabadegyetemének, amelynek idei tematikája: a jó gyakorlatok megismertetése a 

hagyományok átmentése és átadása érdekében. A hagyományőrzés, a hagyományátadás terén 

végzett munkában, Kárpát-medence szerte egyre nagyobb szerepe van a szakmai 

együttműködésnek, a hálózat-építésnek, az intézményes kereteknek - 

fogalmazott  előadásában Kelemen László, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány elnöke, 

a szabadegyetem főszervezője. 

Befejeződött a diaszpórába és a szórványba tartó ösztöndíjasok képzése. A Körösi Csoma 

Sándor és a Petőfi Sándor Program részvevői közül többen már megkezdett munkát 

folytatnak, korábbi helyszínekre mehetnek ismét. A képzés végén kérdeztük Nagy Reginát, a 

Körösi Csoma Sándor Program egyik ösztöndíjasát. 

Szlovákiában a leggyakoribb vezetéknév a Horváth, a legnépszerűbb fiúnév a Jakab szlovák 

változata, a Jakub, a leányoknál pedig az Ema. A magyarok körében ilyen felmérést nem 

végeztek, de tény, hogy sok magyar család választ magyar keresztnevet gyermekének. 
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Emellett egyre több magyar nő kéri, hogy nevét hivatalosan is magyarul, tehát a szlovák -ová 

végződés nélkül használhassa. Munkatrsunk a dunaszerdahelyi anyakönyvi hivatalban 

érdeklődött. 

Az elmúlt hét végén a Kárpátok bércein muzsikált az erdő. A népszerű magyarországi 

rendezvény három újabb erdélyi helyszínen mutatkozott be- Brassó mellett, a Barcaságban, 

Sepsibodok községben Háromszéken és Csíkszentkirály határában, a Büdösfürdőn. A 

résztvevők erdei sétákon ismerkedtek az erdővel, a gyerekeknek szakemberek tartottak 

foglalkozásokat, kóstolhattak helyi ízeket, míg szólt a zene naphosszat a csodálatos 

környezetben.  Oláh-Gál Elvira összeállítása Csíkban készült.   

 


