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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Orbán Viktor: Itt lesz elég gáz és áram, Magyarországon nem kell gyárakat 

bezárni 
2022. szeptember 8. – MTI, Origo, Index.hu, Telex.hu, Mandiner, Demokrata, Hirado.hu  

Újra kell gondolni az eszközöket, a szankciók nem érték el a céljukat – jelentette ki Orbán 

Viktor miniszterelnök a Bosch legújabb budapesti innovációs campusának átadásán. A 

kormányfő hangsúlyozta: Európában baj lesz az energiahiányból, Magyarországon viszont a 

jövőben is érdemes lesz befektetni. Magyarországon lesz elég gáz és áram, energiahiány miatt 

nem kell bezárni egyetlen gyárat sem – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök 

Budapesten, a Bosch legújabb, innovációs campusának átadásán. A kormányfő – aki bő egy 

hónap után jelent meg ismét a nyilvánosság előtt – a Vg.hu tudósítása szerint hozzátette: van 

egy akut problémánk, ugyanis attól kell tartani, hogy nem lesz elég energia Európában. „Ha 

nem változtatunk a szankciós politikán, Európa helyzete ugyan nem lesz könnyű, de 

Magyarországon a jövőben is érdemes lesz befektetni" – jelentette ki Orbán Viktor. A 

miniszterelnök szerint, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Brüsszelben azt mondták, 

hogy a szankciók majd megállítják Oroszországot. Most fél évvel a háború után 11 ezer 

szankció van érvényben, ám az oroszok meggyengítésére szolgáló eszközök nem érték el 

hatásukat.  

 

Gulyás: magán kezdi a takarékoskodást a kormány 
2022. szeptember 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Tények.hu, Magyar Hírlap 

Számításaik szerint az előttünk álló télre Magyarországon biztosítható a távhőellátás és az 

árak a lakosságnak változatlanok maradnak. Egyelőre nem értik az uniós kezdeményezést a 

gázársapkáról, várják a részleteket, a kidolgozott javaslatot - közölte. Megjegyezte: Európa 

nem önfenntartó gázból, így nincs értelme árplafonról beszélni. Kiemelte: ha holnap 

megszüntetnék az Oroszország szembeni szankcióknak legalább az energetikai részét, minden 

feleződne, közte az árak, az infláció. A bizottság nem ezt az utat választotta, hanem egy ezzel 

ellentétes utat. Ezzel Oroszországnak nem kárt, hanem "iszonyatos hasznot" okoznak - 

jegyezte meg. Nem látszik, Ukrajna hogyan tud majd egyszer saját lábra állni, amennyire 

lehet, segíteni kell, de egy idő után nem nagyon lesz olyan európai állam a szankció okozta 

károk miatt, aki segíteni tud, ami egészen tragikus helyzethez vezethet - jelezte az ukrajnai 

helyzetet firtató felvetésre. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220908-orban-viktoritt-lesz-eleg-gaz-es-aram-magyarorszagon-nem-kell-gyarakat-bezarni.html?fbclid=IwAR3d0BmQFNVZVvdp73A5q7lMx1iFW9EZWwTsaOlf81ato3ga1LK9AJplc1o
https://www.origo.hu/itthon/20220908-orban-viktoritt-lesz-eleg-gaz-es-aram-magyarorszagon-nem-kell-gyarakat-bezarni.html?fbclid=IwAR3d0BmQFNVZVvdp73A5q7lMx1iFW9EZWwTsaOlf81ato3ga1LK9AJplc1o
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/08/gulyas-magan-kezdi-a-takarekoskodast-a-kormany
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Átadták a közösségi és lelki térként funkcionáló Megmaradás Házát 

Szatmárnémetiben 
2022. szeptember 8. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Átadták a több mint másfél milliárd forintból (mintegy 18,5 millió lej) felépített, közösségi és 

lelki térként funkcionáló Megmaradás Házát csütörtökön Szatmárnémetiben. Az ünnepségen 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a római katolikus székesegyház mögött kialakított, 

nagyobbrészt a magyar kormány támogatásával létrehozott épület avatóján hangsúlyozta, ez a 

létesítmény egyszerre jelenti és jelzi a magyarok kereszténységhez, illetve magyarsághoz való 

hűségét. A nemzet és a kereszténység nem egymással szemben álló, hanem egymásra mutató 

valóság, minden nemzetnek, nemzetrésznek és nemzetiségnek pedig az küldetése, hogy ezt a 

valóságot megtartsa. A kereszténység és a magyarság összetartozását hangsúlyozva a 

kormányfőhelyettes elmondta, a Szent István által felépített magyar nemzeten „nem fognak 

az évszázadok”. „Történelmében akkor volt lehetőség gazdagodásra, amikor hűséges volt az 

államalapító örökséghez, és akkor torkollott ez katasztrófába, amikor akár jobbra, akár balra 

lecsúsztunk a Szent István-i útról” – idézte az MTI a kereszténydemokrata politikust. Az 

épület létrehozásához nyújtott kormányzati segítségégre utalva Semjén Zsolt azt mondta, az 

egyes véleményekkel ellentétben a kabinet nem „másokat” támogat, hanem „önmagunkat 

támogatjuk, mert az országhatárokon belül és kívül egy nemzet vagyunk”. 

 

       
Párbeszéd már van 
2022. szeptember 8. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a sajtótájékoztatón elhangzottak alapján nem sokat tudtunk 

meg arról, hogy az erdélyi magyarokat érintő kényes kérdésekről milyen vélemények 

hangzottak el a két államfő négyszemközti megbeszélésén. Iohannis megismételte a 

példaértékű román kisebbségpolitika dicséretét, s egy félmondatban nevezte sajnálatosnak a 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium helyzetét. Az elkövetkező hetek, hónapok döntik el, 

hogy a Bánffyhunyadon, Nagyváradon tapasztalt szegregációs vádak és gáncsoskodások, vagy 

az újraalapítás előtt álló marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium elleni akadályok egy 

folyamattá válnak, avagy – akár a mostani, bizalomerősítőnek is szánt csúcstalálkozó 

eredményeként – alábbhagynak. Bárhogy is alakuljanak ezek a mindennapjainkat mérgező 

kisebb-nagyobb magyarellenes ügyködések, a magyar–román államközi párbeszédnek 

folytatódnia kell. Lehetőleg minél magasabb szinten. A bizalomépítésnek nincs más 

alternatívája”. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atadtakna-kozossegi-es-lelki-terkent-funkcionalo-megmaradas-hazat-szatmarnemetiben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atadtakna-kozossegi-es-lelki-terkent-funkcionalo-megmaradas-hazat-szatmarnemetiben
https://kronikaonline.ro/velemeny/parbeszed-mar-van
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Találkozót kezdeményez a bánffyhunyadi magyar bölcsőde ügyében a Román–

Magyar Fórum 
2022. szeptember 8. – Krónika 

Nyílt levében hívja találkozóra az érintett feleket a bánffyhunyadi magyar bölcsőde ügyében a 

Román–Magyar Fórum. A Bánffyhunyad polgármesterének, a bánffyhunyadi helyi 

tanácsnak, a Kolozs megyei tanfelügyelőségnek, az Erdélyi Református Egyházkerületnek, 

illetve a bánffyhunyadi református egyházközségnek címzett nyílt levélben a kolozsvári civil 

szervezet találkozót kezdeményez a kisvárosban etnikai feszültséget keltő ügyben. 

Emlékeztetnek, hogy a Román-Magyar Fórum célja egy olyan együttélési modell felépítése a 

romániai magyar nemzeti közösség és a többségi románság között, amely a kölcsönös 

megismerésen és egymás elfogadásán alapul. Arra is kitérnek, hogy szomorúan értesültek a 

bánffyhunyad helyi tanácsban történt incidensről, melyben a többségi tanácsosok 

elutasították a magyar kormány támogatásával épített ingatlan önkormányzati kezelésbe 

vételét. I. Ferdinánd román király szavait idézik, aki azt mondta: „nem a falak teszik az 

iskolát, hanem a benne uralkodó szellem”. „A Román-Magyar Fórum ezzel a vezérelvvel 

összhangban szeretne megoldást találni erre a patthelyzetre, hogy a bánffyhunyadi 

református egyházközség óvodának és bölcsődének szánt épülete az együttélés, a kölcsönös 

tisztelet és a jó megértés szellemének ápolására szolgáljon a bánffyhunyadi közösség minden 

lakója között” – áll a közleményben.  

 

A Román Jégkorong-szövetség érvénytelenítette az elnökségre pályázó Nagy 

Attila pályázatát 
2022. szeptember 8. – Krónika 

Elutasították Nagy Attila pályázatát, aki több klub felkérésére a Román Jégkorong-szövetség 

elnöki tisztségéért szállt volna harcba a szeptember 15-ei tisztújító közgyűlésen. A szervezet 

vezetősége szerint a határidő lejárta után nyújtották be az iratokat. Nagy Attila, a Székelyföldi 

Jégkorong-akadémia (SZJA) igazgatója közleményben és a Krónikának is megerősítette, hogy 

az augusztus 31-i időponttal ennek a szabálynak megfeleltek. „Augusztus utolsó napján 

iktatták a dossziékat. Innentől kezdve a választásig eltelik a szükséges idő. Ez nem csak a 

józan ész szerint van így, természetesen a leadás előtt több jogásszal egyeztettünk arról, hogy 

mikor iktassuk Bukarestben a jelöléseket. Az aktuális helyzet tehát az, hogy a Román 

Jégkorong-szövetség jelenlegi vezetése kisarkítva az alapokmányban szereplő szabályokat 

nem fogadta el az általunk benyújtott jelöléseket. Ezzel igyekszik megakadályozni, hogy 

tényleges szavazás döntsön a következő ciklus tisztségeiről, ugyanis az erőviszonyok, illetve a 

klubvezetők véleményének ismeretében ez rendszerváltást jelentene” – olvasható Nagy 

állásfoglalásában. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/talalkozot-kezdemenyez-a-banffyhunyadi-magyar-bolcsode-ugyeben-a-romannmagyar-forum
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/talalkozot-kezdemenyez-a-banffyhunyadi-magyar-bolcsode-ugyeben-a-romannmagyar-forum
https://kronikaonline.ro/sport/elutasitottak-a-szekelyfoldi-kihivokat-a-roman-jegkorong-szovetseg-ervenytelenitette-az-elnoksegre-palyazo-nagy-attila-palyazat
https://kronikaonline.ro/sport/elutasitottak-a-szekelyfoldi-kihivokat-a-roman-jegkorong-szovetseg-ervenytelenitette-az-elnoksegre-palyazo-nagy-attila-palyazat
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Új szemléletű, magyar anyanyelvűeknek szóló román tankönyvet fogadott el a 

minisztérium 
2022. szeptember 8. – maszol.ro 

Idén januárban indult el a folyamat, amelynek köszönhetően magyar anyanyelvű kilencedikes 

diákoknak szóló román tankönyv írásába kezdett Forgó Éva-Erika, Kaitar Roxana, Pop 

Bogdana-Ioana és Cserei Gyöngyvér, a négy szerzőt Elena Platon koordinátor segítette. Az 

elkészült tankönyvet nemrég hagyta jóvá az oktatási minisztérium, így a magyar tannyelvű 

iskolák már használhatják is. Cserei Gyöngyvér, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti 

Líceum román szakos tanára szerint szükség van differenciált oktatásra, de ez csak akkor 

valósulhat meg reálisan, ha olyan tankönyv kerül a diákok kezébe, amelynek a borítóján 

„nemcsak azt írja, hogy a magyar szekciónak szánják, hanem tartalmilag is a magyar 

anyanyelvű fiatalok fejlődését segíti elő”. A szerzők – egy tag kivételével – mindannyian 

részesei a tantervíró bizottságnak, az új differenciált kilencedikes és tízedikes tanterv 

kidolgozásában is részt vettek, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy hiába tettek 

előrelépést a tantervvel, ha nem áll rendelkezésükre megfelelő tankönyv, amely teljes 

mértékben követi a tantervet és annak módszertani előírásait is. 

 

Hogyan viszonyulnak az erdélyi magyarok a háborúhoz? – Az ukrán 

nemzetépítési stratégia veszélyei 
2022. szeptember 8. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar kisebbség szempontjából kiemelt fontosságú a szomszédban zajló háború. 

Hosszabb távon a legnagyobb veszély, ha a nyugati mainstream (nemzetközi intézmények, 

média, politikatudomány stb.) „piedesztálra emeli” azt a fajta ukrán nemzetépítést, ahol a 

kisebbségi nyelvhasználatnak, jogérvényesítésnek, intézményrendszernek és 

cselekvőképességnek gyaníthatóan minimális tere lesz. Ez nemcsak az erdélyi magyarok 

távlati törekvéseit, hanem a jelenlegi status quót is veszélyezteti, ami ugyan távol áll a vágyott 

önrendelkezéstől, de a kiterjedt magyar intézményrendszer az erdélyi „tájkép” természetes 

részévé vált. Rövid távon a kisebbségi kérdés szekuritizációja (biztonságpolitikai kérdéssé 

válása) fenyeget, nemcsak Ukrajnában, hanem azon túl is. Így a mihamarabbi béke lenne a 

legkedvezőbb fordulat, de a háború még ezzel együtt is maradandó károkat okozhat – 

állapította meg a Maszol megkeresésére Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató 

Intézet munkatársa. A szakértővel az erdélyi magyarok orosz–ukrán háborúhoz való 

viszonyáról beszélgettek. 

 

Megoldódni látszik a magyar tannyelvű bölcsődék ügye 
2022. szeptember 8. – Bihari Napló, Krónika 

Hosszas és fölösleges huzavona után mégiscsak bekerülhet a nagyváradi iskolahálózatba 

három magyar tannyelvű bölcsőde: a református és a római katolikus püspökség intézménye, 

valamint az Orsolya bölcsőde váradszőllősi épülete. Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes 

elmondta, hogy az elkövetkező két-három napon belül módosítani kell a beiskolázási tervet, 
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https://maszol.ro/belfold/Uj-szemleletu-magyar-anyanyelvueknek-szolo-roman-tankonyvet-fogadott-el-a-miniszterium
https://maszol.ro/belfold/Uj-szemleletu-magyar-anyanyelvueknek-szolo-roman-tankonyvet-fogadott-el-a-miniszterium
https://maszol.ro/belfold/Hogyan-viszonyulnak-az-erdelyi-magyarok-a-haboruhoz-Az-ukran-nemzetepitesi-strategia-veszelyei
https://maszol.ro/belfold/Hogyan-viszonyulnak-az-erdelyi-magyarok-a-haboruhoz-Az-ukran-nemzetepitesi-strategia-veszelyei
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/megoldodni-latszik-a-magyar-tannyelvu-bolcsodek-ugye
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meg kell hirdetni a pedagógusi állásokat, és meg is kell találni azokat a pedagógusokat, akik 

be fogják tölteni ezeket az állásokat az Orsolya és a Szent László bölcsődékben. „Ezekben az 

intézményekben már hétfőtől megkezdődik a tevékenység” – jelentette ki Kéry Hajnal. 

Tudatta azt is, hogy a református egyház által működtetett Csillagocska bölcsődében már van 

személyzet, a tanfelügyelőség ennek a személyzetnek az átvételéről fogja összeállítani a 

szükséges dokumentumokat. Kérdésünkre válaszolva a főtanfelügyelő-helyettes közölte, hogy 

a Szent László bölcsődében kettő, az Orsolya bölcsődében egy csoport lesz, és minden egyes 

csoporthoz két pedagógust kell alkalmazni. A Csillagocska bölcsődében is két csoport 

működik, a három intézményben valamivel több mint száz gyerek lesz elhelyezve. 

 

Felpörgött a légi forgalom, bővülhet a turizmus az Erdélyt Magyarországgal 

összekötő új járatoknak köszönhetően 
2022. szeptember 8. – Krónika 

Látványosan megugrott, közel kilencmillióra nőtt a légiutas-forgalom Romániában a járvány 

lecsengésének köszönhetően. A lapunknak nyilatkozó idegenforgalmi szakértő szerint a 

korábbi reptéri káosz után mára sokat javult a helyzet, legfeljebb egy-két órát változik a 

menetrend. Elmondta azt is, minőségi ugrást eredményezhetnek a turizmusban a Románia és 

Magyarország között beinduló új légi járatok. László Endre szerint a meglévő repülőjáratokra 

is van igény, ám az újakat is ki lehet használni. Megkérdezték az utazásszervezőt, mennyire 

lesznek életképesek a Magyarország és Románia között induló, többek között Kolozsvárt 

Budapesttel, Debrecent Marosvásárhellyel összekötő légi járatok. Kifejtette, a 

marosvásárhelyi járatoknak jó a kihasználtsága, és ha újabbak indulnak, azokat sem lesz 

„művészet” megtölteni. Ha élénkül a Románia és Magyarország közötti légi forgalom, az 

minőségi ugrást eredményezhet a turizmusban, hiszen segít áthidalni a jelenlegi közlekedési 

akadályokat. A Magyarországról Bukarestbe induló járatok is hiánypótlók, mert a Tarom 

román állami légitársaság viszonylag drágán adja a jegyeket” – állapította meg László Endre, 

aki szerint az utazásszervezők jelenleg azon dolgoznak, hogy biztosítsák a reptéri transzfert 

Debrecenből Hajdúszoboszlóra, de kimondottan debreceni vagy nyíregyházi csomagokat is 

kínálnak az erdélyi turistáknak. 

 

Hét Hargita megyei településen is bölcsőde épül a helyreállítási alapból 
2022. szeptember 8. – szekelyhon.ro 

Közzétette a fejlesztési minisztérium a helyreállítási alapból finanszírozott újabb nyertes 

pályázatokat, 60 új bölcsőde megépítése kapott zöld utat, ebből 26 Erdélyben , hét pedig 

Hargita és Kovászna megyékben épül – olvasható Cseke Attila fejlesztési miniszter 

bejelentése az RMDSZ közleményében. A fejlesztési szaktárca a helyreállítási alapból 

összesen 124 új, környezetbarát bölcsőde megépítésére biztosít uniós finanszírozást, és 

további bölcsődéket épít kormányzati finanszírozásból is. A helyreállítási alapból 

finanszírozott bölcsődék közül 60-ra hirdetett meg pályázatot, a határidő lejártáig 228 

finanszírozási kérés érkezett, a szaktárca pedig csütörtökön közzétette a 60 nyertes kérést. 

Hargita megyéből Korondról, Parajdról, Siménfalváról, Csíkszentsimonból, 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/felporgott-a-legi-forgalom-kevesebb-a-jarattorles-n-bovulhet-az-erdelyi-idegenforgalom
https://kronikaonline.ro/gazdasag/felporgott-a-legi-forgalom-kevesebb-a-jarattorles-n-bovulhet-az-erdelyi-idegenforgalom
https://szekelyhon.ro/aktualis/het-hargita-megyei-telepulesen-is-bolcsode-epul-a-helyreallitasi-alapbol
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Csíkszentgyörgyörgyről és Szentegyházáról érkeztek be nyertes pályázatok, Kovászna 

megyéből pedig Barót pályázott sikeresen bölcsőde építésre. Ezen kívül Bihar, Kolozs, Brassó, 

Szeben, Szatmár, Fehér és Hunyad megyei településeken is csecsemőotthonok épülnek a 

szaktárca támogatásával. 

 

      
 

Forró Krisztián: A kormány végre vállaljon felelősséget tetteiért, írják ki az 

előrehozott választásokat! 
2022. szeptember 8. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Az aktuális politikai eseményekre reflektáló sajtótájékoztatót tartott Forró Krisztián, a 

Szövetség országos elnöke a párt pozsonyi székházában. Forró bevezetőjében kihangsúlyozta, 

hasonló alkalomból nem először köszönti az újságírókat a párt székházában  A pártelnök 

kiemelte, az elmúlt évek kihívásaira a Szövetség folyamatos javaslatokkal, potenciális 

megoldásokkal szolgált a kormány számára, melyek túlnyomó részét sajnos a kabinet nem 

fogadta meg, annak ellenére sem, hogy a párt a régiók hangját közvetíti a főváros felé. 

„Történelmi esélyt kapott a kormány azzal, hogy alkotmányos többséggel vezethette az 

országot. Óriási hiba, hogy ezt az esélyt eljátszották." - jelentette ki a pártelnök, hozzátéve, 

erről csak saját maguk tehetnek, hiszen a belső viszályok ellehetetlenítették az érdemi 

munkát. Előbb alkotmányos többségüket, majd többségüket is elveszítették a parlamentben - 

fogalmazott Forró, nem véletlenül. Valós megoldások helyett egymás hibáztatása folyik. Az 

elmúlt két és fél évben óriási hiány volt a konstruktív megoldásokból, a kormánypárti 

politikusok homokba dugták a fejüket, sem az emberek problémáira nem voltak fogékonyak, 

sem saját, kormányzaton belüli konfliktusaikat nem tudták kezelni. Az iskolaügy, az 

egészségügy, a gazdaság problémáit képtelenek voltak megoldani, nagyon nehéz ősz és tél vár 

ránk emiatt - tette hozzá. 

 

A tudásra fordított befektetés kamatozik 
2022. szeptember 8. – ma7.sk 

Kovács Kálmán: Útravaló a tanév kapujában című versének elszavalásával kezdődött a  

tanévnyitó ünnepség a gútai magániskolában, ahol a 2022/23-as tanévben 437 diák folytatja 

tanulmányait, közülük 118 az első évfolyamban. Az iskolában hagyományosan kétszer van 

tanévnyitó: először a felsőbb évfolyamok diákjai részére, majd ezt követi az elsős diákok és 

szüleik üdvözlése. Az „Útravaló“ elhangzása után  Balázs Zoltán tanár üdvözölte a 

jelenlévőket, majd bemutatta az iskola új vezetőségét. A közös igazgatás alatt működő Magyar 

Tannyelvű Magán Szakközépiskola és az Iparművészeti Magániskola igazgatónője PaedDr. 

Szokol Katalin, a szakközépiskola igazgatóhelyettese PaedDr. Spek Krisztina, az 

Iparművészeti Magániskola igazgatóhelyettese pedig PaedDr. Bálint Katalin lett. A tanévnyitó 

ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kopócs Tibor grafikus, illusztrátor, festő, a Szlovákiai 
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Magyar Képzőművészek Társaságának elnöke és a Vadkerti-Zsapka- Sipos trió, mely kitűnő 

zenéjével, szaxofonszólókkal tarkított megzenésített versekkel szórakoztatta a jelenlévőket. 

Szokol Katalin ünnepi beszédében kiemelte, milyen jó érzés, hogy az idén korlátozások nélkül 

kezdhetjük az új iskolaévet. Elmondta, hogy olyan iskolát szeretnének működtetni, ahol a jó 

belső légkör és a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanár 

egyaránt.De csak akkor lesz jó az iskola, ha szoros kapcsolatot ápol a szülőkkel is a közös cél 

érdekében. Arra biztatta a diákokat, hogy ne féljenek szembenézni a kihívásokkal, és mindent 

tegyenek meg azért, hogy a lehető legjobb szakemberekké váljanak. 

 

Jubileumot ünnepelt a 70 éves dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium  
2022. szeptember 8. – ma7.sk 

A dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű gimnázium számára igazi örömünnep volt a mai, 

hiszen nemcsak megalakulásának hetvenedik születésnapját tarthatta meg méltóképpen, de 

hivatalos keretek között átadták a nagyérdeműnek az iskola többfunkciós sportpályáját, 

amelynek támogatója Nagyszombat Megye Önkormányzata volt. 250 ezer eurós támogatást 

különített el Nagyszombat megye Önkormányzata a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 

Gimnázium többfunkciós sportpályája megépülésének céljából. A kétéves projektet két 

szakaszban valósították meg: tavaly sikerült átadni az első felét a felújított sportpályának, 

idén pedig a sportpálya második szakaszának megépülése is befejeződött, amelynek 

köszönhetően teljesen újjáépült az iskola kosárlabda- és röplabdapályája is. Nagyszombat 

megye elnöke, Jozef Viskupič a sportpálya hivatalos átadóján elmondta, hogy az álmok valóra 

váltak azáltal, hogy megépült a sportpálya, ugyanis modern, biztonságos és nagyon 

szembetűnő sportlétesítmény látott napvilágot a Vámbéry Ármin Gimnázium udvarán. Hájos 

Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében hozzátette, hogy az ő diákéveiben a 

gimnáziumban ilyen jellegű sportpályát nem tudtak használni a diákok, ezért bízik abban, 

hogy mindenki kellőképpen kihasználja majd a pálya adottságait, és vigyázni fognak rá 

nemcsak az intézmény mostani látogatói, hanem a következő generáció képviselői is. 

 

Testvértelepülések találkozója a bátorkeszi Galambosi-szőlőhegyen 
2022. szeptember 8. – felvidek.ma  

Formálisan már csaknem két évtizedre tekint vissza Bátorkeszi és a Győr-Sopron- Moson 

megyében található Bakonyszentlászló kapcsolata. A település a Pápai-Bakonyalja és a Súri-

Bakonyalja találkozásánál helyezkedik el. Kistájrészként a Fenyőfői-Bakonyalja elnevezést 

kapta, melyet nyugaton a Gerence-patak, északon a Pannonhalmi-dombság, keleten a 

Bakony-ér határol. A Bakony hegyei a falu határában kezdődnek. Gyönyörű kirándulóhelyek 

várják a természet szerelmeseit. A területet behálózzák a turistautak. Nevezetes természeti 

látnivalók az Ördögrét, a Cuha-völgy és a betyárbarlangok. A történet a két település 

labdarúgóinak kapcsolatfelvételével kezdődött, akik rendszeresen összemérik erejüket egy-

egy barátságos mérkőzésen. A két község önkormányzatainak hivatalos kapcsolatfelvételét 

2000 őszén a magyarországiak kezdeményezték, akkor leginkább a kultúra terén kezdődött el 

az együttműködés; a sportolók mellett a kultúra barátainak találkozói is egyre gyakoribbá 
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váltak. E folyamatnak volt jelentős állomása az önkormányzat és a Csemadok közös 

rendezésében megvalósult nótaest, amelyen a bátorkeszi és a bakonyszentlászlói 

nótaénekesek is felléptek. Aztán 2005-ben elhárult az utolsó akadály is az önkormányzati 

szintű kapcsolatfelvétel elől. Az erről szóló dokumentumokat a nyári falunapokon írták alá 

ünnepélyesen azzal a céllal, hogy a határon átívelő együttműködés lehetőséget teremtsen arra 

is, hogy a különböző gazdasági jellegű uniós programok kínálta lehetőségekkel is éljenek. 

 

Értékkonferencia Rimaszombatban – létrejött a Huszár László Kulturális Alap 
2022. szeptember 8. – felvidek.ma  

A Felvidéki Magyar Értéktár éves Értékkonferenciáját 2022. szeptember 6-7-én tartotta 

Rimaszombatban a Csillagházban, melyet megtisztelt jelenlétével V. Németh Zsolt, a magyar 

életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, a Hungarikum 

Bizottság tagja. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy amit a Hungarikum Bizottságban 12 

évvel ezelőtt elgondoltak, igazolódni látszik. Kiemelte, hogy a Felvidéken jó ütemben 

haladnak az értékek digitalizálása terén, s örömteli, hogy Huszár László nyomdokaiba léptek. 

Mások számára is példát kell mutatni, s meg kell mutatni, milyen a kultúránk. Ha ránk 

jellemző értékeket gyűjtünk, azzal felépítjük a magunk magyarságtudatát – tette hozzá V. 

Németh Zsolt. A konferencián, melyet levélben köszöntött Jozef Šimko, a város 

polgármestere, részt vett többek között Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa 

Egyesület elnöke és az egyesület tagjai: prof. dr. Tulassay Tivadar és Sipos Endre; Bárdos 

Gyula, a Csemadok országos elnöke és munkatársai: Balogh Gábor és Beke Beáta; Varga 

Norbert, a Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai megbízottja, Kalmár Mónika, a Comenius 

Pedagógiai Intézet munkatársa, Rancsó Andrea, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke, Bödők 

Károly szakmai alelnök és Varga Péter általános alelnök. A felvidéki értéktárak helyzetéről és 

jövőképéről Rancsó Andrea, a FÉB elnöke tartott előadást, bemutatva az értéktár 

létrehozásának a történetét. 

 

Drámai helyzet az önkormányzatoknál – a kormánynak lépnie kell 
2022. szeptember 8. – felvidek.ma  

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) konkrét javaslatokat küldött a kormánynak a gazdasági 

és energiaválság kezelésére – jelentette be a szervezet alelnöke, Keszegh Béla, Komárom 

polgármestere. Ma reggeli sajtótájékoztatóján bemutatta a hat pontból álló javaslatcsomagot, 

amellyel segíteni lehetne a nehéz helyzetbe került önkormányzatok munkáját, illetve 

beszámolt a várost érintő számadatokról és fejleményekről is. „A jelenlegi kormány bár késve 

és lassan, de foglalkozik a lakosságot érintő energiaárakkal, ám soha nem esik szó az 

önkormányzatokról és a hozzá tartozó intézményekről” – fogalmazott Keszegh, aki szerint a 

kormány a saját tétlenségét az önkormányzatokkal fizetteti meg és jelentős terheket ró rájuk. 

„Újabb és újabb kötelességekkel terhelnek, fedezet nélkül, elkerülhetetlen kiadásokkal sújtva 

az önkormányzatokat. Jövőre új szabályok lépnek érvénybe a hulladékgazdálkodásban, ami 

százezres többletkiadást eredményez” – mondta. Hozzátette, hogy tovább súlyosbítja a 

helyzetet az az igazságtalanság, hogy míg a magánkézben lévő szociális intézmények 
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kérhetnek támogatást az államtól, addig a magán és egyházi iskolák juttatásait is az 

önkormányzatokra terhelik. Kiemelte, az adóbónusz 500 millió euróval rövidíti meg az 

önkormányzatokat. „Mivel a jövedéki adók 40 százalékát kötelezően az iskolaügyre kell 

költeni, így a kormány 200 millió eurót vesz el ezzel a szlovákiai iskolásoktól és óvodásoktól.  

 

Öten indulnak Komáromban a polgármesteri székért 
2022. szeptember 8. – Új Szó  

Rendben találta a jelöltségüket a választási bizottság. Az összesen 79 képviselőjelölt 

ellenőrzésével még nem végeztek. A város vezetéséért az általa vezetett 4KN – Függetlenek 

Komáromért elnevezésű 25 fős lista élén ismét ringbe száll a jelenlegi polgármester, Keszegh 

Béla. Ugyancsak 25 személyes listával indul a Szövetség, amelynek Bauer Ildikó a 

polgármesterjelöltje. Noha nem párttag, a Hlas-SD és a Sme rodina Bodoki Pétert jelölte a 

város élére. Két olyan további független jelölt – Etheykatz Tímea és Dobi Róbert – is pályázik 

az önkormányzat vezetésére, akik az elmúlt években számos alkalommal élesen és hangosan 

bírálták a hivatalban levő városvezetést. Kukel Mária, a választási bizottság 

jegyzőkönyvvezetője az Új Szónak elmondta, a polgármesteri jelölteket rendben találták, ám a 

képviselőjelöltek ellenőrzésével még nem végeztek. Ők jelen állás szerint összesen 79-en 

vannak. A három komáromi választási körzetben közülük 43-at a pártok delegáltak, 36-an 

pedig függetlenként indulnak. 

 

Érsekújvárban, Vágsellyén és Léván is versenybe száll a jelenlegi polgármester 
2022. szeptember 8. – Új Szó  

Mindhárom járási székhelyen ismét megmérettetik magukat a jelenlegi polgármesterek. A 

polgármester-jelöltek hivatalos listáját még nem tették közzé, de ma már bizonyos, hogy 

Klein Ottokár, Érsekújvár, Ján Krtík, Léva és Jozef Belický, Vágsellye polgármestere is indul a 

választásokon. Bernáth Petronella érsekújvári városházi szóvivő tájékoztatása szerint a 

községi önkormányzatok megválasztására vonatkozó törvény értelmében, a helyi választási 

bizottság a jelölteket legkésőbb 45 nappal a választások napja előtt, szeptember 14-én hozza 

hivatalosan nyilvánosságra, ezért adataink még nem hivatalosak. Érsekújvárban a 

helyhatósági választáson 2018-ban még három ellenjelöltje volt Klein Ottokár független 

polgármesternek, aki Pischinger Gejzát váltotta ezen a poszton. A tenoristaként is ismert 

Klein Ottokár, aki egyúttal megyei képviselő, egyelőre hivatalosan meg nem erősített 

információnk szerint ismét indul a megmérettetésen. Győzelmével megkezdené harmadik 

választási ciklusát. Ellenlábasa lesz Peter Podbehlý, aki jelenleg független képviselő a 

testületben és függetlenként mérettetné meg magát, indulását a Jobb Érsekújvárért platform 

támogatja.  B Eva Hajdamárová az OĽaNO színeiben, Igor Kúdela független jelöltként száll be 

a ringbe. Befejeződik Jozef Belický első választási ciklusa is Vágsellyén, aki Martin Alföldit 

váltotta ezen a poszton. 
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Három polgármester- és 35 képviselőjelölt Gútán 
2022. szeptember 8. – Új Szó  

Szerdai ülésén minden jelölést rendben talált a választási bizottság – tájékoztatta lapunkat 

Gőgh Nikolett jegyzőkönyvvezető. Összesen három polgármesterjelölt közül választhatnak 

majd a polgárok. Rögzültek a listák is, már pontosan lehet tudni, ki milyen színekben indul. A 

Szövetség 15 fős listát állított, a város élére pedig a Gútát már több mint másfél évtizede 

vezető Horváth Árpádot jelölték. Függetlenként a képviselő-testület két jelenlegi tagja indul a 

polgármesteri székért: Kárpáty Ernő kilenc, Halász Béla pedig négy fős lista élén. Ami a 

további képviselőjelölteket illeti, ketten függetlenként mérettetik meg magukat, míg a 

Progresszív Szlovákia két, a Nemzeti Koalíció / Független jelöltek pedig egy főt indít a 

választáson. 

 

      
 

Múzeumi időutazással kezdődtek el Zentán a városnapi ünnepségek 
2022. szeptember 8. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A magyarországi Paks közelében lévő löszfal tetején az ókorban római katonai tábor, a 

későbbiekben pedig Vak Bottyán kuruc generális fellegvára, a Bottyánsánc területén történő 

régészeti ásatások során feltárt leletek egy részét a közönség elé táró, Bottyánsánc az 

évszázadok viharában címet viselő kiállítás megnyitójával kezdetét vette Zentán a városnapi 

ünnepségsorozat. A házigazdák: Pejin Attila, a Zentai Városi Múzeum és Czegledi Rudolf 

polgármester után a jelenlévőket köszöntötte Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere is, aki 

beszédében többek között kiemelte, hogy Paks és Zenta között több mint egy évvel ezelőtt 

megkötött testvérvárosi szerződés új lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabbak legyenek a 

két település közötti kötelékek, illetve hogy ezek tartalommal teljenek meg, aminek egyik 

állomása a két város történelmének, településtörténetének megismerése. 

 

Egy sikeres diplomata - Búcsúinterjú Magyarország távozó belgrádi 

nagykövetével 
2022. szeptember 8. – Vajma.info 

Nyolc évig volt Magyarország belgrádi nagykövete dr. Pintér Attila, megbízatása szeptember 

16-án ér véget. Működése rendkívül sikeresnek mondható, hiszen hivatali ideje alatt a két 

ország nagyon szoros kapcsolatokat épített ki egymással, a viszony a két állam vezetői között 

baráti, s ami még fontosabb, a gazdasági kapcsolatok is egyre jelentősebbek. Dr. Pintér Attila 

most új tisztségre távozik, új kihívások várnak rá, de szívében magával viszi az itteni utcák 

képét, amelyeket nagyon megszeretett, s amelyeknek szinte már az összes kövét ismeri. 
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Szüreti napok Bácskossuthfalván 
2022. szeptember 8. – Magyarszo.rs 

Egy szárazsággal, a mi tűrőképességünkhöz képest kemény hőséggel terhelt nyár után a 

termelőnek, de valamennyi embernek ki kell engednie a felgyülemlett feszültséget, egyben el 

kell oszlatni a jövőképet terhelő félelmeit a folyatáshoz. Erre tökéletes alkalmat kínált az idei 

bácskossuthfalvi Szüreti napok rendezvénysorozat. Például akkor, amikor bemutatták Oláh 

István Kisszállás a ködfüggöny mögött című kötetét a helyi és pacséri érdeklődőkkel megtelt 

Echo Gyermek és Ifjúsági Központ tánctermében. 

 

Szeptember 17-én tartják meg az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

vajdasági döntőjét 
2022. szeptember 8. – Magyarszo.rs 

Az Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny az idén ünnepli 50. évfordulóját. A 

vajdasági döntőt a 2022/23-as tanévben is az Óbecsei Gimnáziumban tartják meg 

szeptember 17-én 10 órakor. A verseny győztesei képviselik Vajdaságot a sátoraljaújhelyi 

országos döntőn. A vetélkedőre gimnáziumi, valamint szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

tanulók jelentkezhetnek. A diákok 2022. szeptember 15-én délig küldhetik el a benevezésüket 

az erikavadnai@gmail.com e-mail-címre, az e-mailben fel kell tüntetni a versenyző nevét, 

iskoláját, valamint a felkészítő tanár nevét is. A megmérettetés két részből áll: egy írásbeli és 

egy szóbeli feladatból. Az első része az írásbeli, amely a középiskolások nyelvhasználati, 

nyelvtani, nyelvhelyességi és szövegértelmezési képességeit ellenőrzi. A második a szóbeli 

rész. 

    
ORFK: 14 435-en érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. szeptember 9. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6519-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7916-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 262 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 117-en - köztük 34 gyermek - érkeztek az 

ukrajnai háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Beregszászban járt Viktor Mikita megyevezető 
2022. szeptember 8. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője munkamegbeszélést tartott 

Babják Zoltán polgármesterrel és a Beregszászi Városi Tanács képviselőtestületével. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5027/vajdasag_topolya/271666/Sz%C3%BCreti-napok-B%C3%A1cskossuthfalv%C3%A1n-b%C3%A1cskossuthfalva-sz%C3%BCreti-napok.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5027/vajdasag_obecse/271673/Szeptember-17-%C3%A9n-tartj%C3%A1k-meg-az-%C3%89des-anyanyelv%C3%BCnk-nyelvhaszn%C3%A1lati-verseny-vajdas%C3%A1gi-d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t-%C3%B3becse-verseny-nyelvhelyess%C3%A9g.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5027/vajdasag_obecse/271673/Szeptember-17-%C3%A9n-tartj%C3%A1k-meg-az-%C3%89des-anyanyelv%C3%BCnk-nyelvhaszn%C3%A1lati-verseny-vajdas%C3%A1gi-d%C3%B6nt%C5%91j%C3%A9t-%C3%B3becse-verseny-nyelvhelyess%C3%A9g.htm
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/09/ukrajnai-haboru-orfk-14-435-en-erkeztek-ukrajnabol-csutortokon
https://kiszo.net/2022/09/08/beregszaszban-jart-viktor-mikita-megyevezeto/
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Közleményében kifejtette, számos gyakorlati kérdést megvitattak, beleértve az ideiglenesen 

áttelepültek támogatását, a fegyveres erők szükségleteihez szükséges források elkülönítését a 

város költségvetéséből, a hadiállapot előírásai szerinti oktatási folyamatokat. 

 

Ungvári járási fiatal halt meg a háborúban 
2022. szeptember 8. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Újabb kárpátaljai veszteségről érkezett hír. A Nagybocskói Községi Tanács közleménye 

szerint a háborúban veztette életét Vaszil Simonyak. A férfi az ungvári járási Ligetesről 

származott. A temetési szertartásról később közölnek információt. Osztozunk a hozzátartozók 

fájdalmában. 

 

Sikeresen zárultak a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola nyári táborai 
2022. szeptember 8. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által létrehozott Tulipán Tanoda Magyar 

Népművészeti Iskola 3 helyszínen valósított meg nyári táborokat: Kőrösmezőn, Nagyberegen 

és Tiszapéterfalván. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola fő feladatának tartja a 

magyar népművészeti értékek, a népi hagyományok, a népzenei kultúra ápolását, megőrzését, 

továbbadását a felnövekvő nemzedéknek, és a tehetséggondozást. Ilyen céllal valósultak meg 

táboraink is, szerettük volna nemcsak az oktatási időszakban, hanem a nyár folyamán is 

fejleszteni tanulóinkat, egy jó tanulási és egyben egy kellemes nyári kikapcsolódási 

lehetőséget biztosítva számukra. 

 

Kárpátalja 90%-ban felkészült a fűtési szezonra 
2022. szeptember 8. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A befejezés stádiumában van a térség felkészülése a fűtési szezonra. A készültség átlagos 

mutatója 89,5% – számolt be róla a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) a hivatalos 

oldalán szeptember 8-án. A nyilvántartott 1 141 kazánházból 1 041, azaz 91,2% már üzemkész. 

A térség vízellátó és csatornázási vállalkozásai a tervezett mutatók 88,2%-ában, míg a 

lakásállomány 88,1%-ban készen áll az őszi-téli időszakra. 

 

Koronavírus: távoktatásra tér át egy osztály a Huszti járásban 
2022. szeptember 8. – karpatalja.ma 

A Dolhai Általános Iskola egyik első osztályában távoktatást vezettek be szeptember 7-én. Egy 

kisdiáknak pozitív lett a koronavírus tesztje, így az egész osztályt karanténba helyezték. 

Előreláthatólag két hét múlva jelenléti oktatással folytatódik a tanulás. Kárpátalja-szerte 

rohamosan nő a koronavírusos betegek száma, a szakértők szerint újra súlyosbodik a 

járványhelyzet. 
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https://karpatalja.ma/haboru/ungvari-jarasi-fiatal-halt-meg-a-haboruban/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/sikeresen-zarultak-a-tulipan-tanoda-magyar-nepmuveszeti-iskola-nyari-taborai/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpatalja-90-ban-felkeszult-a-futesi-szezonra/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/koronavirus-tavoktatasra-ter-at-egy-osztaly-a-huszti-jarasban/
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A vártnál is jobb ütemben halad a pélmonostori Liszt utcai magyar kulturális 

központ építése 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pirityiné Szabó Judit, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője múlt pénteken hivatalos látogatása során 

megtekintette a pélmonostori kulturális központ építési munkálatait, amelynek ütemével 

kapcsolatban rendkívüli elégedettségüknek adtak hangot. 

A pélmonostori kulturális központ megépülésével, valamint a kórógyi és a szentlászlói óvodák 

létrejöttével egy év múlva újabb 120 gyermek számára lesz biztosítva a minőségi, anyanyelvű 

óvodai foglalkozás. A három párhuzamosan zajló építkezés közül kiemelkedik a 

pélmonostori, hiszen ez az épületkomplexum egy magyar óvodai egységből, egy magyar 

könyvtárból és egy rendezvényteremből fog állni. 

 

Beiskolázási csomag a magyar iskolát választóknak 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Idén is kiosztotta beiskolázási csomagját a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

(HMPF), amelyben a kisdiákok megtalálhattak minden olyan eszközt, ami a zökkenőmentes 

iskolakezdéshez szükséges. A magyar kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy 

mindenki megőrizhesse magyarságát – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, miután múlt pénteken ünnepélyesen átadta a magyar nyelvű oktatásban 

részt vevő tanulók beiskolázási csomagjait. Az anyanyelven való tanulás fontosságát, 

identitásmegőrző jellegét hangsúlyozta a beiskolázási csomagok átadására érkezett 

gyerekeket és szülőket köszöntő beszédében Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke. 

Beszélt a szakmai szervezet több éve tartó, A horvátországi magyar oktatásért elnevezésű 

programjának a jelentőségéről, arról, hogy a HMPF különböző programokon keresztül 

támogatja a magyar oktatást, a magyar intézményeket. 

  

Megalakulása 130. évfordulóját ünnepelte a kopácsi önkéntes tűzoltó-

egyesület 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Vasárnap a sorakozót követően a kupuszinai tűzoltózenekar kísérte végig településük utcáin a 

130. évfordulójukat ünneplő kopácsi tűzoltókat. A jubileumi ünnepség közgyűléssel 

folytatódott a helyi kultúrotthonban. Kopácson 1892. július 5-én alakították meg az 

önkéntesekből álló tűzoltóegyletet. Az évek során több elnök és parancsnok váltotta egymást, 

1945-ben 30 aktív tagot számlált az egyesület. 1965-ben beszereztek egy aggregátort is, 

amelyet sikerrel használtak a negyven napig tartó 1965-ös nagy árvíz idején, az önkéntes 

tűzoltók pedig éjt nappallá téve dolgoztak a károk enyhítéséért. Az egyesület kisebb 

megszakítások mellett 1991-ig rendkívül aktív tevékenységet folytatott, és hetvennél is több 

tagot tartottak nyilván. Mint minden egyesület, így a tűzoltók szervezete is a háborús évek 

után, 1998-ban folytathatta a munkáját. 
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https://kepesujsag.com/a-vartnal-is-jobb-utemben-halad-a-pelmonostori-liszt-utcai-magyar-kulturalis-kozpont-epitese/
https://kepesujsag.com/a-vartnal-is-jobb-utemben-halad-a-pelmonostori-liszt-utcai-magyar-kulturalis-kozpont-epitese/
https://kepesujsag.com/beiskolazasi-csomag-a-magyar-iskolat-valasztoknak/
https://kepesujsag.com/megalakulasa-130-evfordulojat-unnepelte-a-kopacsi-onkentes-tuzolto-egyesulet/
https://kepesujsag.com/megalakulasa-130-evfordulojat-unnepelte-a-kopacsi-onkentes-tuzolto-egyesulet/
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Mesterhármas: Magyarországi és Kárpát-medencei győzelme után Munk Erik 

megszerezte a horvát halászléfőző-bajnoki címet is a pélmonostori országos 

versenyen 
2022. szeptember 8.  – Kepesujsag.com 

Munk Eriket az országos szintű megmérettetés legjobbjának kiáltotta ki a zsűri, Segota Elek 

pedig Drávaszög-szinten főzte a legjobb halpaprikást Horvátország legnagyobb 

halfőzőversenyén, Pélmonostoron. Pélmonostoron került sor az ország legnagyobb 

halfőzőversenyére a Baranyai Turisztikai Egyesület és Pélmonostor városa szervezésében, 

amely idén összesen 208 csapat részvételével zajlott, ebből 182-en a baranyai versenyre 

neveztek be, 26 szakács pedig az országos bajnoki címért küzdött. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 8 – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában a kormányválság május óta tart. A perpatvar okai a személyes ellentéten kívül a 

politikai irány kijelölése, a gazdasági prioritások meghatározása. Két és fél év alatt teljesen 

eljátszotta korábbi, meggyőző, alkotmányozó többségét, majd az egyszerű parlamenti 

többségét is a szlovák kormánykoalíció - mondta mai sajtóértekezletén Forró Krisztián, a 

Szövetség elnöke. A magyar párt előrehozott parlamenti választásokat szorgalmaz.  

 

Magyarország Kormánya újabb nagy értékű oltóanyagszállítmánnyal segítette Ukrajnát. 

Ezúttal 40 950 adag Pfizer vakcina érkezett Kárpátaljára. Az oltóanyag értéke közel 325 millió 

forint. Az adomány Magyarország Ungvári Főkonzulátusa közreműködésével ért célba.  

  

 

Két év covid, most a háború. Érezzük, hogy nehezített pályán vagyunk, de ha van a jó 

Istennek terve velünk, akkor meg fogunk itt maradni – mondja a Kárpátaljai Görögkatolikus 

Ifjúsági Szervezet elnöke. A Szervezet több helyszínen is megszervezte a Megmaradni Ifjúsági 

Találkozót. amelyen a résztvevők arra keresték a választ, hogyan lehet magyarnak és 

kereszténynek megmaradni Kárpátalján.  
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https://kepesujsag.com/mesterharmas-magyarorszagi-es-karpat-medencei-gyozelme-utan-munk-erik-megszerezte-a-horvat-halaszlefozo-bajnoki-cimet-is-a-pelmonostori-orszagos-versenyen/
https://kepesujsag.com/mesterharmas-magyarorszagi-es-karpat-medencei-gyozelme-utan-munk-erik-megszerezte-a-horvat-halaszlefozo-bajnoki-cimet-is-a-pelmonostori-orszagos-versenyen/
https://kepesujsag.com/mesterharmas-magyarorszagi-es-karpat-medencei-gyozelme-utan-munk-erik-megszerezte-a-horvat-halaszlefozo-bajnoki-cimet-is-a-pelmonostori-orszagos-versenyen/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A megszüntetett marosvásárhelyi katolikus gimnázium ebben a tanévben egy másik helyi 

középiskola, a Bolyai Líceum részeként működik tovább 21 osztállyal és közel 570 diákkal. 

A katolikus iskola a jövőben akkor alakulhat újjá, ha a felekezeti osztályok engedélyt kapnak a 

kiválásra és önállósulásra.  De ennek jogi és adminisztrációs komplikációi nem fogják 

hátráltatni vagy megállítani a felekezeti gimnázium újralapítási folyamatát - mondja Tamási 

Zsolt. A volt iskolaigazgatót kérdeztük.  

 

„Segítünk visszakapcsolni az egyszerűbb élethez" - ezekkel a szavakkal népszerűsítik azt a 

nemrégiben épített falut, amelyet az udvarhelyszéki Vargyas község közelében, Körtövésen 

alakított ki egy helyi ember. A szlogen eufemizmus, azt jeleni, nincs áram és nincs térerő.  A 

helyi közösség mesteremberei építették a falut, és amit itt enni és inni lehet, azt is a környék 

kínálatából merítik.  

 

Szeptember első vasárnapján tartják a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt máriaföldi 

templom búcsúját. Az idén ismét a testvértelepülésekről érkezett vendégekkel osztották meg 

az ünnep örömét a templomban és azután az egyház tulajdonában levő kulturális központ 

udvarán.  

 

 

Búcsú volt a hétvégén a Deonicán, Muzslya határában, azon a helyszínen, ahol még áll a 

kereszt, amely jelzi, hogy egykoron ott egy gazdag tanyavilág létezett, amely az 1950-es évek 

végére teljesen elnéptelenedett. 


