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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Novák Szerbiában - Átadták az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar épületét Szabadkán 
2022. szeptember 9. – MTI, Hirado.hu, Vajma.info, Magyarszo.rs, PannonRTV, Balk.hu 

Szerbia és Magyarország kapcsolata a megértésen és odafigyelésen alapul - mondta Novák 

Katalin köztársasági elnök az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

épületének átadásán pénteken Szabadkán. Mint mondta, nemcsak érteni, hanem megérteni 

akarjuk a másikat, és ez sajnos ma nagyon ritka az országok közötti kapcsolatokban. Kiemelte 

annak fontosságát, hogy a vajdasági magyar közösség tagjai és a szerbiai vezetés nap mint 

nap azért dolgozik, hogy ez a barátság ilyen szoros lehessen. Kitért a Szerbiát is sújtó 

migrációs nyomásra, amely ma Európára nehezedik. Hozzátette: Ana Brnabic miniszterelnök 

biztosította őt arról, hogy tudják, értik ezt a problémát, és olyan megoldáson dolgoznak, 

amely segítséget fog jelenteni az itt élő magyarság számára. Szólt arról is, hogy Magyarország 

határozottan támogatja Szerbia mielőbbi európai uniós tagságát. Hozzátette, hogy azért is 

támogatják Szerbia mielőbbi EU-tagságát, mert szükségünk van Szerbiára, érdekünk, hogy a 

vajdasági magyarság mielőbb európai uniós állampolgárságot kapjon. 

 

A magyarság XX. századi tapasztalatait tudja felajánlani Európának 
2022. szeptember 11. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, magyarszo.rs 

A XX. században "sziklafal és szakadék közé szorított" magyarság a saját tapasztalatait tudja 

felajánlani a XXI. században szakadék szélére szorított Európának - mondta Kövér László 

vasárnap a Pest megyei Piliscsabán. Az Nemzeti összetartozás harangjának avatási 

ünnepségén a házelnök kiemelte: a magyarság egy évszázad alatt "megmászta a maga 

sziklafalát", azaz sikerült elkerülnie a sorsot, amit ellenfelei szántak neki. A magyar nemzet 

ma változatlanul a legnagyobb lélekszámú nép a Kárpát-medencében, amely határokon 

átívelve "lélekben békésen újra egyesült". A "magyar állam visszanyerte cselekvőképességét és 

erejét arra, hogy szolgálja és óvja nemzetét", képességét, hogy tanulni tudjon a szomszédaitól 

és Európától, és "visszanyerte önbizalmát és tekintélyét arra is, hogy sok tekintetben utat és 

példát mutasson szomszédainak és egész Európának" - fogalmazott Kövér László. Egykoron, 

mint az első világháború egyik vesztesét, Magyarországot politikailag alávetettségre, 

gazdaságilag életképtelenségre, katonailag kiszolgáltatottságra, a magyar nemzetet 

megaláztatásra, szétszakítottságra, több mint három millió magyart pedig nemzeti 

önazonosságának elveszítésére ítélték a győztesek. "Mi, magyarok mindezt egyetlen szóba 

sűrítve úgy nevezzük: Trianon". Ma, az ukrajnai háború kitörését politikailag megakadályozni 

nem tudó, a békét diplomáciailag helyreállítani képtelen és - külső nyomásra - a 

legalapvetőbb gazdasági érdekei ellen cselekvő Európai Unió már most vesztesnek minősül 
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attól függetlenül, hogy a háborús frontokon melyik közvetlen hadviselő fél hirdeti majd ki 

magát győztesnek. 

 

Szilágyi Péter: a járványhelyzet csak erősebbé tette az anyaország és a külhoni 

közösségek kapcsolatát 
2022. szeptember 10. – MTI, Vasarnap.hu. Promenad24.hu, Demokrata.hu 

Nincs az a válsághelyzet, amely okot adna arra, hogy elengedjük a Kárpát-medencei és a 

diaszpórában élő magyarság kezét - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára New Yorkban az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójának 

(AMIT) tizedik, jubileumi konferenciáján. Szilágyi Péter hangsúlyozta, hogy a diaszpórában 

működő hétvégi magyar iskolák a járványhelyzetben is megmutatták, hogy a magyar 

közösségek igazi összetartó erői. Rámutatott, hogy a félelmek ellenére a járványhelyzet 

nemhogy gyengítette, hanem éppen ellenkezőleg, erősítette a kapcsolattartást és 

együttműködést a diaszpóra magyar közösségeivel. Szilágyi Péter a járvány időszakának 

tapasztalatai között említette, hogy a személyes kapcsolatoknak kitüntetett szerepük van a 

közösségek életerejének megőrzésében, hozzátéve, hogy a kormányzat éppen ezért tartja 

nagyon fontosnak azokat a kezdeményezéseket, amelyek az élet bármely területén képesek 

ilyen közösségeket teremteni. 

 

Felavatták a Kovászna megyei Kommandó megújult református templomát 
2022. szeptember 10. – MTI, maszol.ro 

A Kovászna megyei Kommandón felavatták a magyar állami támogatással felújított 

református templomot szombaton. A hálaadó istentisztelet után mondott beszédében Soltész 

Miklós, a magyarországi Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 

államtitkára felidézte: 470 évvel ezelőtt, szeptember 9-én kezdődött Eger ostroma, amely 

során a várvédők hősiessége ötven évre megállította az Oszmán Birodalom előrenyomulását. 

Úgy véli, a Kárpát-kanyar hegyei közt fekvő Kommandó is végvárnak tekinthető, hiszen lakói 

nemcsak maguk, hanem tágabb környezetük identitásának, nyelvének, kultúrájának, hitének, 

valamint föld- és erdővagyonának őrzői is. Az államtitkár szerint míg az egri várvédőket az 

ország magukra hagyta, a kommandóiak folyamatosan azt érezhetik, hogy nincsenek egyedül. 

A magyar állam támogatásával épült óvoda és szabadidős központ a faluban, és magyar 

állami támogatással újult meg a református templom is, a falu leégett iskolájának újjáépítését 

pedig a román állam finanszírozta – emlékeztetett. 

 

A székelyföldi Nyárádmagyaróson felavatták a magyar állami támogatással 

épített református parókiát 
2022. szeptember 11. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A székelyföldi Nyárádmagyaróson vasárnap hálaadó istentisztelet keretében felavatták a 

magyar állami támogatással épített református parókiát. A hálaadó istentiszteleten Kató Béla 

püspök prédikációjában kitért arra, hogy az elmúlt évszázadokban a falusiak tudták: csak 
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akkor tudnak értelmiségieket vonzani a szolgálatukra, hogyha az ő házaiknál, az ő lakhatási 

körülményeiknél szebbet és jobbat ajánlanak fel számukra. Soltész Miklós államtitkár 

beszédében az Orbán Viktor miniszterelnök által Tusványoson idézett Jean Raspail Szentek 

tábora című regényt ajánlotta a közélet iránt érdeklődők figyelmébe. Megemlítette, a nyugati 

világ ma azt éli meg, amit a francia író bámulatos látnoki képességgel 1972-ben előre látott. 

Úgy vélte azonban, hogy a rosszból is lehet tanulni. Közép-Európa elkerülheti a nyugat sorsát, 

ha megőrzi a nemzeti közösségeket. A helyi református közösség a régi parókiát gyülekezeti 

otthonná alakította. Az új parókia felépítését a magyar állam 30 millió forinttal támogatta. 

      
Azonos hullámhosszon: moldovai járással kötött együttműködési 

megállapodást Háromszék 
2022. szeptember 9. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Együttműködési szerződést kötött Kovászna megye és a moldovai Cimișlia járás; a 

dokumentumot Sepsiszentgyörgyön írta alá pénteken Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

tanács elnöke és Mihail Olărescu, a Cimișlia járási tanács elnöke. A moldovai járás 

küldöttsége részt vett Kovászna megye képviselőtestületének az ülésén, melyet élőben 

közvetítettek az egyik közösségi portálon. A dokumentum kitér a két megye közötti gazdasági, 

kulturális és sportkapcsolatok fejlesztésére, és keretet biztosít a későbbi megállapodásokhoz. 

Az ülés utáni sajtótájékoztatón Tamás Sándor elmondta: 2017-ben vették fel a kapcsolatot 

Cimișlia járás tanácsával, azóta méregették, hogy azonos hullámhosszon vannak-e. A 

háromszéki tanácselnök reményét fejezte ki, hogy a dokumentumot sikerül megtölteni 

tartalommal Kovászna megye, a megye román közössége és a moldovai járás hasznára – 

közölte az MTI. 

 

Finanszírozás: sportpályát építenek Szilágypanitban és Kiskerekiben 
2022. szeptember 9. – maszol.ro 

Két új sportberuházás kapott zöld utat Erdélyben, a fejlesztési minisztérium támogatásával 

Szilágy megyében, Szilágypaniton, és Bihar megyében, Kiskerekiben építenek sportpályákat – 

jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter az RMDSZ közleménye szerint. Tájékoztatásuk 

szerint a Haraklány községhez tartozó Szilágypanitban épülő sportpálya létrehozására 10 

millió lej finanszírozást biztosít a fejlesztési minisztérium. Egy labdarugó-mérkőzések 

megtartására, és egy második, több sport gyakorlására alkalmas pályát hoznak építenek, 

mellette öltözőkkel, zuhanyzókkal, elsősegélynyújtó ponttal, és a sportszerek tárolására 

alkalmas raktárakkal. A lelátókon 500 férőhelyet biztosítanak, és a sportlétesítményt esti 

edzésekre, mérkőzésekre is használhatják a világítást biztosító felszerelésnek köszönhetően. A 

Kiskerekiben épülő sportcsarnokra közel 3 millió lej finanszírozást biztosít a szaktárca, és a 

pályát kézilabda-, kosárlabda-, röplabda- és teniszmérkőzésekhez szerelik és festik fel, 

amelyet a diákok használhatnak tornaórán, de a tanórákon kívül közösségi eseményeket, 
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helyi mérkőzéseket is szervezhetnek rajta. A pályák melletti épületben öltözők és 

elsősegélynyújtó pont is lesz. 

 

Megmentett történelem: fesztivállal ünneplik a Teleki-kastély felújítását 

Paszmoson 
2022. szeptember 10. – MTI, Krónika 

Háromnapos fesztivállal nyitotta meg kapuit az elsősorban európai uniós forrásokból 

felújított paszmosi Teleki-kastély Beszterce-Naszód megyében. A megyei önkormányzat 

tulajdonában lévő, az elmúlt négy évben európai uniós támogatással teljesen felújított 

impozáns műemlék épület a jövőben kulturális központként működik majd. A péntek 

délutáni megnyitón a román kormány három minisztere: Kelemen Hunor miniszterelnök-

helyettes, Lucian Romașcanu kulturális tárcavezető és Marcel Boloș, a beruházások és 

európai projektek minisztere is részt vett. A 18. század második felében épült, barokk stílusú 

épületegyüttest 1948-ban államosították, a kommunizmus idején a mezőgazdasági termelő 

szövetkezet használta, majd a rendszerváltás után üresen maradt, és a Beszterce-Naszód 

megyei önkormányzat tulajdonába került – emlékeztet az MTI. Felújítására az önkormányzat 

nyert közel ötmillió eurós EU-támogatást. Ünnepi beszédében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

úgy vélekedett: Erdély épített öröksége hozzátartozik az itt élők identitásához. „Gratulálnom 

kell önöknek, mert megmentették a történelmünk egy részét” – idézte a miniszterelnök-

helyettes beszédét az Agerpres hírügynökség. A politikus kijelentette: függetlenül attól, hogy 

kié volt, hogy az évszázadokon át milyen változások tanúja volt, az a fontos, hogy most 

újraépítették, és nemes rendeltetést kapott azáltal, hogy kulturális központtá, 

alkotóközponttá alakul. 

 

Erdélyi magyar anyák a fiatalokért – Sziráczki Katalin az egyesület 

célkitűzéseiről 
2022. szeptember 10. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Anyák Egyesületének fő célja, hogy a fiatalokat a megszokott iskolapadból 

kimozdítva, alternatív módszerekkel támogassa őket. Sziráczki Katalin, az egyesület elnöke 

beszélt terveikről a Krónikának. Az Erdélyi Magyar Anyák Egyesülete egy baráti társaságból 

alakult. A gyakori találkozások alkalmával a gyermekneveléssel kapcsolatos témákról 

beszélgetnek, mivel mindannyiuknak van kiskamasz vagy kamaszodó gyereke. Sziráczki 

Katalin elnök szerint az eredeti ötlet egy családsegítő, anyákat erősítő közösség létrehozása. 

Olyan előadásokat és programokat szeretnének szervezni, ahol az anyák „megfoghatják 

egymás kezét”. „Olyan egyesületet akartunk létrehozni, amely többek között prevenciós 

programokat is szervez a kiskamaszoknak és kamaszkorúaknak. Mi is a szakemberek 

segítségével pontosabb képet kapunk arról, hogyan viszonyulhatunk ehhez a korosztályhoz” – 

fogalmazott Sziráczki Katalin. Szerinte az elfogadó családi közeg mindenképp fontos. 
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Miniszterek jelenlétében ünnepelték a szilágynagyfalui gombaüzem 

fennállásának évfordulóját 
2022. szeptember 10. – maszol.ro 

A Szilágy megyei, szilágynagyfalui székhelyű Boglar Champ gombatermesztő cég 2002-ben 

jött létre, és az elmúlt két évtized alatt Románia legnagyobb gombatermelőjévé vált. Ennek 

alkalmából péntek délután, a vállalat székhelyén húszéves születésnapi rendezvényt tartottak, 

és felavatták egy új, hatalmas részleget. Az ünnepségen részt vett Tánczos Barna 

környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter, Nagy István magyarországi agrárminiszter, 

a megyei politikai élet képviselői, a határon túli és hazai partnerek, valamint a Boglar Champ 

alkalmazottai. Magyarország kormányának agrárminisztere, Nagy István kiemelte, ünnep az, 

amikor az ember végignéz azon, hogy munkájának milyen eredménye lett két évtized alatt, és 

azt érzi, azt látja, hogy az ember csodákra képes. Az ember önmagában nem ér el hihetetlen 

teljesítményt, szükség van a családra, a barátokra, olyan összefogásra, ami mindezt 

eredményezi. Kezdődik kicsiben, egész másban, majd jönnek a lehetőségek. A Németi család 

sikerének titka, hogy képes volt felismerni, mindig az aktuális pillanatban, hogy mi a jó 

döntés. Képes volt megtalálni jó időben azt, hogy mikor, mit kell válaszolni, lépni. 

 

A minőségi oktatás szolgálatában – Szatmárnémetiben tartotta az RMPSZ az 

országos tanévnyitót 
2022. szeptember 10. – maszol.ro 

A Magyar Iskolák 2022. évi Országos Tanévnyitó Ünnepségének adott otthont szombaton 

Szatmárnémeti római katolikus székesegyháza, ahová Erdély minden megyéjéből, de a 

Kárpát-medence számos magyarlakta térségéből érkeztek pedagógusok és küldöttek. Az 

ünnepséget szentmise előzte meg: Nm. Ft. Schönberger Jenő hirdetett igét, majd a misét 

követően köszöntötte a résztvevőket. Burus Siklódi Botond, az országos RMPSZ-elnökség 

nevében köszöntötte az egybegyűlteket, magyarázva a jelzésértékű helyszínt, a templomot. 

„Az egyház és az iskola kapcsolatát szerettük volna megerősíteni, mert hisszük és valljuk, 

hogy nemzeti értékeink átörökítésében ez a kapcsolódás lehet a legerősebb” – mondta. 

Kijelentette: a változó világban, a változó tanügyi rendszerben is tartaniuk kell magukat a 

pedagógusok az RMPSZ zászlajára is felírt szlogenhez, ami így szól: „A minőségi oktatás 

szolgálatában”. Dr. Maruzsa Zoltán, a magyar belügyminisztérium köznevelésért felelős 

államtitkára is megtisztelte jelenlétével a tanévnyitót. „A nemzeti identitás egyik formálója a 

család, de meghatározó a közösség is, ahová születünk. És ott van az iskola, amely a 

nemzeterősítés egyik fontos helye” – mondta. Kijelentette, fontos az infrastruktúra is, de nem 

ott ér véget a feladat, hogy a gyermek bement az iskolába, a magyar osztályba. 
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Értékes épített örökség – Újjászentelték a megújult várfalvi unitárius 

templomot 
2022. szeptember 10. – Krónika 

Hálaadó istentisztelet keretében szentelték újjá a Kolozs megyei Várfalva 2020-ban felújított 

unitárius templomát szombaton. Az ünnepi szószéki szolgálatot Ft. Kovács István, a Magyar 

Unitárius Egyház püspöke végezte. Barabás Zsolt, az egyházközség lelkésze a Maszolnak 

elmondta: a templomra a közel 400 lelkes gyülekezet nagyon büszke, elégedetten fogadták a 

felújított épületet, és örvendenek, hogy együtt ünnepelhetnek ezen a napon. A lelkész 

megkeresésünkre elmondta, Várfalva Aranyosszék egyik legjelentősebb települése, amelyet az 

oklevelek 1291-ben Turdavárkén, 1332-ben Varfolua néven említenek. Mint megtudtuk, a 

Várfalván található várdombon volt Erdély egyik legkorábbi ispánsági vára, amelyben 

esperességi templom volt, amelyet később lebontottak, és anyagát felhasználták egy új 

templom építéséhez. A várfalvi unitárius egyházközség keletkezése szinte egyidejű az 

unitárius egyház megalapításával, a várfalvi templom kezdetben katolikus templom volt, 

építéséről semmilyen írott adat nem maradt fenn, viszont a felújításkor végzett régészeti 

kutatások hozzásegítenek ahhoz, hogy érthetőbbé váljon az az építészeti időszak, amelyben a 

templom elnyerte a mai formáját – tette hozzá. 

 

Több száz embert elláthat a református egyház újonnan épülő váradi szociális 

konyhája 
2022. szeptember 11. – Krónika 

Az akadályok ellenére épül a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új 

szociális konyhája Nagyváradon, ahol a tervek szerint több száz rászorulónak, igénylőnek 

biztosítanak meleg ételt. A részletekről és nehézségekről Farkas Zsolt, a KREK közigazgatási 

és pályázati előadótanácsosa beszélt a Krónikának. A református egyházkerület már több éve 

működtet szociális konyhát a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ 

keretein belül. Időseket, rászorulókat látnak el. Az utóbbi időszakban már az egyházkerület 

által működtetett öregotthon, bölcsőde, óvoda számára is biztosítanak ételt. A konyhát 

azonban helyszűke miatt nem tudják fejleszteni. „Közel másfél éve megvásároltunk egy 

ingatlant, ami korábban is konyhaként működött. Ezt átalakítjuk, modernizáljuk, új gépekkel 

szereljük fel, és oda fog átköltözni a konyha. Az ötlet nem új, egy réginek a fejlesztése, 

továbbgondolása” – mondta Farkas Zsolt. A szociális konyha új területén nagyjából 500–600 

fő ellátására alkalmas ételmennyiséget tud majd elkészíteni a személyzet. Azoknak a 

rászorulóknak, akik nem tudják személyesen átvenni az ennivalót, kiszállítják az ételt. 

 

Fókuszban a tanügyi reform: a már kiharcolt kisebbségi jogokat féltik az 

oktatási szakemberek 
2022. szeptember 12. – Krónika 

Az oktatási szakemberek alapvetően optimisták a hamarosan a parlament elé kerülő új 

közoktatási törvénytervezet kapcsán, viszont tisztában vannak vele, hogy ennek a végső 
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változata még sok ponton módosulhat. A szakértők ugyanakkor egyhangúlag úgy vélik: 

ahhoz, hogy valódi reform történjen, nemcsak a jogszabálytervezet, hanem annak alkalmazási 

módszertana is pontos, könnyen átlátható és gyakorlatba ültethető kell legyen. Az új 

szabályozások mellé pedig anyagi forrásokat is kell rendelni, ellenkező esetben az előírások 

nem sokat érnek.  

     
A Zsidó Kultúra Napján megnyitják a szenci zsidó temetőt a látogatók előtt 
2022. szeptember 9. – ma7.sk 

Vasárnap, a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából megnyitják a szenci zsidó temetőt a 

látogatók előtt. A TASR-t a Pozsonyi Zsidó Kultúra Intézete tájékoztatta. "Az eltűnt szenci 

zsidó közösség történetét sok év kutatómunkájával apró töredékekből sikerült 

rekonstruálnunk. Öt különböző kontinensen léptünk kapcsolatba a szenci zsidó családokkal, 

egyedülálló fényképeket szereztünk tőlük, és szó szerint az utolsó pillanatban beszélgetéseket 

vettünk fel azokkal, akik még életben vannak. A közösségi emlékezetnek ezt a kincsét 

érzékenyen beépítjük a felújított szenci zsinagógában szervezett kiállításba” – emlékeztetett 

Maroš Borský, a Pozsonyi Zsidó Kultúra Intézetének igazgatója. A látogatókat Borskýn kívül 

Miša Kapustin rabbi, Michala Lônčíková történész és Strešňák Gábor történész fogja 

körbevezetni. Az intézet felhívta a figyelmet: a zsidók értékes kulturális örökséget hoztak létre 

és hagytak hátra. A Zsidó Kultúra Napja azt mutatja be, amit ebből sikerült megőrizni, 

rekonstruálni vagy felújítani. A Zsidó Kultúra Európai Napját csaknem 30 európai országban 

tartják szeptember első vasárnapján. Ez az év a felújítás témája jegyében zajlik. 

 

A varázslatos Selmecről az ipolysági zsinagógában 
2022. szeptember 9. – felvidek.ma  

A régi Selmecbánya világát idézték fel az ipolysági Menora Saag Centrum Artis épületében 

tartott csütörtöki rendezvényen. Az egykori Hont vármegyei bányászváros misztikus légkörét 

regény és dokumentumfilm formájában hozták el  az Ipoly menti kisváros közönségének. A 

jubiláló Honti Kulturális Napok kísérőrendezvényeként mutatták be a városban élő és alkotó 

N. Tóth Anikó egyetemi oktató, író Szalamandra mosolya című kötetét, valamint részleteket 

vetítettek a Korpás Árpád idegenvezető által is tolmácsolt Felföldi tájoló ismeretterjesztő 

honismereti dokumentumfilmből. Gubis Éva moderátor bevezetésként a vendégek Selmechez 

való kötődésére, emlékeire, első élményeire kérdezett rá, amelyek mágikussá tették a 

bányászvárost. Mint N. Tóth Anikó a kérdésre válaszolva kifejtette: végzős diákként 

ismerkedett meg a nyolcvanas évek komor hangulatú, eléggé lepusztult Selmecbányájával.  Az 

első benyomások nem a legjobbak voltak, a későbbiekben azonban változott a városhoz 

fűződő viszonya, amikor ráébredt a település varázslatosságára. Korpás Árpád ipolysági 

gimnazistaként, iskolai kirándulások és a környékre szervezett tanulmányutak során 

ismerkedett meg a várossal.  Mindkét vendég próbálta a bányászváros misztikusságának 

mibenlétét megfogalmazni. 
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A Szövetségnek a Komáromi járás 37 településén 26 polgármesterjelöltje van 
2022. szeptember 9. – ma7.sk 

Egyidejűleg, október 29-én tartják a helyhatósági és megyei választásokat Szlovákiában. A 

már javában tartó kampányidőszakban most annak jártunk utána, hogy a nagyobb siker 

reményében a magyar egységet szorgalmazó Szövetség párt saját listáján hány polgármester- 

és helyi képviselőjelöltet indít a Komáromi járásban. Továbbá az öt komáromi 

polgármesterjelölttel kapcsolatos alapinformációkat és a városi képviselő-jelöltek számát is 

ismertetjük. Zink Vass azt is kifejtette, hogy a Komáromi járásban 34 településen indítanak 

képviselőjelölteket: „Összesen 244 önkormányzati képviselőjelöltünk van, közülük 146 

párttagként. 98 pedig nem párttagként indul a listánkon.“ A járási székhelyen teljes, azaz 25 

személyes listával indul a Szövetség, amelynek az egyik városi képviselő, a kulturális 

menedzser és borturisztikai szakértő, Bauer Ildikó a polgármesterjelöltje. Hozzátette: 

huszonegyen párttagok, négyen pedig függetlenként szerepelnek a listájukon. A továbbiakban 

azt is megtudtuk, hogy Keszegh Béla, Komárom jelenlegi vezetője a 4KN – Függetlenek 

Komáromért elnevezésű, szintén 25 fős lista élén ismét jelöltette magát polgármesternek. 

 

Bauer Ildikó: Minden komárominak hálás vagyok, aki megosztja velem a 

gondjait 
2022. szeptember 9. – ma7.sk 

Komárom gazdag város, a kulturális és az emberi lehetőségek tekintetében egyaránt – állítja 

Bauer Ildikó. A Szövetség komáromi polgármester-jelöltje szerint a városvezetés szolgálat, és 

ebben nem szabad eltévedni, hiszen a célokat a komáromiak szabják, a polgármester csak 

követi azokat. A kérdésre: "Nem könnyű feladatra vállalkozik: Komárom szimbolikus város a 

felvidéki magyarok számára, ahol a hivatalban lévő polgármesterrel kell megmérkőznie. Mi 

motiválja, miért vállalta a jelölést?" Bauer a következőt válaszolta: " Egy ilyen jelölést nem 

lehet visszautasítani. Gondoljon bele: férjemmel itt teremtettünk otthont, itt szeretnénk 

leélni az életünket. Ezer szál köt Komáromhoz, négy éve városi képviselője vagyok az itteni 

polgároknak. Az sem mellékes, hogy országos szinten is kiemelkedően békésen, valódi 

összefogásként alakult meg a Szövetség komáromi helyi szervezete. Nagyszerű emberek, akik 

valóban változást, fejlődést akarnak, dolgozni szeretnének a városukért, és azt gondolták, én 

lehetek az a személy, aki az ő igyekezetüket is összetartja, vezeti. Felelősen gondolkodó 

ember, aki ambicionálva érzi magát, és elkötelezett a változás iránt, erre nem tud nemet 

mondani. Meghajlik, és engedjem meg magamnak: meghatódva – elfogadja. És attól kezdve 

csak az munkál bennem, hogyan lehet erre a szolgálatra a legjobban felkészülni.  

 

Átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait Galántán 
2022. szeptember 9. – ma7.sk 

Több száz kiselsős kapta meg a Rákóczi Szövetség tízezer forintos ösztöndíját a Galántai 

járásban. Az átadó ünnepségen Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke személyesen 

köszönte meg a szülőknek, hogy a magyar iskolát választották gyermeküknek. A 

tanévkezdéssel és a miniszterek lemondásával kapcsolatban is kifejtette véleményét. 
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Ünnepélyes keretek közt adták át a Rákóczi Szövetség egyszeri ösztöndíjait a Galántai 

járásban. Két átadó ünnepségre kerül sor, az elsőt a járási székhelyen, a Pázmány Péter 

székházban tartották meg szeptember 9-én. A tradícióktól eltérően ezúttal nem vett rajta 

részt személyesen a Rákóczi Szövetség magyarországi küldöttsége, a szülőket, a 

pedagógusokat és az intézményvezetőket Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke, 

Horváth Judit, az átadást lebonyolító Galánta és Vidéke Társulás elnöke, illetve Zupko 

Tamás, Nagyszombat megyei képviselőjelölt köszöntötte. 

 

Színes múzeumi programok 
2022. szeptember 9. – Új Szó, felvidek.ma  

Érdekes programokkal várják a látogatókat a galántai és szenci múzeumban az Európai 

Kulturális Örökség Napjai alkalmából. Galántán három héten át tartanak a rendezvények, 

Szencen a helyi zsidó közösség történetének bemutatójával készülnek. Számos érdekes 

programra invitálják az érdeklődőket szeptemberben a Galántai Honismereti Múzeumba, 

amely idén is bekapcsolódik az egész kontinensre kiterjedő Európai Kulturális Örökség 

Napjai rendezvénysorozatba. „A tanévkezdésre három izgalmas múzeumpedagógiai 

programot készítettünk az iskolások részére, amelyek A sokoldalú fa című kiállításunkhoz 

kapcsolódnak és szeptember 23-ig látogathatóak. A kincskeresés során a gyerekek kisebb 

csoportokban az egész múzeumot felkutathatják, miközben logikai feladatokat kell 

megoldaniuk. A rendhagyó képzőművészeti órán kipróbálhatják az úgynevezett intarzia 

technikát, vagyis a festést fával. A kiállított tárgyakhoz tilos hozzáérni, de a programunk 

keretében olyan tárgyakat foghatnak a kezükbe a látogatók, amilyenek A sokoldalú fa 

kiállításban szerepelnek. Újdonság, hogy az állami támogatású kulturális utalványokkal is 

fizethetik a látogatók a belépőt. A csoportok előzetesen a múzeum elérhetőségein tudnak 

bejelentkezni” – tudtuk meg Pukkai Judittól, a galántai múzeum munkatársától. 

 

Pozsonyban koalícióban indul a Szövetség, Szencen önállóan 
2022. szeptember 10. – ma7.sk 

A megyei és helyhatósági közösen tartott önkormányzati választást október 29-én tartják 

Szlovákiában. A jelöltlistákat augusztus 30-áig kellett leadni a 2022-es helyhatósági választás 

esetében is.  Pozsonyban eddig négy jelölt jelentette be az indulását a médiának is, ezek 

egyike Matúš Vallo jelenlegi főpolgármester, aki már korábban megalakította a Team 

Bratislava nevű választási pártot, azt is bejelentette, hogy mindkét őszi választáson az SaS-

szel és a parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia párttal indul koalícióban, és más pártot 

nem fogadnak be ebbe a koalícióba fővárosi és megyei szinten sem. Bejelentette indulását 

még Martin Mlýnek, az óvárosi önkormányzat elöljárója, aki az OKS, az OĽANO, a NOVA és a 

Zmena dola pártok támogatásával indul, illetve a Republika párt hajdani elnöke, Miroslav 

Heredoš is, ő függetlenként szeretne a főpolgármesteri székért megküzdeni. Negyedikként – 

eddig – Rudolf Kusý, Pozsony-Újváros jelenlegi polgármestere jelentette be az indulását, aki 

a Dobrá voľba a Umiernení, a Za ľudí, a KDH és a Sme rodina mozgalom jelöltje, és akit a 
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pozsonyi helyhatósági választások során a Szövetség párt is támogatni fog a főpolgármesteri 

poszton. 

 

(R)Égi zenészek Füleken 
2022. szeptember 10. – ma7.sk 

A Zene határok nélkül polgári társulás negyedszer rendezett zenésztalálkozót Füleken. A 

magyar közösségi ház udvarán összegyűlt zenebarátok rockest keretében emlékeztek meg 

elhunyt zenésztársaikról. A nyár utolsó napján rockrajongókkal telt meg a magyar közösségi 

ház udvara. A családias hangulatú klubest fő mozzanata az emlékezés volt. Megidézni azokat 

a régi füleki zenészeket, akik ma már az égi zenekarban játszanak. Tették mindezt jó 

rockerhez méltón, minőségi zene és hideg sör mellett. Danyi Tibor főszervező, a polgári 

társulás alelnöke elmondta, 2018-ban alakultak azzal a céllal, hogy a rockzenét 

továbbéltessék, terjesszék a városban.  

– Füleken ez a fajta zene már nem vonz nagy tömegeket, ezért úgy döntöttünk, hogy kisebb 

akciókat szervezünk – mondta. Az emlékezést szolgálta egy dokumentumfilm is, amely archív 

fényképek segítségével öleli fel Fülek és környéke zenei életét 1955-től 2000-ig. 

 

Turul-emlékműavatás a Szent Korona másának jelenlétében: „Kitárt szárnyaival 

továbbra is óvja a magyar nemzetet...!” 
2022. szeptember 11. – ma7.sk 

Nemesócsa önkormányzata nemzettudat-erősítő ünnepséget tartott szeptember 11-én a helyi 

református templomban és a szentély mellett, ahol a falu apraja-nagyja jelenlétében 

leleplezték a község díszpolgára, Földes István által adományozott Turul-emlékművet, 

valamint fogadták a Magyar Szent Korona másolatát. A példaértékű esemény ünnepi 

istentisztelettel kezdődött, amely elején a Szent Korona Őrei a szívünknek kedves ereklye 

másolatával és a jubileumi zászlóval a kezükben bevonultak a templomba. Wass Albert 

Előhangjának tolmácsolása után Görözdi Miklós esperes a Teremtőnek hálásan köszönte 

meg, hogy e világjárvánnyal, háborúval, gazdasági válsággal sújtott időszakban még vagyunk. 

Egyúttal azt kérte, hogy még lehessünk is sokáig – magyarként, itt, a szülőföldünkön. „Ne 

legyen úrrá rajtunk a rettegés, bátorítást és vigasztalást kérünk, hogy továbbra is kitartsunk, s 

a magyar nemzet részeként még sokáig megmaradjunk!” Hangsúlyozta: a Magyar Szent 

Koronához érzelmi szálak kötnek minket, s az a magyarság dicső múltját és 

összetartozásunkat jelképezi. A tetején levő kereszt pedig az Úrba vetett hitünket, 

bizalmunkat jelzi manapság is, amikor Európát erkölcsi hanyatlás, pusztulás fenyegeti. „A 

kereszt egy sarokkő, Isten szeretetét, megtartó erejét is hirdeti, azon fordul meg az ember 

élete...” 

 

A Csemadok családi délutánja Nagymegyeren 
2022. szeptember 11. – felvidek.ma  

Harmadik alkalommal került sor arra a színes kulturális programmal, kerékpárversennyel és 

fotókiállítással egybekötött családi délutánra, amit a Csemadok Nagymegyeri Alapszervezete 
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szervezett a Zárda udvarán. A járványidőszak az elmúlt két évben nem tette lehetővé a 

program megszervezését, így a résztvevőknek nemcsak az időjárás kedvezett, hanem a 

szervezők is gazdag programmal várták a fiatalokat és a családokat. Mint azt Bittera 

Zsuzsától, a Csemadok Nagymegyeri Alapszervezetének elnökétől megtudtuk, a családi nap 

célja volt, hogy az elöregedett tagságot megújítsák és olyan rendezvényeket szervezzenek, 

ahol nemcsak a felnőttek  vehetnek részt, hanem a családok is. „Fel szeretnénk hívni a 

családok és általuk a fiatalok figyelmét arra, hogy szervezetünk törődik a ifjúsággal, hiszen 

nekik szerveztük ezt a mai napot. Bízunk benne, hogy ezáltal sikerül felkelteni az 

érdeklődésüket szervezetünk tevékenysége iránt” – fogalmazott. A családi délutánra 

Nagyszombat megye támogatásával került sor és idén olyan társszervezőkkel bővült a 

Csemadok csapata, mint a Tekergők Polgári Társulás és a nagymegyeri 23. számú Arany 

János Cserkészcsapat. 

 

Újra magyar szentmisére készülnek Pozba-Szentkúton 
2022. szeptember 11. – felvidek.ma  

Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén, szeptember 15-én délelőtt újból magyar nyelvű szentmisét 

szerveznek Pozba-Szentkúton. A szentmise celebránsa Šalka László plébános, kanonok lesz. 

„Az idei esztendő utolsó magyar szentmiséjére készülünk Pozba-Szentkúton. Hétfájdalmú 

Szűzanya ünnepe jeles búcsújáró nap a szakrális helyen”  – kezdte a Felvidék.ma 

tájékoztatását Wurczer Péter, a Pozba-Szentkúton újrainduló magyar szentmisék 

főkoordinátora. Mint hozzátette, a zarándokhelyen álló egyik kápolnát Hétfájdalmú Szűzanya 

tiszteletére szentelték fel. A csütörtöki szakrális alkalomnak két celebránsa is lesz. Mint a 

főszervező kifejtette: „Az ünnepi alkalom főcelebránsa a Szentkúthoz közeli Besén szolgált 

mintegy másfél évtizedig. A besei katolikus hívők kezdeményezésére vállalta fel a kanonok úr 

a szentmise celebrálását.” Besei szolgálata alatt számos alkalommal tartott magyar nyelvű 

szentmisét a községhez közeli Pozba-Szentkúton – fogalmazott.  Az ünnepség másik 

celebránsa ft. Ilyés Csaba, Szatmári Római Katolikus Egyházmegye vikáriusa, nagykárolyi 

főesperese lesz. Mint már korábban beszámoltunk róla, több évnyi kihagyás után idén 

újraszerveződtek a magyar nyelvű szentmisék a környéken és a távolabbi vidékeken is ismert 

érsekújvári járásbeli zarándokhelyen. 

 

Jubilál a Honti Múzeum 
2022. szeptember 11. – ma7.sk, felvidek.ma  

Az idén már százhúsz éve annak, hogy megalapították az ipolysági Honti Múzeumot, 

amelynek baráti köre a XIX. Ipoly-napon a harminc esztendeje történt újraalapításról is 

megemlékezett. Idén augusztusban a XIX. Ipoly-napon a Honti Múzeum és Simonyi Lajos 

Galéria igazgatója, Pálinkás Tibor e két évforduló kapcsán elevenítette fel a helyi történelem 

egy-egy fontos eseményét. Mint mondta, az intézmény létrejötte nagyon céltudatos és 

koncepciózus munka eredménye volt, s a megye akkori társadalma művelt részének teljes 

spektruma részt vett benne. Az alapítás előzményeként megnevezte a Fehérváry Miklós és 

Gyürky Medárd kezdeményezésére 1836-ban létrejött Történelmi Adatokat és Régiségeket 
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Gyűjtő Társaságot, illetve a régió néhány fontosabb eseményét, így a Nemzetközi Őstörténeti 

Kongresszus 1876-ban tartott rendezvényét, az 1887-es Ipolyi Arnold-emlékünnepséget, a 

Magyar Történelmi Társulat 1896-os ipolysági vándorgyűlését és 1898 decemberében a 

Hontmegyei Múzeum Társulat alakuló gyűlését. Az új csehszlovák állam keretében területi 

átrendezésre került sor, s az 1920-ban jóváhagyott 126-os számú törvény értelmében az év 

végén Hont vármegye megszűnt, s az 1924-ig működő múzeum anyaga Selmecbányára, a 

helyi Bányamúzeumba került át. 

     
Szerb elnök: Magyarországnak is köszönhető, hogy nyugodtabb szívvel várjuk a 

telet 
2022. szeptember 9. – MTI, Mandiner.hu, Blikk.hu, Origo, Vajma.info 

Mivel Magyarország lehetővé tette, hogy Szerbia kedvező feltételek mellett használja a 

gáztározóit a következő időszakban, ezért Szerbia, ha nem is nyugodtan, de nyugodtabb 

szívvel várja a telet - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök pénteken 

Belgrádban, miután fogadta magyar hivatali kollégáját, Novák Katalint. A szerb államfő 

rámutatott: a magyar-szerb kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és ezekért a jó 

kapcsolatokért köszönet illeti Novák Katalint - aki különböző kormányzati szerepekben, most 

pedig államfőként segíti ennek a viszonynak a javítását, valamint Orbán Viktor magyar 

miniszterelnököt és Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hiszen 

mindketten sokat tettek a kétoldalú kapcsolatokért. 

 

Szerbia és Magyarország kapcsolata történelmi magasságokban 
2022. szeptember 9. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Januártól júliusig 2,2 milliárd eurót tett ki a Magyarországgal folytatott kereskedelmi 

forgalma Szerbiának, ami a legmagasabb növekedés a Magyarországgal folytatott 

kereskedelemben, fogalmazott Aleksandar Vučić a Novák Katalinnal közös sajtótájékoztatón. 

– Hálásak vagyunk Magyarországnak, amiért használhatjuk a gáztárolójukat, és könnyebben, 

békésebben nézhetünk a tél elé – mondta Vučić. Kijelentette: Magyarország a negyedik 

legfontosabb kereskedelmi partnere Szerbiának, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok 

fejlődésének köszönhetően pedig valószínűleg gyorsan a harmadik helyre kerül Németország 

és Kína után. 

 

Zentán átadták a városnapi elismeréseket 
2022. szeptember 11. – Vajma.info 

A zentai csata emlékhelyénél lévő harang megkongatásával, illetve az 1697. szeptember 11-én 

lezajlott ütközet áldozatai tiszteletére tartott koszorúzást követően a zentai Városházán 

megrendezett díszülésen kiosztották az idei városnapi elismeréseket. A díszülés elején 

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere köszöntötte a vendégeket. A polgármester 
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beszédének elején kiemelte, hogy az 1697. szeptember 11-én lezajlott zentai csata, amellett, 

hogy a törökökkel szembeni felszabadító háború egyik legjelentősebb, Európa arculatát is 

meghatározó ütközete volt, egyben a zentaiak identitástudatának is fontos eleme. – 

Elmondhatjuk, hogy a Tisza partján jelképesen két világ ütközött meg, és a harcművészeti 

téren is fejlettebb, haladóbb európai társadalom és kultúra kerekedett felül, amelyben nagy 

szerepe volt a többnemzetiségű keresztény hadak összefogásának és az egységnek is. 

 

Megkoszorúzták a Zenta térségében a második világháborúban életüket vesztő 

lengyel pilóták emlékművét 
2022. szeptember 11. – Vajma.info 

Ma délelőtt a zentai Népkertben a tavaly felavatott emlékhelyen Lengyelország belgrádi 

nagykövetségének, a Lengyel Nemzeti Tanácsnak, illetve a tiszaszentmiklósi Lengyel Baráti 

Társaság Egyesületének a képviselői, Zenta önkormányzatának a képviselőivel karöltve 

megemlékeztek azokról a lengyel pilótákról, akik 1944. szeptember 10-én Zenta térségében 

hősi halált haltak küldetésük teljesítése közben, ugyanakkor ez a nap Szerbiában a lengyel 

nemzeti közösség napja is egyben. Az 1586-os lengyel különleges repülőszázad elesett tagjait 

beszédében Kristina Stojek Perčić, a Lengyel Nemzeti Tanács elnöke méltatta. Az elnök a 

jelenlévőknek elmesélte, hogy a második világháborúban, 1944. szeptember 10-re virradó 

éjszaka a Tisza-menti város közelében lőtték le azt a lengyel személyzet által irányított 

repülőgépet, amelyik segélyt szállított a varsói felkelésben résztvevő lengyel 

szabadságharcosok számára.  

    
ORFK: mintegy 14 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. szeptember 12. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6269-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7785-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 291 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 263 érkeztek - köztük 87 gyermek - az ukrajnai 

háború elől menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Varga Mihály: az Oroszország elleni szankciók nem voltak eredményesek 
2022. szeptember 10. – karpatalja.ma 

A magyar álláspont szerint a brüsszeli szankciós politika nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, Európa minden korábbinál magasabb összeget fizet az orosz energiahordozókért 

– mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-nek szombaton, azt követően, hogy részt 

vett az uniós pénzügyminiszterek találkozóján Prágában, ahol áttekintették egyebek közt a 

háború és a szankciók kérdését. A cseh elnökség által kezdeményezett informális esemény 

második napján a tárcavezető megjegyezte: a szankciós politikának akkor van értelme, ha 
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annak fáj jobban, aki ellen hozták. Ezzel szemben “Európát térdre kényszeríti, kényszerítheti 

a szankciók okozta brutális infláció és energiahiány”. 

 

Több ezer ukrán anyanyelvű gyermek kezdte meg Magyarországon az iskolai 

tanévet 
2022. szeptember 10. – karpatalja.ma 

Több mint 2500 ukrán anyanyelvű gyermek kezdte el az iskolát csak az állami oktatási 

intézményekben Magyarországon. Ők azok, akik a menekült családokkal érkeztek az elmúlt 

hónapokban az országba. Az M1-nek nyilatkozó tanárok azt mondták, ahogy csak tudják, 

segítik őket. Egy kárpátaljai származású tanárnőt már az előző tanév tavaszán felvettek az 

iskolába. Molnár Krisztina azt mondta, hogy az ukrán gyerekeknek – a tananyagon kívül – 

nyelvi nehézségekkel is meg kell küzdeniük. 

 

Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok az Országházban 
2022. szeptember 09. – karpatalja.ma 

112 kárpátaljai résztvevő, 2 autóbusz, többszáz megtett kilométer, 4 különböző program és 

megszámlálhatatlan őszinte mosoly  –  ilyen volt számokkal a 2022. szeptember 2-4. közötti 

budapesti hétvége a KMNE tagcsaládjai számára. Az egész hétvégés programsorozat több 

mint 500 embert mozgatott meg Kárpát-medence-szerte. A színvonalas rendezvényre 

nemcsak Magyarországról, hanem Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből és Kárpátaljáról is 

érkeztek családok. Nagy volt az érdeklődés, hiszen a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége a kétéves járványszünet után immár 9. alkalommal kapott lehetőséget arra, hogy 

családi napot szervezzen az Országházban. 

 

Eddig nyolcezer hadköteles férfit tartóztattak fel a határon 
2022. szeptember 10. – kiszo.net 

A hadiállapot bevezetése óta a határőrök több mint 8 ezer hadköteles korú férfit vettek 

őrizetbe a mozgósítás során elkövetett illegális határátlépési kísérlet miatt – közölte az Ukrán 

Állami Határőrszolgálat. „A szabálysértők közül több mint 5600-at az ellenőrzőpontokon 

kívül tartóztattak fel a határőrök. A többiek az útlevélellenőrzés során akadtak fenn” – áll a 

közleményben. A határőrségi kommüniké megjegyzi, annak ellenére, hogy az államhatár 

illegális átlépésének kísérletét adminisztratív büntetéssel sújtják, sokan folyamodnak effajta 

bűncselekményhez. 

 

Fokozott rendőri ellenőrzés az utakon 
2022. szeptember 10. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Növelték a rendőrök számát, naponta 38-40 járőr csapat ellenőrzi majd a kárpátaljai utakat. 

Ezentúl minden típusú gépjárművet félreállítanak. Az utóbbi időben egyre több közúti baleset 

történik vidékünkön is. Ezek megelőzése érdekében a rendőrök szigorúbban ellenőrzik az 

utakat, az elkövetkező időszakban rendszeresen járőröznek, tudatta a Kárpátaljai Megyei 
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Rendőrség. Hetente több baleset is történik amiatt, mert az autóvezetők nem tartják be az 

elementáris közlekedési szabályokat. Olykor a felelőtlenség sokba kerül, a kocsi javítása, a 

kórházi ellátás költséges, s legrosszabb esetben kárpótolhatatlan következménye is van a 

tragédiának – emberéletet követel. 

 

Beregszászi katona a háború legújabb kárpátaljai áldozata 
2022. szeptember 10. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Levcsuk Szerhij 46 éves volt. 

Újabb veszteség érte a Beregszászi kistérséget, a háborúban életét vesztette Levcsuk Szerhij – 

közölte Babják Zoltán polgármester szeptember 10-én. A katona 1976-ben született, és a 

fronton esett el. “A városi tanács, a képviselők és a végrehajtó bizottság nevében őszinte 

részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak. Nyugodjon békében!” – írta Facebook-

bejegyzésében Babják Zoltán. Beregszász polgármestere a temetés időpontjáról későbbre 

ígért tájékoztatást.  

 

Lelki elsősegély Kárpátalján: felértékelődött a szolgálat a háború óta 
2022. szeptember 11. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Kárpátalján nemcsak az ukrán, de a magyar nyelvű lelki elsősegélyszolgálat is felértékelődött 

az utóbbi időkben. Bár megyénkben nincsenek harci események, a bizonytalanság sok embert 

tör meg mentálisan. Sok családot szakított szét a háború, emiatt többek egyedül maradtak. A 

Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálatnál szeptember 10-én magyarországi 

szakemberek tartottak képzést a jövőbeli telefonos segítőknek. A magyarországi mintára 

létrehozott szolgálat Beregszászban működik. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 10. – Kossuth Rádió 

 

A Maros megyei Mikháza Csűrszínházában tartották a múlt hét végén a Hagyományok Háza 

III. Szabadegyetemét, amelynek célja a jó gyakorlatok megismertetése a hagyományok 

átmentése és átadása érdekében. Az idei szakmai fórum egyik kiemelt témája volt a 

kézművesség, a népi kézműves mesterségek szakszerű továbbadása, oktatása. 

 

A Nemzeti Művelődési Intézet által indított Kárpát-medencei Szakkör -program Erdélyben is 

igen népszerű.  A tavalyi bevezető év után, idén ősszel 321 kézműves szakkör indul Erdély-

szerte, ebből több mint 200 Székelyföldön - mondta Molnár György, a Nemzeti Művelődési 

Intézet partnerségi központvezetője, a Kárpát-medencei Szakkör-program irányítója. 
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 Jenován Flórián, a muzslyai Emmausz Fiúkollégium volt diákja az idei tanévnyitón 

orgonajátékával járult hozzá a szentmise ünnepi hangulatához. Utána kértük mikrofonhoz a 

sikeres fiatalembert, aki jelenleg a Művészeti Akadémia hallgatójaként sem szakadt el 

szülőföldjétől: az újvidéki Európa Kollégium lakójaként a közép-bánáti településeken kutatja 

az egyházi népénekeket. 

 

 A rimaszombati könyvtár udvarában került sor a napokban egy operarészletekkel gazdagított 

közönségtalálkozóra Tóbisz Titusz Rimaszombati származású oparénekessel. Az est után 

beszélgettünk a művésszel. 

  

Parajd, a székelyföldi Sóvidék központja kiemelt tisztelettel őrzi a gyermekéveit itt töltő 

Áprily Lajos emlékét. Az 1991-ben felavatott “Áprily Lajos Emlékház” sok részletet tár fel a 

költő és műfordító műveiről, a boldogság szigetéről, a parajdi évekről. A ház lelke -és ezt 

túlzás nélkül mondhatjuk - Csíki Zoltán nyugalmazott magyartanár, akinek tanóráira ma is 

érdemes ellátogatni. Ezt tette tudósítónk is. 

 

Kárpát-medence arcai  

2022. szeptember 11. – Kossuth Rádió 

 
Honfoglaló tábor Noszvajon 

 

Kedves diákok, kívánok nektek rendkívül hasznos időtöltést ebben a hét napban, amit itt 

töltötök Noszvajon, kívánom, hogy ismerjétek meg a gyönyörű községünket, és ami a 

legfontosabb, ismerjétek meg egymást. Kívánom nektek hogy itt olyan barátságok 

kötődjenek, amelyeket esetleg 5-10 év távlatából is úgy értékeltek, hogy bizony-bizony egyszer 

ott voltunk Noszvajon, ahol megismerkedhettünk. - Így köszöntötte Noszvaj polgármestere a 

Honfoglaló táborba érkezett 300 kárpát-medencei diákot. Ők azoknak az 

osztályközösségeknek a tagjai, melyek a Határtalanul középiskolai vetélkedősorozat 

nagydöntőjében az első 10 helyen végeztek, és jutalmul részt vehettek a táborban. 

 

Tanévkezdés a háború árnyékában Kárpátalján 

 

Kárpátalja református líceumaiban 534 diák kezdheti meg az idei tanévet, ami mutatja azt is, 

hogy a szülők és a diákok számára is fontos, hogy az oktatás mellett Isten igéje révén lelki 

nevelésben is részesüljenek. 

 

Törökpusztai látogatóközpont 

 

A varázslatos Kopácsi Rét Természetpark területén bújik meg a tököspusztai 

kastélykomplexum. A területet annak idején Savoyai Jenő kapta meg a törökök elleni 
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harcokban tanúsított példás helytállásáért, majd a Habsburg házra szállt vissza a tulajdon. A 

kastély a 19. században épült, híres lakója Habsburg Izabella főhercegnő volt, akinek a 

vadászat és a fotózás volt a hobbija. A kastélykomplexum a 20. század folyamán lepusztult, 

többször kirabolták. Egykori fényét európai uniós támogatásnak köszönhetően nyerte vissza. 

Az idei év májusától oktató- és látogatóközpontként üzemel, ahova épp kopácsi gyerekek és 

felnőttek érkeznek. A kastély teljesen átalakult, belső részében interaktív kiállítás várja az 

idelátogatókat. 

 

Úz-völgyi megemlékezés 

 

Lovas huszárok érkeznek a Kárpát-kanyar egyik átjárójához, az Úz-völgyébe. Ők a háromszéki 

Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület tagjai, akik két napig tartó, mintegy 150 

kilométeres lovaglás után érkeznek oda, ahol 78 évvel ezelőtt székely ifjak ezrei védték a 

magyar hazát, és ahol az első világháborúban is honvédek harcoltak a túlerővel. Azért 

vállalták a hosszú utat, hogy leróják kegyeletüket abban a katonatemetőben, amely néhány 

éve a törvénytelen temetőfoglalás miatt került a figyelem középpontjába. 

 


