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Szijjártó: minden korábbinál világosabb, hogy Európának szüksége van 

atomenergiára 
2022. szeptember 12. – MTI, Origo, HírTV, PannonRTV, Magyar Nemzet 

Európában mára minden idők legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, amely helyzetben 

minden korábbinál világosabb, hogy szükség van atomenergiára az ellátás biztonságához és a 

zöld átmenethez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Prágában. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a 7. Prágai Nukleáris Ipari 

Kongresszuson hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy a nukleáris 

energia ne essen semmifajta korlátozás alá a szankciók miatt. Minden brüsszeli 

intézménynek, nemzeti hatóságnak és banknak tiszteletben kell tartania ezt az intézkedést, 

amelyet már a szankciók meghozatalakor világosan kimondtak. Szijjártó Péter kiemelte, hogy 

az ukrajnai háború és az arra adott szankciós válaszok nyomán mára Európában minden idők 

legsúlyosabb energetikai válsága jött létre, alapvetően kérdőjeleződött meg a kontinens 

országainak ellátásbiztonsága. 

 

Kőrösi Csaba átvette az ENSZ-közgyűlés elnöki tisztségét, letette hivatali esküjét 
2022. szeptember 12. – MTI, PannonRTV, Index.hu, 24.hu, HVG.hu, Demokrata 

A háborúnak Ukrajnában véget kell vetni, és mielőbb tűzszünetet kell elérni - jelentette ki az 

ENSZ Közgyűlésének új elnöke, Kőrösi Csaba, miután letette hivatali esküjét. Az eseménnyel 

hivatalosan lezárult az ENSZ 76. ülésszaka, amelyen Abdulla Sahid maldív-szigeteki 

diplomata adta át az elnöki tisztséget a holnap megnyíló új, 77. ülésszakot vezető Kőrösi 

Csabának. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azonnal meg kell állítani, 

mert csak szenvedést hoz, valamint az emberi jogok, a jólét és a bolygó ellen való. A 

lehetséges leghamarabbi tűzszünetet sürgetett. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a 

jelen élelmiszerválság a világ minden országát érinti, amit a háború csak felerősített. Méltatta 

az ENSZ főtitkárának közvetítésével elért megállapodást az ukrajnai gabonaszállítások 

felújításáról és reményét fejezte ki, hogy az elért megállapodás meghosszabbítható lesz. 

 

Magyarországra látogatott a Nemzetközi Ombudsmani Intézet elnöke 
2022. szeptember 12. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrajnai menekülteknek nyújtott ombudsmani segítségről tájékozódik Magyarországon a 

Nemzetközi Ombudsmani Intézet (IOI) elnöke - tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala (AJBH) hétfőn az MTI-t. Chris Field, aki egyben Nyugat-Ausztrália ombudsmanja, 

Kozma Ákosnak, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala vezetőjének meghívására érkezett 

Magyarországra - áll a közleményben. Többnapos látogatása során Chris Field tájékozódik 
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arról a közvetlen jogi és humanitárius támogatásról, amelyet a többi között a beregsurányi és 

a záhonyi ombudsmani információs pontokon nyújtott az Ukrajnából menekülők számára az 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. 

 

Gáspárik Attila a kulturális államtitkárnak is nekiment, lejárató kampányt kiált 
2022. szeptember 12. – Krónika 

Helyesbítés címmel küldött levelet a sajtónak Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti 

Színház néhány nappal ezelőtt lemondott megbízott vezérigazgatója. Az intézmény vezetője – 

aki helyett szeptember 19-től a művelődési minisztérium más vezetőt készül ideiglenesen 

kinevezni a versenyvizsga szervezéséig – személye ellen indított lejárató kampány részének 

nevezi a médiában megjelent, szerinte félrevezető, hamis állításokat és megtévesztő 

információkat, amelyek az intézmény hitelét csorbítják. A vezérigazgató „helyesbítésére” 

reagálva Demeter András államtitkár megismételte azt, amit az elmúlt napokban több 

sajtóorgánumnak – többek közt a Krónikának – is nyilatkozott: egy előtanulmány és egy 

beadvány közt óriási különbség van. „A minisztérium előtanulmányt kért, nem 

panaszleveleket meg hasznavehetetlen anyagokat. Azok alapján nemhogy milliókat, még egy 

fityinget sem lehet kiutalni” – szögezte le az RMDSZ szakpolitikusa, hozzátéve, hogy kár időt 

és nyomdafestéket pazarolni egy ilyenszerű vitára, amelyben egyébként sem szeretne részt 

venni. Szerinte a világon nincs az a civilizált ország, ahol felmérések, tanulmányok, 

kimutatások nélkül az állam pénzt utalna valamire. „Ha a vásárhelyi színház raktárfelelőse 

valamire pénzt igényel, előbb le kell írnia, hogy milyen céllal kéri, és mire akarja költeni!” – 

hozta fel példaként az államtitkár. Demeter szerint ilyen körülmények között a 

beadványsorozatból egyik sem teljesítette a feltételeket. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át a Vallásszabadság Házában 
2022. szeptember 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Kolozsvári Vallásszabadság Házában adta át Grezsa Csaba főkonzul a Novák Katalin, 

Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt és 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéseket az erdélyi személyiségeknek – számolt be 

hétfői sajtóközleményében a pénteki eseményről Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa. 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Koós Ferenc József villamos- és 

hangmérnök, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Kara Magyar Színházi 

Intézetének oktatója. Kitüntetést kapott Kovács Kuruc János helytörténész, Szilágy megye új 

monográfiájának szerzője, valamint Péter István református lelkész, a kolozsvári Babeș-

Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának 

intézetigazgatója, egyetemi adjunktusa. Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést 

vehetett át Bakk Miklós mérnök, politológus, szerkesztő, a Sapientia – Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Karának egyetemi docense és Kovács Kiss Gyöngy PhD 

történész, a Korunk című kolozsvári folyóirat főszerkesztője. 
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334 diák kezdte meg a tanévet a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán 
2022. szeptember 12. – szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának elsőéves 

hallgatói az egyetem teljes jogú polgáraivá váltak, miután a hétfői tanévnyitón ünnepélyes 

esküt tettek. Az idei tanévben 334 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetem alap- és 

mesterképzésein. Az egyetem 21 évvel ezelőtt Magyarország kormánya támogatásával azzal a 

céllal alakult, hogy hozzájáruljon az erdélyi magyar közösség megerősítéséhez és 

megmaradásához. „Ennek a felsőoktatási intézménynek a dinamikus fejlődését mi sem 

tükrözi jobban, mint az a tény, hogy már négy oktatási helyszínen 32 alapképzéses- és 13 

mesterszak működik, 360 oktatóval és 2250 aktív hallgatóval. Az elmúlt időszakban végzett 

több mint 6500 diplomás mind azt bizonyítja, hogy egyetemünk jó úton halad a küldetése 

teljesítésében. A mai napon 334 hallgató kezdi meg tanulmányait a Csíkszeredai Kar alap- és 

mesterképzésein” – emelte ki Mara Gyöngyvér rektorhelyettes felszólalásában.  

 

Átadták a nagyszalontai uszodát, amit iskolai úszásoktatásra használhatnak 
2022. szeptember 12. – maszol.ro 

Hétfőn tartották meg a nagyszalontai iskolai uszoda átadási-átvételi procedúráját a megyei és 

városi önkormányzati vezetők, az építést kezdeményező társulás és a kivitelező cég 

képviselőinek részvételével – számolt be a Bihar Megyei Tanács sajtóközleménye. A 

létesítmény egy 25x12,5 méteres és egy 12,5x6 méteres medencével rendelkezik, emellett 

öltözők, vizes blokkok és lelátók is tartoznak hozzá. Török László szalontai polgármester 

szerint az uszoda a város tanulóinak úszásoktatását szolgálja majd, de az órák után a 

nagyközönség is használhatja majd. A beruházás 8 millió lejbe került, és része a Bihar Megyei 

Fenntartható Fejlődés Egyesület által kezdeményezett projektnek. Vitályos Barna, a társulás 

elnöke elmondta, hogy a nagyszalontain kívül a székelyhídi és a diófási uszodát is átvették 

már, az érmihályfalvi, a margittai, a belényesi és a vaskohsziklási pedig még épül. A három 

tanuszoda 35,7 millió lejbe kerül összesen. 

 

Újabb légi kapocs Erdély és az anyaország között – Jó lehetőséget jelentenek az 

Aeroexpress regionális társaság járatai 
2022. szeptember 12. – Krónika 

A Budapestet Kolozsvárral, Debrecent Kolozsvárral és Marosvásárhellyel összekötő járatokat 

indító légitársaság tevékenysége találkozik a kormány törekvésével, hogy megkönnyítse a 

kapcsolattartást az anyaország és Erdély között – jelentette ki Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a  járatbejelentő 

sajtótájékoztatón. Jelezte egyúttal: a magyar kormány elkötelezett az Erdélybe irányuló 

járatok fejlesztése mellett, ezért ezeket az EU által elérhetővé tett forrásokból támogatja a 

debreceni reptér üzemeltető cégén, a Debrecen International Airport Kft.-n keresztül. A 

politikus emlékeztetett rá, hogy a magyar állam az év elején átvette a debreceni repülőtér 

többségi tulajdonát, és az a célja, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő, modern, 

nagykapacitású repülőtere legyen a régiónak. A járatindítás alkalmából Széles Diána (Fidesz-
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KDNP), Debrecen turisztikáért is felelős alpolgármestere és Péter Ferenc, a Maros megyei 

önkormányzat elnöke is arról a lehetőségről beszélt, amelyet a regionális repülőjáratok 

jelenthetnek a térség üzleti életének és turizmusának fejlesztésében.  

 

Péter Ferenc: a Marosvásárhely–Debrecen repülőjárattal mindkét város csak 

nyerhet 
2022. szeptember 12. – maszol.ro 

Mind Marosvásárhely, mind Debrecen csak nyerhet az Aeroexpress Légitársaság most 

elindított, új járatával – jelentette ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. A 

tanácselnök Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, az új járat hozzájárul a turista- és 

üzleti célú forgalom fellendítéséhez, erősíti a két város és a két ország közötti gazdasági 

kapcsolatokat, valamint összekapcsolja Maros megyét más térségekkel. Marosvásárhelyt 

Magyarországgal jelenleg nyolc légijárat köti össze: heti öt Budapestre és heti három pedig 

Debrecenbe és vissza szállít utasokat. A légitársaság közleménye szerint a regionális járatok 

egy évtizede lefedetlen területei a magyar légiközlekedési piacnak, ezért egy bevezető időszak 

során értékelik az utasok visszajelzéseit. Az új légitársaság a BASE Airlines Zrt.-vel közösen 

alakult 1991-ben száz százalékban magyar tőkével. A társaság a Debreceni Nemzetközi 

Repülőtér kezelő társaságával együttműködve szeptembertől két hónapos bevezető műveletet 

készít elő, amely egy régóta várt légi összeköttetést hoz létre Erdély városai és Magyarország 

között, ennek érdekében már megkezdte a jegyértékesítést. 

 

Hunyadi János-szobrot is avatnak a 13. Hunyad Megyei Magyar Napokon 
2022. szeptember 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, hirado.hu 

Egyebek között Hunyadi János-szobrot is avatnak a 13. Hunyad Megyei Magyar Napokon, 

amelyek az idén kilenc településen zajlanak – közölték hétfőn a szervezők. A szeptember 15. 

és 25. között zajló rendezvénysorozat kiemelt helyszíne Marosillye, ugyanis a szervezők 

csatlakoztak a 400 éves Bethlen Gábor Kollégium jubileumi ünnepéhez. Több mint negyven 

programpont várja tíz nap alatt az érdeklődőket. A hagyományoknak megfelelően átadják a 

2022. évi Barcsay Ákos Hunyad megyei közéleti díjakat. A rendezvénysorozatra 

Magyarországról és Székelyföldről is érkeznek fellépők. Ebből az alkalomból Hunyadi János-

szobrot avatnak Vajdahunyadon, a Magyar Ház udvarán. Kocsis Attila, a Hunyad Megyei 

Magyar Napok főszervezője elmondta: a műsorokat úgy állították össze, hogy minden 

korosztály megtalálja az igényeinek és érdeklődésének megfelelő programot. Winkler Gyula 

EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének elnöke arról tájékoztatott, hogy a 

nagyenyedi és a Fehér megyei magyarokkal való összetartás jegyében az idén a magyar napok 

tematikája Bethlen Gábor erdélyi fejedelem köré épül. 

 

Mozgalommá szerveznék a székelyföldi értékőrzést 
2022. szeptember 12. – Krónika 

Székelyföldön hat éve indult el az Értéktár Mozgalom, amelynek a Magyarországon 

kidolgozott rendszer biztosít keretet, így az értékpiramis a helyi, székelyföldi, erdélyi, nemzeti 
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értékektől a hungarikumig terjed. „Bármely helyi érték válhat nemzetivé, ha végigjárja az 

értékpiramist. Ez azt jelenti, hogy a helyi közösségekben kell feltérképezni a tárgyi és szellemi 

értékeket, majd az értéktár bizottságok feladata, hogy azokat képviseljék az értékké 

nyilvánítás folyamatában a különböző szinteken” – fogalmazta meg az értékfeltáró mozgalom 

lényegét Szőts-Papp Zsuzsa. A Kovászna Megyei és a Székelyföldi Értéktár Bizottság elnöke 

szerint a Sepsiszentgyörgyön szervezett szakmai találkozó célja az volt, hogy tapasztalatot 

cseréljenek a térség értéktár mozgalmának képviselői, másrészt, hogy ebbe a mozgalomba 

bevonják a Barcaságot is, ezért jelen voltak a Brassó megyei értéktár bizottságának képviselői. 

 

A jelennek örvendtek, a múltnak adóztak tisztelettel az idei Varsolci Napokon 
2022. szeptember 12. – maszol.ro 

A hétvégén két év kihagyás után ismét megtartották a szilágysági vízgyűjtő tó partján a 

Varsolci Napokat. A 21. alkalommal megrendezett kétnapos ünnepség szombaton 

focimérkőzéssel, borospincék látogatásával és szabadtéri diszkóval rajtolt. „Felemelő jó érzés 

itt lenni 5-10-15 év távlatában is, és megtapasztalni, hogy Varsolcon az ünnepség hálaadó 

istentisztelettel kezdődik, hiszen közösségi létünk egyik legfontosabb formája a gyülekezet. 

Hálát mondunk a jó dolgokért, imádkozunk mindazért, amit a jövőben el szeretnénk érni, 

megvalósítani” – fogalmazott Seres Dénes parlamenti képviselő. Lélekmelengető látni, hogy 

vannak, akik megőrzik, továbbviszik, és továbbadják a hagyományokat, mert mindez alapvető 

érték, ami a megmaradásunkat, létezésünket biztosítja. Varsolc nagyon szépen fejlődött, az 

egyik legmodernebb közössége lett Szilágy megyének, hiszen jó útjai, közösségi épületei, 

iskolái vannak, és mindez a közösség vezetőségét dicséri, valamint a helyi közösséget, hiszen 

megérdemelten, sok munka által hozták mindezt létre, kiváló lehetőséget teremtve az új 

nemzedéknek, amelynek érdemes lesz itt, Varsolcon élni, letelepedni – fogalmazott. 

 

Óriáspuliszka, főzőverseny és autókiállítás is volt Torján 
2022. szeptember 12. – maszol.ro 

A hétvégén zajlottak a kézdiszéki Torján a falunapok. A Septemberfest nevű rendezvény több 

érdekes látnivalót kínált. A falunapokon a már hagyományosnak mondható módon 

köszöntötték az újszülötteket, ezen kívül a nagykorúsítási ünnepséget is megtartották. A 

szombati nap két fő attrakcióját a feltűrt, székely óriás túróspuliszka elkészítése, valamint a 

nemzetközi főzőverseny képezte. Az előbbi során a helybéli férfiak vállalták fel az üstökben a 

puliszka kavarását, amit egy hatvan méternél is hosszabb asztal mögött álló mintegy nyolcvan 

nő lapított el, szórt rá túrót, majd göngyölítette fel. Ez a puliszka csak egy „kisebb” szelete a 14 

évvel ezelőtt, 2008-ban a World Records Academy által is hivatalosan rögzített világrekorder 

puliszkának: akkor Torja fő utcáján közel 151 méteresre nyúlt az ételkülönlegesség. A másik 

gasztronómiai látványosság a nemzetközi főzőverseny volt, erre romániai és magyarországi 

csapatok neveztek be, étkeiket Daragus Attila polgármester, Komlósi Mihály, a Vitézi Rend 

Kulturális kapitánya és Bene László mesterszakács értékelte, arra törekedve, hogy mindenki 

részesüljön valamilyen díjban. 
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Borboly Csaba a kétnyelvűségről: konfliktus helyett a megoldásokra kell 

energiát fektetni 
2022. szeptember 12. – maszol.ro 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fórumának, nemrég kiadott 

közleményére válaszul Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a konfliktus helyett 

a megoldások keresésére hívta a civil szervezetet – tájékoztat közleményében Hargita Megye 

Tanácsa. A hétfői sajtótájékoztatón elmondta, fontos, hogy legyen áttekintés és pénzügyi 

források, hogy a közintézmények munkájában biztosítani tudják a kétnyelvűség gyakorlatát. 

„A kormánytól és a Diszkriminációellenes Tanácstól (CNCD) a kétnyelvűséggel kapcsolatos 

munka fokozását fogjuk kérni. A kétnyelvűség jelentős adminisztratív költségeket igényel. 

Ahhoz, hogy a megyében élő valamennyi lakos kedvezményezett legyen, támogatni kell, mert 

a különböző anyagok fordítása, amint azt az EU-s adatok is mutatják, jelentős pénzügyi 

költséggel járnak. EU-s szinten létezik egy fordítási főigazgatóság, ahol rengetegen dolgoznak, 

tehát nagy a humánerőforrás. A fordító felelőssége megnő, amikor a különböző szakterületek 

speciális nyelvezetet igényelnek. Egy rossz fordítás félrevezető lehet és sok pénzbe kerülhet” – 

mondta Borboly Csaba. 

     
Lévai járás – Szövetségben az önkormányzati választásokon 
2022. szeptember 12. – ma7.sk  

A Lévai járásban is készülődnek az október 29-ei önkormányzati választásokra; a 

polgármesterek- és a képviselőjelöltek listáját augusztus 30-áig adták le. A Szövetség lévai 

járási szervezetének MKP-platformja a jelöltlisták leadásának határideje után jelezte, hogy 

tizenkét polgármesterjelöltjük már a rajtvonalnál győzött, ugyanis nem akadt kihívójuk. A 

Szövetség tagjaiként Csákvári Marian Csatán, Tóth Magdolna Ipolyfödémesen, Farkas Attila 

Érsekkétyen, Csenger Beáta Kisölveden, Csudai Róbert Lekéren, Fekete Zoltán Nyírágón, 

Köpöncei Péter Paláston, Bazsó Árpád Szalatnyán, Srna Zoltán Százdon, Német Zsolt Szetén, 

Bögi Pathó Melinda pedig Zalabán marad továbbra is a település első embere, míg 

Ipolyvisken Antal Nyustin Ágnes függetlenként, de a Szövetség listáján indulva lesz újra 

polgármester. Információink szerint a Lévai járásban összesen 26 Szövetség-tag 

polgármesterjelölt indul a településvezetői tisztségért; a Szövetség képviselőjelöltjeinek 

száma 220. Ipolyfödémesen, Érsekkétyen, Szalatnyán és Zalabán már biztos, hogy kizárólag a 

Szövetség által delegált jelöltek fogják alkotni a testületet. 

 

Agócs Attilának egy kihívója akadt Füleken 
2022. szeptember 12. – ma7.sk  

Két polgármesterjelölt és 28 képviselőjelölt indul Füleken az októberi önkormányzati 

választásokon. Agócs Attila (Szövetség) jelenlegi polgármesternek a korábbi választásokkal 

ellentétben egy kihívója akadt, a 44 éves Palúch Tibor (Hlas – SD) személyében. A városi 

képviselőtestület helyei iránt csekély érdeklődés mutatkozik. Az önkormányzat mindössze 28 
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érdeklődőt regisztrált. Többségük a Szövetség és a Hlas – SD párt jelöltje. A fülekiek három 

választókerületben 13 képviselőt választhatnak közülük. „Mivel tízezer alá esett a lakosok 

száma, ezért csökkent a képviselői helyek száma is, így a korábbi 15 helyett csak 13 hely lesz a 

képviselőtestületben. Másrészt, eddig a két párt, az MKP és a Híd mindig teljes listákat 

állított, vagyis összesen 30 képviselőjelöltjük volt. Idén pedig már a Szövetség állított teljes 

listát, így viszont csak 13 jelölt van, ami jelentős redukció a jelöltek számát illetően. Tehát 

koncentráltabb lehet a figyelme a választóknak, így azt gondolom, hogy elég komoly eséllyel 

indulnak a képviselőjelöltjeink” – nyilatkozta Agócs Attila. Mint elmondta, a jelölteket 

illetően tapasztalható egy belső megfiatalodás is, hiszen négy egykori tapasztalt városi 

képviselő adta át a helyét a fiatalabb jelölteknek. Így beindult egy fokozatosabb, de 

nagyléptékű generációváltás a Szövetségben helyi szinten. 

 

Boldog Salkaházi Sára-emléktáblával és kápolnával gazdagodott a Marianum 

Egyházi Iskolaközpont 
2022. szeptember 12. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Arany betűvel íródott be az idei Mária nap a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont 

történetébe, ugyanis sor került a Nagyszombati Főegyházmegye és a Komáromi Római 

Katolikus Egyházközség támogatásával elkészült kápolna ünnepélyes átadására, valamint a 

Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész által alkotott Salkaházi Sára-dombormű 

leleplezésére, s mindezek megszentelésére. Az esemény a Mons. Orosch János nagyszombati 

érsek által celebrált ünnepi hálaadó szentmisével kezdődött a helyi Szent András-bazilikában. 

A főcelebráns hangsúlyozta: e saját kápolnával új korszak kezdődik a Marianum életében, 

amelynek diákjai és pedagógusai is rendszeresen imádkozhatnak, lelkileg feltöltődhetnek e 

szentélyben, aminek köszönhetően minden helyzetben, e felettébb nehéz időszakban is 

képesek lesznek helyt állni. Majd Dsida Jenő Templomablak című versének soraival kínált 

útravalót az élethez: „Ó, titkok titka: a földön ittlent belülről nézzen mindenki mindent, 

szemet és szívet és harcot és békét! - Áldja meg az Úr, áldja meg az Úr a belülről látók 

fényességét!“. 

 

„Itt mindenki otthonra lel” – várják a zarándokokat, Esterházy János tisztelőit 

Alsóbodokra 
2022. szeptember 12. – felvidek.ma  

Szeptember 16-a és 17-e között szervezik meg az Isten szolgája Esterházy János 

zarándoknapot Alsóbodokon, amelynek idei mottója a mártír gróf egyik mondata: „Család 

vagyunk: egy az anyánk, egy a vérünk, egy a szívünk, egy az Istenünk”. Idén is több ezer 

embert várnak a szervezők Esterházy János újratemetésének ötödik évfordulója és halálának 

65. évfordulója alkalmából végső nyughelyére. Ennek apropóján kérdeztük Alsóbodok 

polgármesterét, Paulisz Mariánt, hogyan készülnek a jeles évfordulóra, a hétvégi 

zarándoklatra. „Mindig keményen dolgozunk, ez egy életforma, amelyet ötödik éve 

folytatunk, hiszen egész évben várjuk a zarándokközpontba látogatókat. Az évforduló pedig a 

csúcspontja ennek a munkának, egy ünnep” – fogalmazott, hozzátéve, a felkészülés, a 
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háttérmunka azonban nyilván nyomást jelent a csapatra, szervezőbizottságra. Mint mondta, 

formai és tartalmi szempontból is készülnek, amelybe a zarándokok toborzása is beletartozik. 

„Ez nem egy koncert, hanem egy méltóságteljes zarándokközpont. Nem úgy figyelnek fel az 

emberek egy ilyen eseményre, mint a csillogó, hangos dolgokra. Sok ember csak akkor 

tapasztalja meg az erejét, a mondanivalóját, ha eljut ide, mint zarándok vagy vendég” – 

jegyezte meg. 

 

Regionális folklórtalálkozó Bényben 
2022. szeptember 12. – felvidek.ma  

Bény mindig is a regionális fesztiválok, de főleg a kurtaszoknyás falvak központja volt. 

Virágkorát húsz évvel ezelőtt élte, amikor néhai Csókás Ferenc éltette a népművészet 

gyöngyszemeit: a népviselet minden ünnepi, egyházi s alkalmi viseletét, a néptáncot (négy 

csoporttal), a népdaléneklést, és a színpadi folklórt. Azóta sok minden elkopott, elmaradt, s 

Csókás halálának huszadik évfordulója adta az ötletet, hogy indítsanak Bényben egy fesztivált 

a régi mintára, amely kurtaszoknyás találkozónak indult. A hat faluból csupán a kéméndi 

Bokréta néptánccsoport és a 2O17-ben alakult és bejegyzett bényi Rozmaring néptánccsoport 

működik jelenleg. Így lett a kurtaszoknyás találkozóból egy nagyszabású – 13O szereplős – 

regionális népművészeti fesztivál. Az eredeti ötlethez hűen, a rendezvény neve szintén a 

Csókás Ferenc által fémjelzett időszakot idézte: Idesanyám, indítsa el a faromat” – amit a 

bálba és ünnepi alkalomra induló lányok mondtak régen. A fesztiválra a többi kurtaszoknyás 

csoport híján eljöttek a baráti csoportok távolabbi falvakból is: az ötven éve működő kürti 

Bokréta vegyeskar, a Csemadok érsekújvári népdalköre, a szőgyéni Szőlővirág népdalkör, a 

Csemadok köbölkúti asszonykórusa, a helyi Csemadok hagyományőrző csoportja és Pántlika 

gyermek tánccsoportja, a Nagyölvedi Rozmaring népdalkör, a bényi Búzavirág éneklőcsoport, 

de felléptek helyi szólóénekesek, az igen tehetséges Hugyec Zsófia és a kórusvezető Smíd 

Erzsébet is. 

 

Bemutatkoztak a Függetlenek Komáromért jelöltjei 
2022. szeptember 12. – Új Szó, felvidek.ma  

A teljes létszámú, 25 fős csoport tagjai között több új, ismert személyiség is jelöltette magát. A 

városi képviselő-testületben jelenleg is többséget alkotó, magyar és szlovák tagokat is 

számláló Függetlenek Komáromért (4KN) jelöltjei közül 15-en a most kifutó ciklusban is 

képviselők voltak. A 10 új arc között olyan ismert komáromiakat is megtalálunk, mint az 

olimpikon Vlček Erik vagy Földes István pék. A 4KN polgármesterjelöltje, Keszegh Béla 

egyebek mellett hangsúlyozta, a jelenlegi képviselő-testület az együttműködést és a 

megoldásokat kereste, ezért is csatlakoztak elismert komáromiak a csapathoz, amelyet nem 

kötnek pártpolitikai érdekek. „Ugyancsak szimbolikus, hogy tudnak együtt dolgozni 

magyarok és szlovákok a városért, hiszen jó példával szolgálunk, hogyan erősíthetjük egymás 

és ezzel Komáromot” – fogalmazott. Keszegh kifejtette, a kampány során csak a saját 

erőforrásaikra támaszkodnak, s maguk készítik el a tájékoztató anyagokat. Nem fogadnak el 

külső támogatást, a jelöltek hozzájárulásait egy transzparens számláról használják fel. A 
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hangsúlyt pedig az eddig elért eredményekre és az emberekkel való személyes talákozásokra 

helyezik majd. A fejlesztésekkel kapcsolatosan kiemelte, egyaránt fontos jó kapcsolatokat 

ápolni Budapesttel, Pozsonnyal és Nyitrával ahhoz, hogy forrásokhoz jusson a város, mivel az 

ehhez szükséges önálló keret szűkülni fog a következő időszakban. 

 
Nemzeti tanácsi választások: Átadták a Magyar Összefogás listát támogató 

aláírásokat 
2022. szeptember 12. – Vajma.info 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének vezetésével átadták a Köztársasági 

Választási Bizottságnak a Magyar Összefogás listára összegyűjtött, a nemzeti tanácsi 

választásokon való részvételhez szükséges támogatói aláírásokat tartalmazó íveket. A listán 

35 név szerepel. Pásztor a dokumentumok átadása után a sajtónak nyilatkozva elmondta, a 

Magyar Összefogás listán szereplő egyének 2/3-a VMSZ tag, míg a többiek közéleti 

személyek. A VMSZ elnöke felhívta a lakosság figyelmét, hogy vegyenek részt az MNT-

választásokon és a hamarosan megszervezésre kerülő népszámláláson is, írja a Pannon RTV. 

„Ugyanazokat a szempontokat vettük figyelembe, mint minden listaállításnál, hogy olyan 

emberek kerüljenek rá, akik a teljesítményükkel, az előéletükkel és kiállásukkal megfelelnek 

azoknak a kritériumoknak, amiket a közösség tagjai tudnának támogatni, hogy ha erről 

beszélgetünk. Meggyőződésem, hogy ezen a listán is ilyen személyek vannak” - mondta 

Pásztor István. 

 

Falunap és templombúcsú Muzslyán 
2022. szeptember 12. – Magyarszo.rs 

Falunapot és templombúcsút tartottak a bánáti Muzslyán, amit hagyományosan a Mária 

napjához közelebb eső hétvégén ünnepelnek meg. Pénteken a kamarazenekar koncertjével 

kezdődött a program a Szűz Mária Szent Neve plébániatemplomban. Szombaton pedig az 

ünnepi szentmise egyben Janez Jelen atya, szalézi szerzetes aranymiséje is volt, aki 1984 óta 

teljesít szolgálatot Muzslyán. Muzslyát és a környékét a második otthonaként tartja, a 

szülőhazájában már kevésbé ismerik. A templombúcsú immár 132 éve az itt élők legnagyobb 

ünnepe. 

 

„Épp kultivátorra volt szükségünk” 
2022. szeptember 13. – Magyarszo.rs 

A Magyar Szó mezőgazdasági melléklete, a Magvető minden tavasszal gazdag 

nyereményjátékkal kedveskedik olvasóinak. Főnyereményünket minden évben az adai 

Agromerkur ajándékozza – az idén 2700 euró értékű, négysoros sorközművelő kultivátorral 

örvendeztette meg az óbecsei Varga Erikát, a szerenecsés nyertest. A díjátadásra tegnap 

délben került sor Óbecsén, a Varga család gazdasági udvarában, Varjú Márta, a Magyar Szó 
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főszerkesztője, Varga Attila, a Magvető szerkesztője, Dávid Csilla fotóriporter, valamint Király 

Erzsébet, az Agromerkur tulajdonosa jelenlétében.  

       
ORFK: mintegy 11 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. szeptember 13. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5894-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 5308-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 164 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 87-en érkeztek - köztük 30 gyermek - az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Újabb katonatemetésekre készülnek Beregszászban 
2022. szeptember 12. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Ismét áldozatokat követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A hírt Babják Zoltán 

osztotta meg Facebook-oldalán szeptember 12-én. Makszim Alekszejenko a herszon megyei 

Oljhine település közelében vívott csatában vesztette életét. A 36 éves beregszászi férfi 

főtörzsőrmester volt. Bohdan Fidrja a hegyi rohamdandár lövészeti osztagának sofőrje volt. A 

fiatal katona Harkivból származott, ám a háború kitörése után családjával együtt 

Beregszászban telepedett le. Itt csatlakozott az ukrán fegyveres erőkhöz. A hozzátartozók 

kérésére a beregszászi temetőben helyezik majd végső nyugalomra. 

 

A Beregsurány–Asztély határátkelő teherforgalmi befogadóképességének 

növeléséről tárgyalnak Kárpátalján 
2022. szeptember 12. – karpat.in.ua 

Az ukrán kikötők megszállók általi blokádja és a mezőgazdasági termékek tengeri exportjával 

kapcsolatos nehézségek miatt az áruforgalom az ország nyugati határaihoz „vándorolt” – írta 

Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció vezetője. Ennek kapcsán Kárpátalján is 

kígyózó sorok alakultak ki a határátkelőknél, legfőképp az Ungvári és Beregszászi járásban. A 

probléma megoldása érdekében szeptember 13-án a megyei adminisztráció vezetősége, és 

Musztafa Najem infrastrukturális miniszter Kiss-Parciu Péterrel, a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkárával tárgyal. 

 

Az Isten útján járva – tanévnyitó református istentisztelet Beregszászban 
2022. szeptember 12. – karpatalja.ma 

Rendhagyó volt a vasárnapi istentisztelet a beregszászi református templomban szeptember 

11-én. Az iskolai év kezdetén a gyülekezet együtt kérte Isten áldását az új tanévre. Az 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/mintegy-11-ezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-katonatemetesekre-keszulnek-beregszaszban/
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alkalmon a gyülekezeti tagok között számos pedagógus és iskolás, valamint főiskolás diák 

jelent meg. „Isten igéje a nehéz időkben is tud nekünk utat mutatni, s ez az, amibe 

kapaszkodhatunk, hiszen olyan időben élünk, amit még nem próbáltunk” – hangzottak 

Taraczközi Marianna lelkész szavai.  

 

Megszűnik a gyalogos közlekedés a határon 
2022. szeptember 12. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Szeptember 15-től megszűnik a gyalogos átkelés lehetősége Felsőnémetinél, tudatta a szlovák 

belügyminisztérium tájékoztatása alapján a Mukachevo.net. A legnagyobb ukrán–szlovák 

határállomáson a háború kirobbanása miatt nyitották meg a gyalogos forgalmat még télen, 

hogy megkönnyítsék a nagy számban érkező menekültek sorsát. Mára azonban rendeződött 

annyira a helyzet, hogy erre ott ne legyen már szükség. Ezentúl az Ungvár–Felsőnémeti 

átkelőt csak személyjárművek, autóbuszok és teherautók vehetik igénybe. 

 

81 millió forintos segítség a kárpátaljai óvóhelyek létrehozására 
2022. szeptember 12. – karpataljalap.net 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 81 millió forinttal segítette a Kárpátaljai Református 

Egyházat intézményei óvóhelyeinek létrehozásában. Így a református líceumokban sikerült 

biztosítani a jelenléti oktatás biztonsági feltételeit, a beregszászi öregek otthonában pedig 

még tart az óvóhely kivitelezésének munkálata. A Magyar Református Szeretetszolgálat 

(MRSZ) az orosz–ukrán háború kitörésének kezdete óta segíti a Magyarországra 

menekülőket, valamint a Kárpátalján maradókat.  

 

Nagy volt az érdeklődés a Pro Agricultura Carpatika Első Lépés szociális 

programja iránt 
2022. szeptember 12. – karpat.in.ua 

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány idén is meghirdette 

az Első Lépés szociális programját, melynek célja, életképes családi gazdaságok 

létrehozásának és beindításának segítése a rászoruló családok körében. A támogatás révén a 

pályázók előnyös kamatmentes mikrohitelben részesülnek, amit fóliasátrakra, valamint 

munkaeszközök beszerzésére fordíthatnak. A programra a kiskorú gyermekeket nevelő 

kárpátaljai magyar családok jelentkezését várták, amelyre a kérelmeket szeptember 9-ig 

lehetett benyújtani. Hidi László, a Pro Agricultura Carpatika elnöke elmondta, hogy idén az 

alapítványhoz rekord mennyiségű pályázatot nyújtottak be a mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkozni szándékozó családok. 

 

Írószereket kaptak a Beregszászi Kistérség oktatási intézményei 
2022. szeptember 12. – karpat.in.ua 

Kovács Domokos Péter, Magyarország ENSZ ifjúsági küldötte nagy értékű, írószereket 

tartalmazó csomagot adott át a Beregszászi Kistérség oktatási intézményeinek. Nem először 
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érkezett vidékünkre, a nyár folyamán a beregszászi „Színes tartályok” egyesület 

közreműködésével szelektív hulladékgyűjtő papír konténereket adott át szintén a Beregszászi 

kistérség iskoláinak. A jelenlegi költségvetési gondok miatt az oktatási intézményeknek nagy 

segítséget jelent a mintegy 1200 csomagnyi nyomtatópapír, valamint az írószerek, amelyeket 

az intézmények között létszámarányosan osztanak majd szét. A kistérség iskoláiban tavaly 

helyezték ki az első szelektív hulladékgyűjtő ládákat, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a 

környezetvédelmet.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 12. – Kossuth Rádió 

Szerbiában november 13-án tartják a kisebbségi önkormányzati választásokat. 23 kisebbségi, 

köztük a Magyar Nemzeti Tanácsot választják újra. A magyar szervezetek közül a Vajdasági 

Magyar Szövetség elsőként adta át választási jelölt-listáját a köztársasági választási 

bizottságnak. Ezt követően kérdeztük Pásztor Istvánt, a legnagyobb délvidéki magyar 

érdekvédelmi szervezet elnökét.  

 

Pénteken Szabadkán átadták a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületét. Az 

eseményen megjelent Novák Katalin köztársasági elnök is, aki előtte Belgrádban folytatott 

tárgyalásokat szerb államvezetőkkel.  

 

Megegyezés született az egyik nagyváradi vegyes tannyelvű iskola ügyében. A tanintézmény 

magyar tannyelvű osztályai és legfeljebb még két román tannyelvű osztály tanul majd a 

Királyhágó-melléki Református Egyházkerület épületében. A kilenc magyar tannyelvű osztály 

eddig egy önkormányzat által bérelt épületben kapott helyet, ennek bérletét nem fizeti tovább 

az önkormányzat. Ekkor ajánlotta fel a Református Egyház az általa felújított épületet. 

Azonban a tanévkezdés előtt szegregáció vádjával egy névtelen feljelentés érkezett. Csűry 

Istvánt, a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület püspökét kérdeztük. 

 

Rövidesen Temesváron is indulnak gyermekfoglalkozások az Így tedd rá! programban. Ennek 

kidolgozója Balatoni Katalin magyarországi néptáncpedagógus, neveléstudományi kutató. 

Romániában pedig elsőként Szabó Angéla temesvári óvónő szerzett akkreditációt a módszer 

alkalmazására.  
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Vasárnap hivatalosan is megnyitották a 12. Brassói Magyar Napokat. Az egyhetes rendezvény 

nyitóelőadását a brassói felnőtt tánccsoport, a Sirülő megalakulásának 30.  évfordulója 

jegyében szervezték. Az eseményen részt vett Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium külön megbízottja.  

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász az ukrán-orosz háború 

kezdete óta folyamatosan gyűjt és visz humanitárius segélyt Kárpátaljára. Ez alkalommal tíz 

millió forint értékben tartós élelmiszert, higiéniai és babaápolási termékeket, édességet, ruhát 

tartalmazó kisbuszokkal lépték át a határt, melyet négz településen osztanak szét.  

 

Fahéj és vaníliaillat lengte be a hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét: számos csapat sütötte, 

még többen kóstolták a Székelyföldi Értéktár egyik fontos kincsét, a kürtőskalácsot. Idén 

negyedszerre rendezték meg a Kürtőskalács Fesztivált, ahol a környék kürtőskalácsosai 

versenyeztek a legfinomabb kürtőskalácsért járó elismerésért.  Idén is megsütötték a 

magyarság összetartozását szimbolizáló, a Kárpát-medence hatalmas kürtőskalácsát, amely 

15 méteres lett. 


