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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Szijjártó: Magyarországnak is köszönhető, hogy a NATO a világ legerősebb 

katonai szövetsége 

2022. szeptember 13. – MTI, Hirado.hu, Kormany.hu, HirTV, Index.hu, Mandiner, Demokrata 

Magyarország hadereje nélkül a NATO sem lenne ilyen erős, a balti légtérellenőrzési 

misszióban résztvevő magyar katonák pedig a szövetség védelmén keresztül hazánk 

biztonságát is óvják - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a litvániai 

siauliai légibázison. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a litván légierő 

repülőbázisán tett látogatásán elmondta, hogy a kalinyingrádi orosz exklávé a 

legmilitarizáltabb területe Európának, földrajzilag nézve pedig a Baltikum talán a NATO-térség 

egyik legkomplikáltabban védhető régiója. A miniszter köszönetet mondott helytállásukért, 

higgadtságukért a magyar katonáknak, és rámutatott, hogy a jelenlegi háborús körülmények 

között ez ma a honvédség legélesebb, legnehezebb kiküldetése. Leszögezte, hogy a katonák a 

NATO és ezzel Magyarország biztonságát is védik, ráadásul rendkívül felelősségteljesen kell 

eljárniuk, hiszen az egyik legfontosabb cél a közvetlen konfliktus megelőzése az észak-atlanti 

szövetség és Oroszország között. 

 

Menczer Tamás: Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését 
2022. szeptember 13. – MTI, ORIGO, Euronews.com, Metropol, Ripost.hu 

Magyarország nem támogatja a gázársapka bevezetését, az teljesen abszurd és kivitelezhetetlen 

- mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős 

államtitkára kedd reggel az M1 aktuális csatornán. Menczer Tamás szerint már csak azért is 

abszurd a felvetés, mert a gázra akkor lehetne ársapkát tenni, ha Európában energiabőség 

lenne gázból, és a kontinens "diktálási pozícióban" lenne. Ezzel szemben - tette hozzá - a 

háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt napról napra egyre súlyosabb a 

helyzet és energiahiány van Európában. Magyarország ez alól kivételt jelent. Az ársapkának az 

államtitkár szerint két következménye lenne: Oroszország azt mondaná, hogy egyáltalán nem 

szállít gázt Európába, és ez még kevesebb, még drágább gázt jelentene. 

 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség kedvezőtlenül véleményezte a katolikus 

gimnázium újbóli létrehozását 
2022. szeptember 13. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség kedvezőtlenül véleményezte a katolikus gimnázium újbóli 

létrehozását - közölte a Zi-de-zi.ro helyi portál a tanfelügyelőség honlapján közzétett 

dokumentumok és tanfelügyelőségi belső értesülések alapján. A tanfelügyelőség 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/13/szijjarto-peter-magyarorszagnak-is-koszonheto-hogy-a-nato-a-vilag-legerosebb-katonai-szovetsege
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/13/szijjarto-peter-magyarorszagnak-is-koszonheto-hogy-a-nato-a-vilag-legerosebb-katonai-szovetsege
https://www.origo.hu/itthon/20220913-magyaroroszag-nem-tamogatja-a-gazarsapkat.html
https://maszol.ro/belfold/A-Maros-Megyei-Tanfelugyeloseg-kedvezotlenul-velemenyezte-a-katolikus-gimnazium-ujboli-letrehozasat
https://maszol.ro/belfold/A-Maros-Megyei-Tanfelugyeloseg-kedvezotlenul-velemenyezte-a-katolikus-gimnazium-ujboli-letrehozasat
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igazgatótanácsa szeptember 8-án hozott határozatában úgy vélte, nem felel meg a tanügyi 

törvény előírásainak az a mód, ahogyan a marosvásárhelyi városi tanács elindította az iskola 

újraalapítását, ezért kedvezőtlenül véleményezte az önkormányzati képviselő-testület 

augusztus 25-i határozatát. A tanfelügyelőség azt közölte, hogy az Oktatási Minisztériumtól 

kért szakvéleményt az iskolaalapítási szándékot jelző önkormányzati határozat 

véleményezéséhez, mostani következtetéseit pedig a minisztériumtól kapott válasz alapján 

fogalmazta meg. a marosvásárhelyi önkormányzati testület augusztus 25-én jóváhagyta a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum átszervezésére irányuló kezdeményezést, amelynek értelmében 

a 2023‒2024-es tanévvel kezdődően új római katolikus oktatási intézmény, a Római Katolikus 

Gimnázium jönne létre az intézmény berkein belül. 

 

Egy román osztállyal együtt költözik a váradi Bălcescu-iskola magyar tagozata a 

református egyház épületébe 
2022. szeptember 13. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Átköltözött a református egyház által ingyen felajánlott, a magyar állam támogatásával vásárolt 

és felújított épületbe a nagyváradi Nicolae Bălcescu Általános Iskola magyar tagozata és egy 

román osztálya – közölte az MTI érdeklődésére Rácz Beáta, az iskola aligazgatója. Augusztus 

végén az iskolába látogató minisztériumi bizottság a szegregáció gyanúját vélte felfedezni 

abban, ha csak a magyar tannyelvű osztályok költöznének a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) által ingyen felajánlott, a magyar állam támogatásával vásárolt és 

felújított épületbe. Ezért a tanévkezdés napján módosítani kellett az egyház és a polgármesteri 

hivatal közötti haszonbérleti szerződést. Az egyház elfogadta, hogy a 2022-23-as tanévre két 

román tannyelvű osztályt is befogad az épületbe. Az Ebihoreanul.ro portál hétfőn azt közölte, 

hogy az iskola végül egy román osztály beköltöztetéséről döntött, de önkéntesen egyik osztály 

sem vállalkozott a költözésre. Ezért az iskola vezetősége azt a döntést hozta, hogy a román elemi 

osztályok heti váltásban követik egymást a református épületben. A portál megállapította, hogy 

a váltásos rendszer senkinek sem jó. 

 

Október közepéig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskolába 
2022. szeptember 13. – maszol.ro 

Az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat hatodik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 

18-36 év közötti erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt 

és hosszú távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni – tájékoztat a 

Mathias Corvinus Collegium (MCC) közleménye. A Mathias Corvinus Collegium a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) 

partnerségben szervezett ingyenes képzésére október 15-ig lehet jelentkezni. A hathónapos, 

négy hétvégét felölelő személyes alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgozásából 

és beadandók készítéséből álló képzés során a résztvevők az elméleti tudásuk bővítése mellett 

gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek. Az erdélyi magyar fiatalok számára kivételes 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-reformatus-egyhaz-epuletebe-koltozott-a-nagyvaradi-nicolae-blcescu-iskola-magyar-tagozata-es-egy-roman-osztalya
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-reformatus-egyhaz-epuletebe-koltozott-a-nagyvaradi-nicolae-blcescu-iskola-magyar-tagozata-es-egy-roman-osztalya
https://maszol.ro/belfold/Oktober-kozepeig-lehet-jelentkezni-az-Erdelyi-Politikai-Iskolaba
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lehetőségeket nyújt a kurzus, hiszen kötetlen formában beszélgethetnek magyar és külföldi 

politikai döntéshozókkal, valamint olyan támogató közösség részévé válnak, ahol a résztvevők 

a képzés elvégzése után is számíthatnak egymásra. 

 

A közoktatási hálózat része lett a dési magyar bölcsőde 
2022. szeptember 13. – maszol.ro 

Szeptember 1-jétől a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség hatáskörébe került át a dési magyar 

bölcsőde, így ezentúl a működési költségekről és a személyzet bérezéséről is ők döntenek, 

ugyanakkor a minisztériumi finanszírozás anyagi biztonságot is teremt a bölcsőde számára – 

számolt be a Kolozs megyei RMDSZ. Kerekes Adelhaida főtanfelügyelő-helyettes úgy vélte: 

számos előny származik abból, hogy a dési bölcsőde átkerült a tanfelügyelőséghez. Az egyik az, 

hogy a bölcsődei csoportok az óvoda alá fognak tartozni, így jó esély van arra, hogy a 

bölcsődében lévő gyerekek nagy része a magyar óvodában folyatatja a tanulást. „Ennek 

köszönhetően sokkal könnyebb az alkalmazkodási folyamat mind a gyerekek, mind a szülők 

számára, hiszen a dadusokon keresztül megismerik az óvónéniket és a leendő ovis társakat is. 

Továbbá, előnynek tartom azt is, hogy a szóban forgó intézmény minisztériumi finanszírozást 

kap és ez anyagi biztonságot is teremt a bölcsőde számára” – részletezte Kerekes Adelhaida. 

 

Tanévnyitó a kolozsvári Sapientián: hagyományaink nélkül kevesebbek vagyunk 
2022. szeptember 13. – maszol.ro 

Idén már a 20. alkalommal kezdődött meg a tanév a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Karán. Az egyetemi hallgatókat dr. Szenkovics Dezső, az 

egyetem Kolozsvári Karának dékánja, Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja, Oláh 

Emese alpolgármester, valamint Siklodi Lilla, a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 

elnöke köszöntötte. Szenkovics Dezső hangsúlyozta, a felsőoktatást kezdő fiataloknak négy 

készséget kell elsajátítaniuk: a kritikus gondolkodást, a kollaborációs, kommunikációs, 

valamint kreatív készségeket. Az egyetemi oktatás pedig segít a fiataloknak mentálisan 

megérteni és feldolgozni mindazokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülniük kell a 

hétköznapokban. Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja úgy fogalmazott, fontos, 

hogy a fiatalok újraformálják az életet, de „hagyományaink nélkül kevesebbek vagyunk, ha 

azokat nem éljük meg, elveszítjük azt, ami megkülönböztet minket másoktól.” Arra biztatta az 

egyetemistákat, hogy igényeik és eszményeik szerint fogalmazzák újra az élet kereteit, 

ugyanakkor a jövőben döntéseikkel vállaljanak értéket. 

 

Takarékossági okokból részben tömbösített online oktatásra térnek át 

decemberben a Sapientián 
2022. szeptember 13. – maszol.ro 

Az energiaárak kiszámíthatatlan változása miatt, vagyis gazdasági okokra hivatkozva a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetősége úgy döntött, hogy bizonyos esetekben 

áttérnek az online oktatásra. Indoklásukban megjegyzik, Romániában a tanügyi törvény 

lehetővé teszi, hogy a nappali alapképzés elméleti óráinak 60 százalékát, míg a gyakorlati 
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képzés óráinak 30 százalékát online tartsák az egyetemi hallgatóknak. Mesterképzésen ez az 

arány 65, illetve 35 százalék. Ezt a lehetőséget használja ki a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, amelynek vezetősége úgy döntött, hogy rövid ideig online oktatás lesz az 

egyetemen, ez viszont kimondottan csak az elméleti órákat érinti. A gyakorlati órák teljes 

egészében fizikai jelenléttel zajlanak. Az online oktatás várhatóan decemberi bevezetését az 

intézmény elöljárói gazdasági okokkal magyarázzák. A tömbösített online oktatásra való 

átállást pedig azzal indokolták, hogy elképzelhetetlen, hogy online oktatás után, amely például 

reggel 8 és 10 óra között zajlik, az egyetemi hallgató fizikai jelenléttel részt tudjon venni 10-től 

az egyetemen tartott gyakorlati órákon, fejtette ki dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi 

Tudományegyetem rektora. 

 

Nem tesznek eleget Dan Tănasă „bosszantó” felszólításának Baróton 
2022. szeptember 13. – szekelyhon.ro 

Nem cserélik le a baróti művelődési ház tábláját – szögezte le Benedek-Huszár János az 

erdővidéki város polgármestere a Dan Tănasă-nak címzett hivatalos válaszlevelében. A 

magyarellenes provokátor augusztus végén általa „előzetes panasznak” nevezett levélben 

szólította fel a baróti önkormányzatot, hogy cseréljék ki a táblát, mert azon felül van a magyar 

szöveg és alatta a román. A polgármester Facebook-oldalán tette közzé a terjedelmes válaszát, 

amelyben a beadvány minden pontját lebontja, cáfolja, kezdve azzal, hogy azt nem lehet 

„előzetes panasznak” minősíteni, és zárva azzal, hogy a beadvány „megalapozatlan és 

bosszantó”, ezért az abban foglalt felszólításnak nem tesznek eleget. A polgármester 

ugyanakkor részletesen idézi a vonatkozó jogszabályokat és azok módszertanát, melyekből az 

derül ki, hogy a közérdekű feliratokon a román és a magyar szöveg azonos nagyságú és vizuális 

megjelenítésű kell legyen, de a sorrendről nem rendelkeznek.  

 

Varga Miklós, Szikora Róbert, a Csík zenekar és Presser Gábor is fellépnek a 

Nagyszínpadon 
2022. szeptember 13. – Nyugati Jelen 

Már csak néhány nap van hátra a 2022. szeptember 22–25. között  hetedik alkalommal 

megszervezésre kerülő Temesvári Magyar Napok kulturális rendezvénysorozat kezdetéig. A 

szervező Várbástya Egyesület képviselői, Tamás Péter, tiszteletbeli magyar konzul, Kása Zsolt 

és Metz Rita a Küttel Klubban tájékoztatták a sajtó képviselőit a kulturális seregszemlével 

kapcsolatos újdonságokról. „Aggodalomra ad okot, hogy az utóbbi időben a politika szintjén 

újból feszültségek jelentek meg a kisebbségek vonatkozásában – nyilatkozta Tamás Péter tb. 

konzul.  – Nem szeretnénk, ha a temesvári magyar kisebbség vagy a román többség érzékelné 

ezt a feszültséget. Úgy vélem, hogy a temesváriak tudatában vannak, hogy mi itt jó viszonyt 

ápolunk a többi nemzettel. Mi úgy gondoljuk, hogy  a Temesvári Magyar Napok a toleranciáról, 

a barátságról, a kölcsönös megértésről kell szóljanak. Az volt a júniusban lebonyolított Bartók-

kerékpártúra célja is, amit szintén mi szerveztünk, hogy összekösse a két országot és a határ 

két oldalán élő embereket.” 
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Nyolc erdélyi személyiség példaértékű közösségi munkáját ismerték el  
2022. szeptember 13. – MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Novák Katalin köztársasági elnök az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetésben 

részesített nyolc neves erdélyi személyiséget a magyar közösségekért végzett önzetlen és 

példaértékű szolgálatukért. A díjakat kedden adták át Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán, a csíkszeredai Lázár-ház dísztermében. A kitüntetéseket Tóth László főkonzul 

adta át a díjazottaknak, aki köszöntőjében jelezte: a maguk munkakörében mindannyian olyan 

értéket teremtettek, amivel előbbre vitték a helyi és a tágabb magyar közösség ügyét. A 

laudációkat Percze László konzul olvasta fel, majd az egyenkénti díjazások után az ünnepeltek 

néhány mondatban megköszönték, hogy ilyen magas rangú kitüntetésben részesülhettek.  

     
Szerkesztőségünkbe látogattak a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai 
2022. szeptember 13. – ma7.sk  

Kedden a Ma7 dunaszerdahelyi szerkesztőségébe látogatott munkatársaival a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet (KJI) új igazgatója. 2022. július 1-től a KJI igazgatói tisztségét Gyeney Laura 

tölti be. Az intézet operatív irányítását Szemesi Sándor segíti, Tárnok Balázs pedig kisebbségi 

jogi tanácsadóként vesz részt a munkában. Kedden délután mindhárman a szerkesztőségünkbe 

látogattak, a találkozó a Ma7 médiacsalád és a KJI közötti szakmai kapcsolat intézményesítését 

célozta. A Kisebbségi Jogvédő Intézet célja hozzájárulni ahhoz, hogy a külhoni magyar 

közösségek hatékony jogvédelemben részesüljenek. Ennek érdekében támogatják a 

kisebbségvédelem területén kiemelkedő szerepet játszó személyeket és szervezeteket, kiépítve 

egy jogsegélyszolgálatot a Kárpát-medencében, megragadva az uniós jog és a nemzetközi jog 

által kínált lehetőségeket. A KJI igazgatójával, Gyeney Laurával készült interjúnkat a Magyar7 

jövő heti számában olvashatják. 

 

Jubilál a Csallóközi Vásár 
2022. szeptember 13. – ma7.sk  

Már a jövő héten, szeptember 21-24. közt tartják Dunaszerdahelyen a régió egyik legnagyobb 

vásárát, az idén jubileumát ünneplő, 40. Csallóközi Vásárt. Az idén négynapos vásárban az étel-

ital, kézművestermékek, vásári portéka mellett számtalan érdekességgel, szórakoztató 

programmal, koncertekkel várják az érdeklődőket. Ugyan a vásár hivatalos megnyitóján Hájos 

Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere csak délután köszönti a nagyérdeműt, ám az első nap, 

szeptember 21-én, szerdán már reggeltől várja számtalan látnivalóval a látogatókat a vásár. A 

nagysikerű Opera Trió 14.00 órától szórakoztatja a közönséget, majd a 15.00 órai hivatalos 

megnyitó után, melyen a Shadows CLUB DS zenekar, illetve a Csill & Dance Táncstúdió 

tehetséges párja, Kosztra Balázs és Both Liza lépnek fel, zenél 16.00 órától a Falcon Projekt 

zenekar. Az Ismerős Arcok este 18.30-tól áll színpadra, az este nagykoncertjét 20.30 órától 

Demjén Ferenc és zenekara adja. Csütörtökön, szeptember 22-én 13.00-tól a Csallóközi 
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Táncegyüttes és a Pósfa zenekar közös műsorát láthatják, majd a Csill & Dance Táncstúdió 

bemutatója következik. 

 

Pozsonyban lépett fel a Nemzeti Énekkar 
2022. szeptember 13. – felvidek.ma  

A háborús konfliktusok áldozatainak ajánlva Verdi Requiem című művét adta elő a hétvégén 

Pozsonyban a Nemzeti Énekkar. A hétvégén véget ért a pozsonyi Ruzsinó városrészben 

megtartott Művészet Szimfóniája. A fesztiválon a Visegrádi Alap támogatásának köszönhetően 

más országok művészetei és előadói is helyet kaptak. Az eseményen több, mint 650 

előadóművész vett részt. A Nemzeti Énekkar szombaton a Csáky kastély parkjában Verdi 

Requiem-jét adta elő, amelyet a háborús konfliktusok összes áldozatának ajánlottak – közölték 

a Nemzeti Filharmonikusok hétfőn az MTI-vel. A koncert valamennyi előadóművésze V4-es 

országokból származott. Fellépett Helena Beránková cseh szopránénekes, Agnieszka Czastka-

Niezgódka lengyel mezzoszoprán, Stefan Kocán szlovák basszus, Horváth István magyar 

tenorista, a magyar Nemzeti Énekkar, valamint a Szlovák Filharmónia, a Szlovák Rádió 

Szimfonikus Zenekar, az Operazenekar művészeiből alakult V4 Szimfonikus Zenekar. A 

hangversenyt a szlovák Miloslav Oswald karmester vezényelte. 

 

Választások a csallóközi falvakban 
2022. szeptember 13. – Új Szó  

A csallóközi falvakban, településeken, vagy nagy az elégedettség, vagy senkinek nincs kedve 

belegabalyodni a kisebb-nagyobb települések szövevényes gondjaiba. Több faluban is a jól 

bevált, vagy megszokott eddigi polgármesterek jelöltetik magukat, ellenfél nélkül. „Őszintén 

szólva, elmarad az adrenalin, ami a választások velejárója” – nyilatkozta Bacsó László, Nyárasd 

jelenlegi és minden bizonnyal jövendő polgármestere is, hiszen ő is egyike azoknak, akinek 

nincs ellenfele az esedékes választásokon, egyedüli jelöltként indul. Hasonló a helyzet 

Csallóköznyáradon, Nyékvárkonyon, Alistálon Vásárúton, Királyfiakarcsán, Dunatőkésen, 

Bodakon, Nagypakán, Szapon és Nagyszarván is, többek közt. Ellentétben Vajkával, ahol ez 

alkalommal is többen indulnak a polgármesteri székért. „Kemény kampány lesz, az biztos” – 

jelentette ki Álló Donát jelenlegi polgármester, független, majd folytatta: „Vajkán nagyon sok 

a zavaros ügy.  

 

Turistaközpont nyílt az Esterházy-kastélyban 
2022. szeptember 13. – Új Szó  

Megnyílt a Mátyusföld Területi Idegenforgalmi Szövetség első irodája az Esterházy-kastély déli 

tornyában. A turistaközpont keddtől szombatig látogatható. Hétfőn délután Nagyszombat 

megye, Galánta város és a Mátyusföld Területi Idegenforgalmi Szövetség képviselőinek 

jelenlétében megnyitották a szervezet első turisztikai és információs központját. Slávik Andrea, 

a Mátyusföld Területi Idegenforgalmi Szövetség ügyvezető igazgatója a kastélyparkban tartott 

megnyitón a köszöntőjében elmondta, a szervezetet 2021 októberében hozták létre, és 
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álmukban sem gondolták volna, hogy ilyen hamar megnyithatják az első turisztikai és 

információs központot, mégpedig a gyönyörű Esterházy-kastélyban. 

 
A tartomány utalja a pénzt a Szabadkai Népszínház befejezéséhez 
2022. szeptember 13. – Vajma.info 

2023. szeptember elsején elindulhat az évad Szabadkai Népszínház felújított, városháza 

melletti épületében - ehhez a tartományi kormány minden támogatást megadott - emelte ki 

szabadkai látogatása során Igor Mirović. A tartományi kormány elnöke a befejezéshez 

szükséges pénzről szóló dokumentumot is átadta a város vezetőségének, adta hírül a Pannon 

RTV. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke Stevan Bakićtyal, Szabadka polgármesterével 

tekintette meg a Szabadkai Népszínház felújításának munkálatait, és átadta a befejezéshez 

szükséges pénzről szóló dokumentumot. Ez 274 millió dinárt jelent. „Szerdától az összeg a 

számlánkon lesz és megkezdjük a 8.2-es fázis munkálatainak megvalósítását. Ez a befejező 

szakasz minden részleg tekintetében. Ez azt jelenti, hogy minden belső munkálat befejeződik, 

és csak a koncertterem marad, ami egy külön részleg, ennek rekonstrukciója zavartalanul 

folyhat, miközben a színháztermeket már használni lehet” - mondta Stevan Bakić. 

 

Pásztor Bálint: Nagy bátorság az elnöktől és a kormányfőtől, kompromisszumot 

remélek Koszovó kérdésében 
2022. szeptember 13. – Vajma.info 

A szerb és a magyar nép történelmi megbékélése olyan precedens, amely más problémák 

esetében is használható, és arról tanúskodik, hogy a probléma nem a szerb népben van, mondta 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője. Pásztor a 

köztársasági képviselőház rendkívüli ülésén elmondta, hogy az elmúlt 15 évben kilencedik 

alkalommal beszél a parlamentben Koszovó ügyéről, és emlékeztetett arra, hogy 2000-től 

2013-ig a parlament 11 határozatot és két platformot fogadott el. Kiemelte, az előző időszakhoz 

képest az a különbség, hogy az elmúlt nyolc évben, vagyis 2014 óta a parlament reális alapokon 

tárgyalta Koszovó ügyét. Egy ilyesmihez mindenekelőtt nagy bátorság kell az államelnök és a 

miniszterelnök részéről is, jelentette ki. 

 

Hajnal Jenő: A közvetlen emberi kapcsolat fontossága 
2022. szeptember 13. – Vajma.info 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács leköszönő elnöke a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindítójában kiemelte, nagyon büszke a nemzeti tanácsra és az elért eredményekre. Az 

elmúlt nyolc évben az építkezés volt a legfontosabb, hiszen a vajdasági magyar közösségnek 

kiépített infrastruktúrája volt az oktatásban, a kultúrában és a tájékoztatásban. A Pannon 

Médiaház, az Európa Kollégium, a VM4K létrehozása és az oktatásban elértek csak néhány az 

elmúlt két mandátum kiemelkedő eredményei közül - nyilatkozta Hajnal Jenő. „Egy dolog 

fontos. A pénz nagyon fontos, a támogatás, a jó szervezettség, a hálózatban való gondolkodás, 
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építkezés, minden-minden nagyon fontos, de a legfontosabb, legalábbis én ezt tapasztaltam, a 

közvetlen emberi kapcsolat, a közvetlen emberi szó, az emberekkel leülni, meghallgatni őket, 

segíteni, vigasztalni, ahol lehet szinte egyik napról a másikra a problémákat megoldani, 

kapocsnak lenni a hivatalok között a legmagasabb szinttől a tartományon át a helyi 

önkormányzatokig.  

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

Az ukrán-magyar határszakaszon 5960-an léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 6333-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 192 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 76-an érkeztek - köztük 31 gyermek - az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Háború: Dmitro Hricenko kárpátaljai katona vesztette életét 
2022. szeptember 13. – kiszo.net 

Dmitro Hricenko kárpátaljai katona az Ukrajnáért vívott küzdelem során vesztette életét – 

olvasható a Királyházai kistérség Facebook-oldalán. A közlemény szerint a királyházai férfi az 

ország keleti részén folyó harcok során halt meg. „Őszinte részvétünket fejezzük ki az elesett 

katona családjának, hozzátartozóinak és barátainak. A búcsúztatás időpontját a későbbiekben 

közöljük” – áll a tájékoztatásban. 

 

34 személyt vádolnak kollaborációs tevékenységgel Kárpátalján  
2022. szeptember 13. – kiszo.net 

A háború kitörése óta 34 büntetőeljárás indult a megszállókkal való együttműködés gyanúja 

miatt Kárpátalján. Katerina Hizsnyak, a megyei ügyészség szóvivője elmondta, 6 vádirat már a 

bíróság előtt hever. “A vádlottak túlnyomórészt kárpátaljai lakosok, de vannak Oroszországból 

áttelepültek is, akik hosszú évek óta rendelkeznek ukrán útlevéllel és életvitelszerűen 

tartózkodnak Ukrajnában. Az egyik bíróság elé került ügyben fordított eset alakult ki, abban 

ugyanis a vádlott egy Oroszországba áttelepült kárpátaljai nő. Általánosságban elmondható, 

hogy inkább az idősebb korosztályra jellemző e tevékenység” – fejtette ki Katerina Hizsnyak. 

 

Elsős lettem! – Folytatódik a KárpátHáz iskolaprogramja 
2022. szeptember 13. – kiszo.net 

A KárpátHáz Civil Szervezet egyik legrégebbi, egyben legsikeresebb programja az elsősök 

beiskoláztatásának segítése. Péter Csaba megyei képviselő, a KárpátHáz Civil Szervezet elnöke 

kezdeményezése során, mely immár 10 éve működik, évről-évre egyre több gyerek 

iskolatáskáját tudják tanszerekkel megtölteni. – Azt hiszem, ma az eddigi legnehezebb időket 
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éljük, ennek ellenére ez a program él, sőt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. partnerünk 

támogatásával bővül. A gyakorlattól eltérően most minden egyes iskolát személyesen keresünk 

fel, és adjuk át a hátizsáknyi tanfelszerelést. Az alkalmat kihasználva elbeszélgetünk a 

pedagógusokkal, megvitatjuk a problémákat, és ha azok orvoslásában segíthetünk, akkor azt 

meg is tesszük – mondta Tóth Győző, a KárpátHáz Civil Szervezet ügyvezetője. 

 

Pótfelvételit hirdet a Rákóczi-főiskola 
2022. szeptember 13. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola pótfelvételit hirdet az alapképzés 1. 

évfolyamára szeptember 19–28. között. Felvételi kérelmüket a vstup.edbo.gov.ua honlapon 

regisztrált elektronikus felhasználói fiókon keresztül nyújthatják be a jelentkezők. Abban az 

esetben, ha a jelentkezési alapszakaszban már létrehozta a fiókját, akkor ugyan azon keresztül 

be tudja nyújtani felvételi kérelmét. 

 

Felhívás a „Szól a fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai Népzenei és Néptánc 

Tehetségkutató döntőjére 
2022. szeptember 13. – karpataljalap.net 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022-ben nyolcadik alkalommal szervezte meg a „Szól a 

fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutatót. A tehetségkutatóra döntőjére 

2022. október 1-én 11.30-kor kerül sor. Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc 

bármely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet, függetlenül attól, hogy részt vettek-e a „Szól 

a fülemüle!” – Kárpátaljai Népzenei és Néptánctáborban. Jelentkezni kizárólag elektronikus 

úton lehet 2022. szeptember 25., 19.00-ig. A döntő helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola átriuma (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.). 

 

Magyarországi civilek támogatásával kapott új bútorzatot a nagyszőlősi 

gyermekotthon 
2022. szeptember 13. – karpat.in.ua 

Ágyak, asztalok, székek, öltözőszekrények, egy komplett konyha. Két amerikai üzletember 

anyagi támogatásával és magyarországi civil szervezetek összefogásával, a Nursery Projekt 

keretében teljesen új bútorzattal látták el a Nagyszőlősön működő árvaház gyermekosztályát. 

Az önkéntesek csapatai maguk szerelték össze a Magyarországon megvásárolt bútorokat. Elődi 

Márton, aki egyébként mérnök-informatikus például most egy éjjeliszekrény összeszerelésén 

munkálkodik. 

 

Emelkedett a koronavírusos esetek száma Kárpátalján 
2022. szeptember 13. – karpatalja.ma 

Egy nap alatt 238 koronavírusos esetet regisztáráltak Kárpátalján, ebből 37 gyermek. A mentők 

szeptember 12-én 30 alkalommal kaptak sürgősségi hívást CoVid-19-es betegekhez. Egy ember 

halt meg a vírus következtében. A Kárpátaljai Területi Sürgősségi Központ szerint az alábbi 
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esetekben kell mentőt hívni: mellkasi fájdalom, légzési nehézség, légszomj, eszméletvesztés, 

tudatzavar, egyéb tünetek, amelyek a beteg kritikus állapotára utalnak stb. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 13. – Kossuth Rádió 

Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét választották meg Európa nyelvi, 

etnikai, kulturális és nemzeti sokszínűségének megóvásáért felelős jelentéstevőnek az Európa 

Tanács Parlamenti Közgyűlésén 2019-ben. Az Európa Tanács kisebbségekre vonatkozó 

legfontosabb dokumentuma az 1995-ben elfogadott Kisebbségi Keretegyezmény. A 

jelentéstevő feladata, hogy figyelemmel kísérje a Keretegyezményt ratifikáló országok 

megfelelően alkalmazzák-e az egyezményben foglaltakat. Az ukrajnai kisebbségek helyzetéről 

készült volna tavasszal jelentés az Európa Tanács megbízásából, a háború miatt azonban erre 

nem kerülhetett sor. Az ukrajnai helyzetből azonban jelentés híján is levonható néhány 

következtetés. 

 

A Szlovákiába érkező ukrán menekültek nagy része nem maradt a keleti határ közelében, 

hanem Pozsonyban és környékén telepedett le. Köztük az olyan, Pozsony vonzáskörzetében 

fekvő magyar többségű falvakban, mint Fél község. Hogyan oldották meg elhelyezésüket, 

illetve a gyerekek iskoláztatását? 

 

Do you speak Magyar? Ez annak a kutatásnak címe, amit a Magyar Írószövetség Szociográfiai 

Szakosztálya indított. A külhoni magyar közösségek anyanyelvhasználatát vizsgálják. A 

kezdeményezésről egy éve mi is beszámoltunk. Azóta már folyik a terepi munka, amibe más 

külhoni területekről származó munkatársakat is bekapcsolnak. Elsőként Horváth Júlia 

Borbálát, a szakosztály elnökét, majd a kárpátaljai származású Zselicki Zoltánt és a budapesti 

Tölgyesi Tibort kérdezte a tapasztalataikról Németh Ernő. 

 

Az erdélyi szórványmegyékben az idei tanévben összesen kétezer magyar kisiskolás vehet részt 

a Délutáni oktatási programban, amelyet az Iskola Alapítvány működtet a magyar kormány 

Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával. Beszterce - Naszód megyében ebben a 

tanévben öt  - magyar tagozattal is rendelkező - iskola, összesen több mint 200 alsó tagozatos 

magyar kisdiákja vesz részt a programban - mondta Antal Attila, a Beszterce - Naszód megyei 

Tanfelügyelőség kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelője.  

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Székelyföldön is megszűnőben a hagyományos értelemben vett kovácsmesterség. A falusi 

műhelyek száma egyre apad, hiszen a régi gazdálkodási formák felszámolásával egyre kevesebb 

a patkolásra váró igavonó. A kovácsmesterekre azonban egyre nagyobb szükség van. Oláh-Gál 

Elvira egy olyan fiatal kováccsal találkozott, aki a kor igényeinek megfelelően végzi a szakmát. 

Nem mellékesen büszke Mátyás-huszárként, tábori kovács is. 

 

A szilvából nagyszerű lekvár, vagy pálinka lesz. Hogy melyik, az attól függ ki ér előbb a fához a 

gazda, vagy a gazdasszony. Idén is megszervezte a Szilvanapokat az Arad Megyei Magyar 

Gazdák Egyesülete. A kétnapos szilvafejtésnek és szilvalekvár-főzésnek ezúttal is a Tornyai 

Tájház adott otthont szeptember első hetében. Pataky Lehel Zsolt a második nap délutánján 

érkezett a magyar határ menti Tornyára, amikor már a befőttes üvegekbe mérték a lekvárt. 

 


