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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Semjén: katolikus egyetemek tevékenysége a világ, az ember és Isten titkainak 

megismerésére irányul 
2022. szeptember 14. – MTI, hirado.hu, boon.hu, Magyar Hírlap, Demokrata, Délmagyar.hu 

A katolikus egyetemek tevékenysége a világ, az ember és Isten titkainak megismerésére irányul 

- mondta Semjén Zsolt szerdán Szegeden. A katolikus egyetemek lényege a világ titkainak 

kutatása a kinyilatkoztatás bölcsességének fényében - idézte II. János Pál pápát a 

miniszterelnök-helyettes a Gál Ferenc Egyetem (GFE) a szegedi székesegyházban rendezett 

tanévnyitó ünnepi szentmiséjét követően. Az egyetemek feladata az igazság keresése, 

felfedezése és közvetítése - mondta a politikus. Hangsúlyozta, a világ, az ember és az Isten 

titkait csonkítatlanul, a maguk teljességében kell kutatni, ahogy azt a katolikus egyetemek 

teszik. Semjén Zsolt kifejtette, a Gál Ferenc Egyetem olyan tudást nyújt, amely egyaránt 

hasznára van az egyes embernek és a társadalomnak. A politikus szerint ez különösen fontos 

egy olyan korban, ahol - különösen az Egyesült Államok egyetemeiről kiindulva - olyan 

"neopogány és kifejezetten barbár" ideológia nyer teret, amely megtagadja mindazt az értéket, 

amit az emberiség létrehozott. A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, különösen örül 

annak, hogy oly sok határon túli magyar tanul a Gál Ferenc Egyetemen. Az intézmény így sokak 

számára lehetővé teszi, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, így a hétköznapi nyelv mellett az 

egységes szakmai nyelv is tovább él a teljes magyarság körében. 

 

Kihívásokkal teli energiaszektor 
2022. szeptember 14. – Magyarszo.rs, Vajma.info, PannonRTV 

Szerencsére olyan regionális és nemzetközi politikát, gazdaságpolitikát folytatott az 

eddigiekben az állam, amely most lehetővé tesz egy meglehetősen fontosnak számító 

biztonságot, ami az energetikát illeti, s ha szembe is kell nézni nagy kihívásokkal, attól nem kell 

tartani, hogy földgáz vagy áram nélkül marad az ország, értékelte tegnap a tartományi 

képviselőház nagytermében megtartott, éppen az energiaválsággal és az abban rejlő 

kihívásokkal, azok megoldási lehetőségeivel foglalkozó konferencia első vitanapjának 

megnyitása során Pásztor István házelnök. A zöld, megújuló energiaforrásokkal foglalkozó 

fórumot immár 15. alkalommal szervezték meg Vajdaságban, Pásztor kiemelte, egy 

meglehetősen jelentős jubileum ez, s egy olyan időtávlat is egyben, amely már bizonyos 

megállapítások közlését is megengedi. Az elmúlt másfél évtizedben a zöldenergiával, 

energetikai kérdésekkel foglalkozó nemzetközi tanácskozás igazolni tudta, hogy képes az 

állandó megújulásra, képes arra, hogy mindig aktuális legyen, meg tudja válaszolni a felmerülő 

kérdéseket. 
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Üzemanyaglopásba keveredett Gálfi Árpád fiatalabbik fia, nem mond le 

Székelyudvarhely polgármestere 
2022. szeptember 14. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Bűncselekménybe keveredett Gálfi Árpádnak, Székelyudvarhely polgármesterének a kisebbik 

fia, ezt maga az elöljáró ismerte el szerdán. A politikus szerint „újragondolást” igényel, milyen 

mértekben lehet ezek után a közügyekkel foglalkozni, viszont nem kíván távozni hivatalából. 

Gálfi Árpád szerdán délután közösségi oldalán posztolt, a székelyudvarhelyieknek címzett 

bejegyzésében közölte: megdöbbenéssel fogadta a hírt, miszerint kisebbik fia 

bűncselekménybe keveredett, ugyanis jelen volt egy bűncselekmény helyszínén, amikor 

kiérkeztek a rendőrök. A második mandátumát taposó polgármester nem tér ki az ügy 

részleteire, ami a Krónika értesülései szerint azzal áll összefüggésben, hogy hétfőn négy fiatalt 

vettek őrizetbe üzemanyaglopás miatt Udvarhelyszéken. Az eset a Hargita Megyei Rendőr-

főkapitányság keddi közleménye szerint Firtosváralján történt, ahol a négy gyanúsított több 

mint 60 liter gázolajat csapolt le egy kotrógép üzemanyagtartályából, ennek nyomán 

valamennyiüket őrizetbe vették. 

 

Őszi vásár és üzleti találkozó Székelyudvarhelyen  
2022. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Vasárnapig tartó, autókra és kellékekre is kiterjedő nemzetközi kiállítás és vásár kezdődik 

csütörtökön a székelyudvarhelyi sportcsarnokban és környékén a hagyományos Őszi vásár 

részeként. Ugyanakkor péntektől elkezdődik a Székely Termékek Fesztiválja és a borfesztivál 

is a közelben lévő minifocipályán. A Székelyudvarhelyi Őszi vásár részeként üzleti konferencia 

kezdődik csütörtök délután négy órától a székelyudvarhelyi városháza Szent István termében 

a Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT), az Udvarhelyszéki Kis- és 

Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ), a Hargita Business Center, illetve a városháza 

társszervezésében. A köszöntőbeszédeket követően előadást tart Besenyei Sarolta, az Európai 

Bizottság szakértője Globális megatrendek, digitalizáció és fenntarthatóság a székelyföldi 

vállalkozások tekintetében címmel. Őt követi Skapinyecz Péter, a Közép-Európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. cégvezetője, aki a Kárpát-medencei és székelyföldi 

gazdaságfejlesztési eredményekről fog beszélni.  

 

Magyar részvétel a Kisebbségek Fesztiválján 
2022. szeptember 14. – Nyugati Jelen 

Szombaton, szeptember 17-én a temesvári Rózsaparkban szervezik meg az idei Kisebbségek 

Fesztiválját. Az előző évekhez hasonlóan, a fesztiválon résztvevő hagyományápoló csoportok 

utcai felvonulása 17.00 órakor indul a Dóm térről, a felvonulást követően 18.00 órától kerül 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzemanyaglopasba-keveredett-galfi-arpad-fiatalabbik-fia-nem-mond-le-szekelyudvarhely-polgarmestere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzemanyaglopasba-keveredett-galfi-arpad-fiatalabbik-fia-nem-mond-le-szekelyudvarhely-polgarmestere
https://szekelyhon.ro/aktualis/oszi-vasar-es-uzleti-talalkozo-szekelyudvarhelyen
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyar_reszvetel_a_kisebbsegek_fesztivaljan.php
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sor a színpadi fellépésekre. A magyar közösséget képviselő Eszterlánc néptánccsoport 

produkcióját 19.00 óra körül tekintheti meg a közönség, ezt követően Kele Zoltán népdalokat 

énekel a 4+2 Asszinkron zenekar kíséretében. A délután folyamán 16.00 órától a Temes megyei 

RMDSZ és az RMDSZ Nőszervezete magyar standot működtet, ahol kézműves foglalkozásokat 

tartanak, amelyeken az érdeklődök gyöngyfűzéssel karkötőket, nyakláncokat készíthetnek, lesz 

kerámia és bútorfestő műhely is. A gasztro sarokban a látogatók megismerkedhetnek a magyar 

közösség jellegzetes ízeivel,vaniliás és lekváros hájas kiflit, almás és tökös rétest kínálnak az 

érdeklődöknek. 

       
Nyolcan pályáznak Pozsony megye elnöki posztjára, a Szövetség 

képviselőjelölteket indít 
2022. szeptember 14. - ma7.sk  

Szóvivő, parlamenti képviselő, nyugdíjas, megyeelnök, de menedzser vagy korábbi sikertelen 

megyeelnök-jelölt is van a 2022-es megyeelnök-jelöltek listáján Pozsony megyében. Az előző 

megyei választásokhoz képest jelentősen megcsappant az érdeklődés ezen a téren, 2017-ben 

még 18 megyeelnök-jelölt pályázta meg ugyanis a posztot, idén viszont összesen „csak” nyolcan 

mérettetik meg magukat, azaz kevesebben, mint a négy évvel ezelőtt indult jelöltek fele. A 

megyeelnök-jelöltek valamennyien politikai pártok vagy koalíciók jelöltjei. A lista még nem 

hivatalos, a választási bizottságoknak ugyanis szeptember 14-éig kell a képviselő-, 

polgármester-, főpolgármester- és megyeelnök-jelölteket regisztrálniuk az őszi helyhatósági és 

megyei választásokra. Ezt követően teszik csak közzé a hivatalos listákat, legkésőbb október 4-

éig. Pozsony megyében három képviselőjelöltje van a Szövetségnek, egy Pozsonyból és kettő a 

Szenci járásból. Pozsony-Óváros színeiben Nagy Teo indul a megyei képviselői posztért, a 

Szenci járásból pedig a 21-es körzetből, amely magát a várost jelenti, Németh Gabriella lesz a 

Szövetség jelöltje, aki már korábban is volt megyei képviselő, sőt megyei alelnök is, a 22-es 

körzetből, ami a Szenc környéki településeket jelenti, pedig Neszméri Tünde. 

 

Turisztikai információs központ nyílt Galántán 
2022. szeptember 14. - ma7.sk  

Bátran érdeklődhet ezentúl a régióba látogató turista a mátyusföldi idegenforgalom eseményei 

és lehetőségei iránt a galántai neogótikus Esterházy kastély déli tornyában újonnan megnyitott 

információs irodában. A mátyusföldi turisztikai információs központ megnyitása nagy lépés a 

régió idegenforgalmi fejlesztéseinek tekintetében. A központ a közel egy évvel ezelőtt alakult 

Mátyusföldi Regionális Idegenforgalmi Szövetség fenntartása alá tartozik. Az információs 

irodának a galántai neogótikus Esterházy kastély nemrégiben felújított déli szárnya ad otthont. 

Slávik Andrea, az idegenforgalmi szövetség ügyvezetője elmondta, hétköznaponként reggel 

kilenctől délután négyig és szombatonként is nyitva tart majd a központ. Az irodát modern 

informatikai berendezésekkel és reklámanyagokkal látták el, valamint kiállításra kerülnek a 

térben olyan tárgyak is, amelyek a régió kézműveseinek keze munkáját dicsérik. Az új központ 
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https://ma7.sk/tajaink/turisztikai-informacios-kozpont-nyilt-galantan-kepekkel
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megfelelő hely lesz az információk, szórólapok és egyéb promóciós anyagok terjesztésére. Ezek 

segítségével szeretnék fejleszteni a turizmust az egész régióban. 

 

Dobó István-domborművet avattak Léván 
2022. szeptember 14. - ma7.sk, felvidek.ma  

2022. szeptember 13-án a lévai vár Dobó-kastélyában avatták fel a Dobó Istvánt ábrázoló 

domborművet. A Barsi Múzeum és Léva városának önkormányzata közös szervezésében 

megvalósuló rendezvény annak a programsorozatnak a részeként zajlott, amely során az egri 

hős halálának 450. évfordulójára emlékeztek. A várudvarban a város polgármestere, Ján Krtík 

hangsúlyozta, hogy az érdem valójában a tavaly nyáron elhunyt Tolnai Csabáé, aki a járási 

székhely egykori alpolgármestereként, városi önkormányzati képviselőként, a Nyitra Megyei 

Önkormányzat képviselőjeként, helytörténészként és magánemberként is rengeteget dolgozott 

a városért, a 2015 májusában újjáalakult Lévai Városszépítő Egylet vezetőjeként szorgalmazta 

a lévai emlékhelyek kialakítását. Nagy szerepe volt abban is, hogy a Dobó István-dombormű 

alkotója, Túri Török Tibor már a negyedik művével gazdagíthatta Léva városát; korábban egy-

egy alkotással tisztelgett Reviczky Gyula, Koháry István és Kittenberger Kálmán előtt. Peter 

Pleva, a múzeum munkatársa röviden ismertette Dobó István életútját, majd elmondta, hogy a 

vitéz éppen 462 éve, 1560. szeptember 13-án kapta meg hivatalosan lévai várkapitányi 

megbízatását. 

 

Bagla Banda – tizenéves népzenészek a Duna mindkét partjáról 
2022. szeptember 14. - ma7.sk  

Az ifjú muzsikusokból álló Bagla Banda 2022 szeptemberében Érsekkétyen is bemutatkozott, 

immár a tehetséges énekessel, Pákozdi Dorinával a soraiban. A Bagla Banda fiatal tagjai, 

Kozma János (hegedű), Méhes Mihály (brácsa), Méhes Gergő (nagybőgő) már 2019 őszétől 

együtt muzsikálnak. Horsa István komáromi népzenész és zenetanár neveltjeiként az 

Ördöngös Zenetanodát látogatják. Egyre bővülő repertoárjukat az erdélyi, mezőségi népzene 

alkotja. Sok más fellépésük mellett a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató műsorban is 

szerepeltek, amelyen szólistaként Korpás Éva tanítványa, az érsekkétyi Pákozdi Dorina is részt 

vett. A Vass Lajos Nagydíjas lánnyal az ifjú zenészek a Figur népzenei táborban ismerkedtek 

meg; ekkor derült ki számára, hogy énekesnőt keresnek. Mivel olyan zenét játszanak, amelyet 

Dorina is szeret, jelentkezett, s a fiúk szeretettel fogadták őt. A bandához idén augusztusban 

csatlakozott. 

 

Vox humana – Fábry Zoltán-kiállítás Rozsnyón 
2022. szeptember 14. - felvidek.ma  

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye, a 

SZNM – Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás 

közösen szervezi meg a Fábry Zoltán – Vox humana című időszaki kiállításának megnyitóját az 

író születésének 125. évfordulója alkalmából. A megnyitó szeptember 22-én 16 órakor lesz a 

Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájának helyiségeiben, a Bányászok tere 25. szám alatt. 
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Fábry Zoltán 125 éve született Stószon. Erős jellemének és a hely iránti hűségének 

köszönhetően a szlovákiai magyarság egyik szellemi vezetőjévé vált. A kiállítás Fábry Zoltán 

életét és munkásságát mutatja be, aki „író, esztéta, kritikus, antifasiszta, a vox humana 

szószólója, a szlovákiai magyar kisebbség jogainak védelmezője, illetve kultúrájának és 

irodalmának a megmaradásáért küzdő ember, aki váteszi tulajdonságokkal bírt, s aki egész 

életében erős küldetéstudattal élt”. (Szászi Zoltán – a kiállításhoz tartozó katalógus egyik 

alkotója). A kiállítást a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájának látogatói szeptember 23-tól 

november 4-ig tekinthetik meg. 

 

A Kuttyomfitty Meseudvar kitárta kapuit 
2022. szeptember 14. - Új Szó, ma7.sk 

Harmadik éve rendezi meg a Kuttyomfitty Társulat szokásos Meseudvarát, ami mondhatni, 

már hagyománnyá vált a faluban. A programok középpontjában újra a gyerekek állnak, de az 

egész család jól szórakozhatott az egésznapos rendezvényen. Már napokkal azelőtt 

megkezdődtek az előkészületek az Ekecsi kultúrház épületének környékén, hogy jó és rossz idő 

esetén is minden adott legyen ahhoz, hogy egy nagyszerű programsorozattal várják a 

látogatókat. Megkezdték a sátrak építését, megindult a tereprendezés. A helyiek mellett 

Somorjáról, Vághosszúfaluból, Vásárútról és Bősről is érkeztek, hogy lássák, idén miben lesz 

más, miben lett jobb a Kuttyomfitty Meseudvar. Csalódásra semmi okuk sem volt. Annak 

ellenére, hogy az eső egy-két alkalommal közbeszólt és mindenkit a sátrak alá tessékelt, 

szűntelen érdeklődés jellemezne a napot. Mintha a kézműves sátrak is a csodás történetek 

kellékeit árusították volna. 

   
Vajdasági magyar is van a japán Szakura-ösztöndíj nyertesei között 
2022. szeptember 14. – Vajma.info 

Az óbecsei Polyák Gabriella az egyik nyertese a Japán belgrádi nagykövetsége és a Japan 

Tobacco International ösztöndíjpályázatának. Az idén Szerbiában öt egyetemi hallgató, illetve 

kutató nyerte el a 11. alkalommal kiosztásra került, legjobb Japánnal kapcsolatos 

kutatómunkáért járó ösztöndíjat. A belgrádi díjkiosztón a nyertesek között ott volt az óbecsei 

Polyák Gabriella is, aki a Szerbiai Postának a Kaizen menedzsment által történő fejlesztés 

lehetőségeit vetette fel pályamunkájában. Az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok 

Karának, Postaforgalom és távközlés szakának mesterszakos hallgatója hírportálunknak 

nyilatkozva elmondta, hogy az egyik tanára szintén ösztöndíjat nyert a Japán Császárság 

belgrádi nagykövetségének a pályázatán így benne is felmerült, hogy ő is jelentkezik erre. 
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A világon elsőként szervezték meg a Programozók éjszakáját a topolyai Juhász 

Erzsébet Könyvtárban 
2022. szeptember 14. – Vajma.info 

Szeptember 13-án, a programozók világnapján, avagy az év 256. napján késői kalandozásra 

invitálta tagságát és minden érdeklődőt a topolyai Coder Club. A világon elsőként 

megrendezett Programozók éjszakája elnevezésű összejövetelt a múzeumok-, vagy a 

könyvtárak éjszakájához hasonlóan szervezték meg a Juhász Erzsébet Könyvtár emeleti 

helyiségeiben. A klub tagságához tartozó 40 gyermek közül néhányan bemutatták azt, hogy 

milyen virtuóz módon tudják kirakni a Rubik kocka több változatát. Ez után egy kis robotot 

irányító játékot is megismerhettek a látogatók, bemutattak egy 3D-s nyomtatót, és a hozzá 

szükséges programot, vagyis igyekeztek az ötlettől a megvalósításig prezentálni ezt a 

munkafolyamatot. Az eszközt többször is használják, mert van olyanra is példa, hogy egye-egy 

projekthez magunk nyomtatják a felhasználandó elemeket. Bemutattak továbbá egy méretes 

robotkezet is, ami szintén 3D nyomtatással készült, és az elektronikáját is a Coder csapata 

szerelte össze. 

 

Táncháztalálkozó Zentán 
2022. szeptember 14. – Magyarszo.rs 

A Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet mint 

háttérintézmény, partnerségben a budapesti Hagyományok Házával, szeptember 16–17-én 

Zentán a Fő téren és a sportcsarnokban hatodik alkalommal tartja meg a Szent Mihály-napi 

Táncháztalálkozó és Sokadalom elnevezésű rendezvényét. Szakmai és családi programmal 

hívják találkozásra a vajdasági népi kultúra iránt érdeklődőket. A kétnapos nagyrendezvényen 

fellépnek és oktatnak Vajdaság kiemelkedő népzenészei, táncosai, mesemondói és népi 

kézművesmesterei, bemutatkoznak a környék hagyományőrző közösségei. 

    
ORFK: mintegy 12 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. szeptember 15. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6175-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 5803-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 165 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Vonattal szerdán 98 ember, köztük 40 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27860/A-vilagon-elsokent-szerveztek-meg-a-Programozok-ejszakajat-a-topolyai-Juhasz-Erzsebet-Konyvtarban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27860/A-vilagon-elsokent-szerveztek-meg-a-Programozok-ejszakajat-a-topolyai-Juhasz-Erzsebet-Konyvtarban.html
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/orfk-mintegy-12-ezren-erkeztek-ukrajnabol-szerdan-magyarorszagra/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 15. 

. 

 

Új tilalom lép életbe Ungváron 
2022. szeptember 14. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Ülésezett a végrehajtó bizottság Ungváron szeptember 14-én. A tanácskozáson határozatot 

fogadtak el, melynek értelmében a hadiállapot idején megtiltják a szórakoztató rendezvények 

megtartását az éttermekben és a szolgáltatói szektor intézményeiben. A tilalom kijevi idő 

szerint 22.00 és 08.00 óra között érvényes. 

 

A hét folyamán hat vesztegetőt adtak át a határőrök a rendőrségnek 
2022. szeptember 14. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Egy hét leforgása alatt a Munkácsi Határőrség munkatársai 6 illegális „jutalmazási kísérletet” 

állítottak meg. Legtöbbször az akadálytalan határátlépésért ajánlottak fel kenőpénzt Ukrajna 

kettős állampolgárságú férfi és nő polgárai, akik nem ukrán úti okmányokkal próbáltak átlépni 

a határon. A Büntetőeljárási törvénykönyv 369. cikke 1. részében leírt bűncselekmények jeleit 

(Tisztviselőnek nyújtott jogellenes haszon felajánlása, ígérete vagy nyújtása) a határőrök a 

kaszonyi, az asztélyi (Luzsanka) és nevetlenfalui (Gyakove) határátkelőkön rögzítették. 

 

Ismét gyászol a kárpátaljai magyar közösség 
2022. szeptember 14. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma azt a döntést hozta, hogy a háborúban 

elesett magyar, vagy magyar kötődésű katonák családjainak segítséget nyújt ebben a nagyon 

nehéz helyzetben. Sajnos egyre több gyászolót érint ez a támogatás, hiszen szinte naponta adja 

életét egy kárpátaljai katona a háborúban. Ezért ismét szomorú alkalomra került sor a 

beregszászi konzulátuson. Még alig néhány napja, hogy a beregszászi Rosinec János 

özvegyének és édesanyjának adták át a támogatást, ma a királyházai Eperjesi István özvegyét 

és lányát fogadták a külképviseleten. 

 

11 tonna segélyszállítmány indult útnak Zaporizzsja megyébe Beregszászból  
2022. szeptember 14. – karpat.in.ua 

Újabb teherautót pakolnak meg a Máltai Szeretetszolgálat beregszászi telephelyén. Több mint 

fél éve érkeznek folyamatosan a különböző országok adományai, melyeket Beregszászból oda 

küldenek, ahol a legnagyobb szükség van arra. Manapság egyre több szállítmányt indítanak a 

belső-ukrajnai területekre is, hiszen közeleg a tél és a frontvonal közelében fekvő 

településeknek hatalmas szükségük van a támogatásra. 

 

Megújult a Konzinfo Utazom mobil applikáció 
2022. szeptember 14. – karpatalja.ma  

A Konzuli Szolgálat Konzinfo Utazom mobil alkalmazása a magyar állampolgárok biztonságos 

és felelős külföldi utazását segíti utazási és konzuli információkkal. A mobil alkalmazása új 

funkciókkal bővült, új designt kapott, és egyszerűbbé vált a kezelése is – olvasható a szolgálat 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-tilalom-lep-eletbe-ungvaron/
https://karpataljalap.net/2022/09/14/het-folyaman-hat-vesztegetot-adtak-hatarorok-rendorsegnek
https://kiszo.net/2022/09/14/ismet-gyaszol-a-karpataljai-magyar-kozosseg/
https://life.karpat.in.ua/?p=118422&lang=hu
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/megujult-a-konzinfo-utazom-mobil-applikacio/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 15. 

. 

 

hivatalos oldalán. Az applikációban minden olyan szükséges konzuli tartalom és tudnivaló 

megtalálható, ami egy külföldi utazás során hasznos lehet.  

 

A felújított pártosfalvi iskola átadása 
2022. szeptember 14. – Nepujsag.net 

Marác Község ünnepét idén Pártosfalván rendezték meg, ahol nagyszámú közönség és 

vendégek jelenlétében ünnepélyesen átadták a felújított iskolát. A díszülés szónoka Horváth 

Ferenc magyar nemzetiségi képviselő volt. Díszpolgári címben Celec Jožica mézeskalácskészítő 

részesült. Marác Község ünnepe alkalmából szeptember 9-én – az ünnepet a 60 évvel ezelőtt 

Marácon kinyert „fekete” termálvíz első tudományos elemzésének napján tartják – átadták az 

elmúlt években teljesen felújított, idén fennállásának 40. jubileumát ünneplő Pártosfalvi 

Kétnyelvű Általános Iskolát. Az eseményen nagyszámú közönség jelent meg, köztük helyi 

politikusok és intézményvezetők is. Az ünnepély az iskola bejárata előtti szalagvágással vette 

kezdetét, melyet Herman Jožefa nyugalmazott iskolaigazgató, Glavač Alojz maráci 

polgármester és Kranjec Gyöngyike új iskolaigazgató végzett el. 

 

Kárpát lapozó: „A vegyes házasságban ki-ki az anyanyelvén beszéljen” 
2022. szeptember 14. – Nepujsag.net 

Dr. Pusztay János nyelvész a szerkesztője a Szemhatár sorozatnak, amelynek legfrissebb 

kiadványa A horvátországi magyarok a 21. században című kötet. A nyugalmazott egyetemi 

tanárral az említett könyv eszéki bemutatója kapcsán volt alkalmunk beszélgetni a magyar 

nyelvről, a kisebbségi létről és a kétnyelvűségről. – Nemrég jelent meg egy könyve És a magyar 

nyelv? címmel, ahol anyanyelvünk jövőjéről értekezik. – Kisebbségi nyelvekkel foglalkozom, és 

látom a nyelvekre leselkedő veszélyeket, ezekből le tudok vonni olyan következtetéseket, 

amelyek nagyobb közösségekre is érvényesek lehetnek. Például épp a magyarsággal 

kapcsolatban. 

   

Határtalálkozó a 180-as határkőnél 
2022. szeptember 14. – Nepujsag.net 

Vasárnap délután Hodos és Szalafő határán, a 180-as határkőnél két év elteltével ismét 

találkozót szervezett a két település önkormányzata. Hodos és Szalafő 19 éve tartja hivatalosan 

a két település közti barátságot, amit 2003-ban az akkori – és azóta is regnáló – 

polgármesterek, Orban Lajos és Lugosi Arnold kötöttek meg. A két település hivatalos 

kapcsolatát a közös gondolkodás, a megvalósult közös projektek fémjelzik. A lakosok közti 

példás viszony, a személyes barátságok pedig jócskán túlmutatnak a hivatalos köteléken. 

„Összefogásban lesz mindig is az erő!” – hangsúlyozta köszöntőjében Lugosi Arnold 

polgármester, aki visszaidézte a kezdeteket, amikor 2003-ban felkereste Hodos 

önkormányzatát a kapcsolatépítés szándékával. 
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https://nepujsag.net/muravidek/12963-a-fel%C3%BAj%C3%ADtott-p%C3%A1rtosfalvi-iskola-%C3%A1tad%C3%A1sa.html
https://nepujsag.net/horizont/12967-k%C3%A1rp%C3%A1t-lapoz%C3%B3-%E2%80%9Ea-vegyes-h%C3%A1zass%C3%A1gban-ki-ki-az-anyanyelv%C3%A9n-besz%C3%A9ljen%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/horizont/12964-hat%C3%A1rtal%C3%A1lkoz%C3%B3-a-180-as-hat%C3%A1rk%C5%91n%C3%A9l.html
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Nyomott hagyott a kulturális életben 
2022. szeptember 14. – Nepujsag.net 

Az Európai Zsidó Kultúra Napja alkalmából pénteken a Muraszombati Területi és Tanulmányi 

Könyvtárban Süč Dejan történész és családfakutató előadást tartott „Grünbaum Márk 

muraszombati nyomdász élettörténete” címmel. Az előadás, amely mellett kiállítás is nyílt, a 

19. század végi muravidéki kulturális élet egyik legjelentősebb személyének családi történetébe 

nyújtott betekintést. Grünbaum Márk, az első muraszombati nyomda alapítója, valamint a 

Muraszombat és Vidéke (MéV) című hetilap társalapítója – a lapot 1883-ban hozta létre Takáts 

Štefannal – 1852. október 6-án született Nagykanizsán. Egyes feljegyzések szerint 1879-ben 

költözött Muraszombatba, mivel itt kapott állást a kerületi bíróságon mint írnok. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 14. – Kossuth Rádió 

 

Újabb éket akar ütni feljelentésével az erdélyi településeken élő magyarok és románok közé a 

Dan Tănasă – mondta el Benedek-Huszár János, Barót polgármestere, és hozzátette: nem 

fogják lecserélni azt a táblát, amelyet Dan Tanase kifogásolt. Legutóbb a baróti Művelődési Ház 

magyar-román feliratának sorrendjét kifogásolta a hivatásos feljelentőként és magyarellenes 

provokátorként ismert Dan Tănasă. A polgármester hangsúlyozta, hogy teljesen törvényesen 

jártak el.   

 

Felvidéken járt a Kisebbségi Jogvédő Intézet új vezetősége. Az intézet célja, hogy elősegítse a 

magyar közösségek hatékony jogvédelmét. A jogi partnerszervezetek mellett a ma7 

médiacsalád szerkesztőségét is felkereste Gyeney Laura igazgató és kollégája, Szemesi Sándor.  

 

A Maros megyei tanfelügyelőség néhány napja kedvezőtlen határozatot fogalmazott meg a 

római katolikus iskola újraalapítását elindító városi tanácsi határozatra. Az oktatási 

minisztériumtól kértek előzetes szakvéleményt, és ez alapján készült a határozatuk. Tamási 

Zsoltot, a megszüntetett római katolikus iskola vezetőjét kérdeztük az újraalapításról. 

 

A külhoni magyarok magyar állami kitüntetésénél megszoktuk már, hogy nem egy esetben 

szülőföldjükön, a külképvisleteken veszik át az elismerést. A csíkszeredai főkonzulátuson olyan 

személyiségeket tüntettek ki kedd este, akik a magyar államalapítás ünnepén vagy még március 

15-én kaptak magas állami elismerést.  
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https://nepujsag.net/horizont/12965-nyomott-hagyott-a-kultur%C3%A1lis-%C3%A9letben.html
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Muzslyán a hétvégén tartották meg a templombúcsút és a falu ünnepet. Több színfoltja is volt 

az idei rendezvénynek. Jelen Janez atya aranymiséje, díjkiosztás, a gyermekek felvonulása és 

a templomban megtartott  komolyzenei hangverseny is, a díjszülés, a gyerekek felvonulása.  

 

15 éves a Tiszapéterfalvai Kokas banda. Az ugocsai csapat a nehéz életkörülmények és háborús 

viszonyok ellenére is folytatja a népzene és a néptánc tanítását a gyerekeknek, illetve kitartóan 

gyűjtik a helyi népdalokat is.  

 

Szlovák búcsút tartanak Szentkúton a békés együttélésért. A Fájdalmas Anya ünnepén, 

szeptember 17-én zarándoklatra hívnak szlovákokat és magyarokat Mátraverebély-Szentkútra. 

A szlovák búcsún Ján Kuboš püspök, szepesi egyházmegyei kormányzó celebrálja a szentmisét.   


