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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Szerbia elnöke kitünteti Orbán Viktort 
2022. szeptember 15. – MTI, Origo, hirado.hu, Telex, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Pannon 

RTV, Magyar Szó  

Egynapos munkalátogatásra Belgrádba utazik pénteken Orbán Viktor miniszterelnök, 

Aleksandar Vucic, Szerbia elnökének meghívására - erősítette meg az MTI-nek az erről szóló 

szerbiai sajtóhíreket Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csütörtökön. A megjelent 

információk szerint Orbán Viktor tárgyalást folytat Aleksandar Vuciccsal, majd a szerb államfő 

átadja a magyar miniszterelnöknek a Szerb Köztársaság Érdemrendjét "a Szerbia és 

Magyarország közötti békés együttműködés és baráti kapcsolatok fejlesztésében és 

erősítésében nyújtott kiemelkedő szolgálataiért". A sajtókommentárok emlékeztetnek arra: 

Belgrád és Budapest kapcsolatai az eddigi legmagasabb szinten állnak, nagyrészt a két vezető 

személyes kapcsolatainak és erőfeszítéseinek köszönhetően. 

 
Felvidéki Gazdasági Fórum első alkalommal 
2022. szeptember 15. – Ma7.sk, Felvidek.ma 

A Felvidéki Mentorprogram folytatásaként jövő héten csütörtökön Komáromban rendezik meg 

I. Felvidéki Gazdasági Fórumot, mely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a 

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Gábor Alapítvány szervezésében valósul 

meg. A szervezőktől megtudtuk, a a Design Terminal szakmai partneri támogatása mellett a 

rendezvény a megvalósított programelemek folytatásához kapcsolódó párbeszéd lehetőségét 

teremti meg, valamint alkalmat kínál a felvidéki vállalkozók közötti együttműködésre, a 

vállalkozókat érintő aktuális kérdések közös megoldáskeresésére. Szeptember 22-én a 

komáromi Tiszti Pavilonban különböző előadások várják majd az érdeklődőket már délelőtt 10 

órától. Az ünnepélyes megnyitó (köszönti a jelenlévőket Forró Krisztián, Potápi Árpád János 

és Jónás László) után Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója vázolja a jelenlegi gazdasági 

trendeket, majd az ismert tévés újságíró, Gundel Takács Gábor a kapcsolati tőke erejére kíván 

rávilágítani. 

 
Új, lelátós sportcsarnok épül Szatmár és Kovászna megyében közel 19 millió 
lejből 
2022. szeptember 15. – Krónika, maszol.ro 

Új, lelátós sportcsarnok épül két erdélyi településen, a fejlesztési minisztérium 

finanszírozásával – jelentette be Cseke Attila tárcavezető. Az RMDSZ közleménye szerint a 

Szatmár megyei Halmiban és a Kovászna megyei Kökösön épülhet új sportlétesítmény a 

csütörtökön aláírt miniszteri rendelet értelmében. A fejlesztési tárca 18,7 millió lej 

finanszírozást biztosít a két beruházásra. A sportcsarnokokban fedett kézilabda-, kosárlabda, 
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röplabda- és teniszpálya lesz, öltözőkkel, zuhanyzókkal a diákok, sportolók és az edzők, illetve 

tanárok számára. Az új sportlétesítményeket tornaórákon használhatják a diákok, illetve 

tanórák után és hétvégén sportrendezvényeket, közösségi eseményeket szervezhetnek benne. 

 

Két év után ismét Kolozsvárra várja az erdélyi magyar középiskolásokat a BBTE  
2022. szeptember 15. – Krónika 

Tizedik alkalommal szervez egyetemi nyílt napokat az erdélyi magyar középiskolások részére a 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet 

Középiskolások hosszú hétvégéje a BBTE-n címmel szeptember 22. és 24. között. A magyar 

tagozat tájékoztatása szerint a rendezvényre idén ismét személyes részvétellel kerül sor. 

Közölték, a program célja, hogy a középiskolás diákok betekintést nyerhessenek az egyetem 

kutatói, illetve oktatói munkájába, valamint a kolozsvári diákéletbe. A szervezők 

ismeretterjesztő előadásokra, illetve közösségápoló, személyiségfejlesztő, interaktív 

programokra várják a résztvevőket. A rendezvény mottója: „Fedezd fel Kolozsvárt! A térképet 

mi adjuk hozzá!”. Ennek jegyében a szervezők olyan jellegzetes helyszíneket, érdekességeket 

mutatnak meg a középiskolásoknak, ahol Kolozsvár élete összefonódik az egyetemi élettel, 

hiszen ezek a helyek életük szerves részét fogják képezni egyetemi éveik során. 

 

Csík-térségi településeknek szavaztak meg támogatást az adóvisszaosztásból 
2022. szeptember 15. – maszol.ro 

Csík-térségi településeknek szavazott meg támogatást a személyi jövedelemadó 6 százlaékos 

visszaosztásából Hargita Megye Tanácsa szeptember 14-i rendkívüli ülésén. Kihelyezett ülést 

tartott a testület, ugyanis meghívást kaptak Madéfalvára a jelenleg is zajló hagymafesztiválra 

– tájékoztat közleményében a megyei önkormányzat. Madéfalva dinamikusan fejlődő község, 

jó eredményeket értek el gazdaságfejlesztésben, turisztikában, vendéglátásban egyaránt. 

Számos kiváló kezdeményezésük van, mint például a meleg ebéd, amit saját konyhájukban 

főznek, és amely nemcsak a napközis gyerekeknek, hanem az időseknek is biztosítja az étkezést, 

ismertette Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Szentes Csaba polgármester 

elmondta, a községben az infrastruktúra fejlesztése mellett az oktatásra fektetnek nagy 

hangsúlyt, ugyanis vallják, hogy a gyerekek oktatása alapozza meg a közösség jövőjét. Mint 

beszámolt, 22 éves a községben az ifjúsági szervezet, amely kedden tartott tisztújító gyűlést, és 

nagy öröm volt látni, hogy mennyi tenni akaró fiatal van a községben. 

 

Óvodai és elemi oktatás: Zilahon tartották meg a pedagógusok országos 
tanácskozását 
2022. szeptember 15. – maszol.ro 

Évente megszervezik az óvodai és elemi oktatásért felelős tanfelügyelők, módszertanosok 

országos tanácskozását, sok év után az elmúlt héten Szilágy megye adott otthont e 

rendezvénynek, amelyen 35 résztevő volt jelen tizenhét megyéből. Az Oktatási Minisztérium 

részéről Kovács Zoltán Zsolt, a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet igazgatója, 
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Rákosi Réka Renáta, az Oktatási Minisztérium tanácsosa, valamint Nagy Apollónia, a magyar 

óvodapedagógusokért és tanítókért felelős főtanfelügyelő üdvözölte az egybegyűlteket. Szilágy 

Megye Tanfelügyelősége részéről dr. Bulgărean Gheorghe-Vasile főtanfelügyelő, valamint 

Faluvégi Ervin Zoltán főtanfelügyelő-helyettes köszöntötte a megyébe érkezett tanfelügyelőket 

és módszertanosokat. A kétnapos eseményen kiértékelték az elmúlt tanévet, ismertették a 

2022–2023-as tanévre vonatkozó újításokat, az iskolai oktatás szervezésére és működésére 

vonatkozó szabályzatot, megosztották a tanórákon sikeresen használható jó gyakorlatokat, 

kiscsoportos foglalkozások keretében megbeszélték a sajátos problémákat, helyzeteket – 

ismertette Hari Tünde Hajnalka tanfelügyelő. 

 

Jogi útvesztőbe került a katolikus iskola újraalapítása  
2022. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség félreértelmezte a helyzetet és a metodológiát – állítja Frunda 

Csenge, a marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának vezetője, rámutatva, hogy a 

tanfelügyelőségnek most nem volt dolga, hogy véleményezze a marosvásárhelyi katolikus 

iskola létrehozását. Az önkormányzati képviselő szerint azonban még nem kell teljesen letenni 

arról, hogy a következő tanévben elindulhasson az új felekezeti iskola. „A következő lépést még 

vizsgáljuk, egy nagy jogi labirintusba kerültünk, de a héten meg fogjuk hozni a döntést, hogy 

merre tovább, úgy kell megtegyük, hogy az teljesen törvényes legyen, illetve kizárjon minden 

lehetőséget arra, hogy a majdani katolikus iskolát bárki megtámadhassa” – magyarázta Frunda 

Csenge.  

 

A Mezőség kapujában tartják a gazdák ünnepét  
2022. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Mezőpanitban szervezi meg a 11. Marosszéki Gazdanapot a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesületének (RMGE) Maros megyei szervezete szeptember 18-án, vasárnap. A Mezőség 

kapujában tartják a 11. gazdanapot – hívta fel a figyelmet Sikó László szervező, mezőpaniti 

falugazdász, aki a Székelyhonnak elmondta, vándoresemény ez, amelyet minden évben más-

más helyszínen tartanak. A rendezvényre 40 helyi kiállító és 15 partnercég jelezte részvételét, 

valamint 17 gazdakör vállalta a főzést. A gazdanap vasárnap délelőtt fél 10-kor a mezőcsávási 

fúvószenekar hívogatójával és traktoros felvonulással indul, 10 órakor pedig megnyitja kapuit 

a marosszéki termékek vására és a Marosi Gazda Kft. együttműködő partnerei kiállítása a helyi 

sportpályán. Kihirdetik a legszebb konyhakertek verseny nyerteseit, átadják a Magyarok 

Kenyere – 15 millió búzaszem és Székely Szívek Tarisznyája adománygyűjtő program által 

összegyűlt búzát.  

 

Az Őszi Vásár is bizonyítja, hogy a magyar vállalkozásoknak fontos és vonzó a 
székelyföldi piac  
2022. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Hatvan kiállító gyűlt össze a székelyudvarhelyi sportcsarnokban a 29. Székelyudvarhelyi Őszi 

Vásár alkalmából szeptember 15-én. A kiállítás során a modern robotikától az esküvői ruhák 
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világáig számos bemutatott terméket megcsodálhatnak, és üzleteket is köthetnek az 

érdeklődők. A megnyitón Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. jelezte: a magyar 

kormány előre látta, hogy „merre kell menni előre”, így az energiaválságra és a háborús 

helyzetre is jó stratégiai válasszal tud fellépni, ebben a megyei tanács is igyekszik felzárkózni 

és a saját mértékében hozzájárulni a fejlődéshez. „18 külhoni kiállító vállalkozás bizonyítja, 

hogy a magyar vállalkozásoknak fontos és vonzó a székelyföldi piac” – emelte ki Tóth László, 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője. A főkonzul hangsúlyozta, hogy a 

magyar kormány támogatja, hogy az arra képes magyar vállalkozások átlépjék Magyarország 

határait és kihasználják a régió lehetőségeit, ezért támogat minden kezdeményezést, amely ezt 

a célt szolgálja.  

 

Jégkorong: nem szavazhattak a székelyföldi klubvezetők, perre mennek 
2022. szeptember 15. – MTI, Krónika 

A székelyföldi és erdélyi klubok képviselőinek és jelöltjeinek kizárásával tartotta tisztújítását 

csütörtökön a Román Jégkorong Szövetség (FRHG). A küldöttgyűlés szavazati jogot kapott 

résztvevői újabb elnöki mandátumot szavaztak Alexandru Hălăucának. Az erdélyi klubok közös 

elnökjelöltjének, a Székelyföldi Jégkorongakadémiát vezető Nagy Attilának a jelöltségét formai 

okokra hivatkozva már korábban elutasította a szövetség elnöksége. A küldöttgyűlésen nem 

kaptak szavazati jogot a székelyföldi erdélyi klubok képviselői, mert a szövetség vezetői úgy 

találták, hogy e kluboknak adósságuk van a szövetség felé. Nagy Attila az MTI-nek adott 

nyilatkozatában kifogásolta a küldöttgyűlés döntéseit. Kijelentette: a bíróságon fogják kérni 

ezek érvénytelenítését. Három erdélyi klub, az SC Csíkszereda, a Gyergyói HK és a brassói 

Corona a romániai bajnokság mellett a magyar bázisú Erste Ligában is szerepel. Nagy Attila az 

MTI-nek elmondta: a román első osztályú bajnokságban szereplő nyolc klub közül csupán a 

két bukaresti és a galaci klub képviselői kaptak szavazati jogot a küldöttgyűlésen. A bajnokság 

erejét képviselő négy székelyföldi és egy brassói klub képviselői vélt adósság miatt nem 

szavazhattak. 

 

A határon túli románok képviselői úgy érzik, hogy a román állam cserben hagyta 
őket 
2022. szeptember 15. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

A román állam támogatását kérték nemzeti identitásuk megőrzéséhez az Ukrajnában, 

Szerbiában és Bulgáriában élő román közösségek képviselői a határon túli románok 19. 

marosfői nyári egyetemének második napján, sérelmezve, hogy a bukaresti hatóságok nem 

érdeklődnek a problémáik iránt. Anatol Popescu, az Ukrajna odesszai régiójában élő románok 

Besszarábia Egyesületének elnöke a román nyelvű oktatás nehéz helyzetéről számolt be. 

Elmondta, hogy az anyanyelvű oktatás elsorvadása annak is egyenes következménye, hogy a 

román kormány a 2020-2021-es és 2021-2022-es tanévben nem biztosított ösztöndíjat az I-

VII. osztályos diákoknak. Emlékeztetett a dél-besszarábiai román közösség románokra és 

moldovaiakra való felosztásának „szovjet” gyakorlatára is, amely a román nyelvű iskolák 

eltűnéséhez vezetett a térségben. „Közvetlenül az Ukrajnával kötött jószomszédsági szerződés 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/sport/jegkorong-nem-szavazhattak-a-szekelyfoldi-klubvezetok-perre-mennek
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-hataron-tuli-romanok-kepviseloi-ugy-erzik-a-roman-allam-cserbenhagyta-oket
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-hataron-tuli-romanok-kepviseloi-ugy-erzik-a-roman-allam-cserbenhagyta-oket


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 16. 

. 

 

1997-es aláírása után az ukrán állam visszatért Dél-Besszarábiába, és a térség román iskolának 

oktatási nyelvét visszaváltoztatta moldávra. Ez akkor 18 iskolát érintett. Ma már Dél-

Besszarábiában csak egy vegyes nyelvű iskola van, ahol egyetlen osztályban zajlik kizárólag 

románul, azaz moldávul az oktatás, a többi iskolában még az első osztályban sincsenek román 

órák” – részletezte Anatol Popescu.  

 

„Fontos, hogy az újszentesi és az óteleki gyermekek között baráti kapcsolat 
alakuljon ki” 
2022. szeptember 15. – Nyugati Jelen 

Az óteleki római katolikus plébánia ft. Fechetă Jenő atya egykori plébános szolgálata idején 

pályázatot tett le a Bethlen Gábor Alapnál, amelyben a nemzeti újrakezdés program keretében 

anyák napi ünnepséghez szerettek volna forrásokat szerezni. Erre az ünnepségre rendhagyó 

módon 2022. szeptember 10-én került sor az óteleki római katolikus templomban. A szentmise 

végén az óteleki általános iskola kisdiákjai versekkel köszöntötték az édesanyákat, majd az 

óteleki általános iskola tanévkezdéskor felavatott sportpályájára vonultak az óteleki és 

újszentesi gyerekek, ahol közös társasjátékokon vettek részt, így jobban megismerkedtek 

egymással. Ft. Máthé Lajos újszentesi plébános elmondta, hogy a kapcsolat Újszentes és Ótelek 

között mindig szoros volt, hiszen az  ifjúság mikor Újszentesre, mikor Ótelekre ment a bálokba 

mulatni, ez a hagyomány több tíz éves múltra tekint vissza. A társasjátékokat  követően 

mindannyiukat a Kúti csárdában látták vendégül, ahol Kúti Sándor szakács fogadta a 

gyermekeket egy közös ebédre, majd ebéd után a társaság átvonult az óteleki régi iskolába, ahol 

az óteleki tanítók és tanárok vezetésével kézimunkákat készítettek ajándékul az édesanyáknak. 

 

Önkormányzati választások – Ipolyság, Zselíz és Léva jelöltjei 
2022. szeptember 15. – ma7.sk  

Hat héttel az október 29-i önkormányzati választások előtt annak jártunk utána, hogy a Lévai 

járás három városában, Ipolyságon, Zselízen és Léván kik indulnak a településvezetői és a 

képviselői tisztségekért. polyságon négyen pályáznak a polgármesterségre; a jelenlegi 

városvezető Štefan Gregor mellett függetlenként Szőllősy Péter és Jozef Šuchter, valamint a 

Szövetség által támogatott önkormányzati képviselő, Zachar Pál is indul. A tizenkét képviselői 

székbe összesen huszonöten ülnének be, közülük hatot (Bakai Pétert, Bodzsár Pétert, Bugyi 

Istvánt, Kürthy Gábort, Nagy Tímeát és Wollent Károlyt) a Szövetség támogat. A jelenlegi 

testület tagjai közül mindössze négyen jelöltették magukat újra. Kijelenthető, hogy Zselízen 

ismét Juhász András lesz a befutó, hiszen nem akadt kihívója. Az ipolyságihoz hasonlóan a 

Garam menti városban is tizenkét önkormányzati képviselő segítheti a városvezető munkáját. 

A testületbe négy évvel ezelőtt hat képviselő került be a Magyar Közösség Pártja színeiben, míg 

a MOST-HÍD pártot egy fő képviselte. Az itt említett, 2018-ban megválasztott képviselők 

(Juhász Eszter, Baka Lajos, Csenger Tibor, Csonka Ákos, Kepka Márk, Rák Norbert, Kovács 

Kázmér) most is megmérettetik magukat; a Szövetség jelöltjei között ott van még Cserba 

Gabriella és Gubík Zoltán is. A párt kilenc jelöltje közül négyen a politikai közösség tagjai, öten 
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pedig szimpatizánsként állnak rajthoz. A Szövetség zselízi szervezete ezúttal is támogatja 

Juhász András polgármestert. 

 

Orosch János több célból tett látogatást Taksonyfalván 
2022. szeptember 15. – ma7.sk  

Az érsekatya a felújított és hosszú évtizedekig lakatlan taksonyi paplakot áldotta meg a galántai 

járásbeli papok rekollekciója után. A rekollekció köznyelvre lefordítva és nagyon egyszerűen 

papi gyűlést is jelenthet, amely során Isten szolgáinak párbeszéde, tervezgetése zajlik. 

Rendkívül fontos a papok közti kommunikáció, amely a megegyezés szerint mindig más 

helyszínen van járáson, kerületen, országon belül. Idén Taksonyfalván került sor az építő 

jellegű diskurzusra. Orosch János egy ünnepi szentmise keretén belül közel egy órás 

prédikációban beszélt szokatlan közvetlenséggel a híveknek és a jelenlévő papságnak. Arról is 

beszélt, miként kellene a hitközösség összekovácsolásához állniuk a papoknak, milyen 

módszerekkel kellene közelíteniük az emberek közé. Valamint megemlítette, hogy a papoknak 

is nagy szükségük van a pihenőidőre és arra, hogy szabadságra menjenek és a hitközösségükhöz 

feltöltődve, új élményekkel és mondanivalóval térjenek vissza. A környező településekről is 

érkeztek az ünnepi szentmisére és valamennyien részt vettek a paplak felszentelésén is, ahol az 

érsekatya elmondta, ő ide haza érkezett.  

 

Negyedszázada találkoznak a helytörténészek Udvardon 
2022. szeptember 15. – ma7.sk, Új Szó  

Jubileumot ünnepelt a magyar helytörténészek Mérföldkövek találkozója, amely immár 25 éve 

biztosít szakmai fórumot és találkozási lehetőséget a Felvidék helytörténészeinek. 

Hagyományosan ezen az udvardi találkozón kerül sor a Patria-díj átadására is. A rendezvény 

nyitányaként a résztvevők megkoszorúzzák a kitelepítések és deportálások emlékoszlopát, ahol 

Farkas Tibor, önkormányzati képviselő, a helyi Szövetség elnöke fejtette ki tartalmas 

gondolatait.  Görföl Jenő, a Csemadok országos titkára ismertette, a Pro Patria Honismereti 

Szövetség a 90-es évek közepén kezdte meg tevékenységét. Felidézte, 1997-ben szervezték az 

első konferenciát Udvardon, amely hatalmas, kétnapos ünnepség volt, a kitelepítések 50. 

évfordulóján. Megemlékezett az azóta elhunyt tagokról és szimpatizánsokról is. Kiemelte, a 

honismereti szövetség a Patria-díjakat 2003 óta ítéli oda. A díjazottat Neszméri Tünde, a 

Csemadok országos elnökségének tagja méltatta.  

 

A DAC és a magyar szurkolók bevették a szlovák Kálnót 
2022. szeptember 15. – felvidek.ma  

Több mint ezer néző, szurkoló jött össze szerdán délután a Losonci járás szlovák településén, 

Kálnón (szlovákul Kalinovo), amely pár kilométerrel a nyelvhatáron és a 38-as határon túl 

található. A Szlovák Kupa sorsolásának köszönhetően idén ismét az elszakított Nógrádba jött 

a DAC és a helyi FC Baník Kalinovo vendégszeretetét élvezte a kellemes délutáni időben. A 

remekül előkészített pályán nem volt kérdés, hogy a DAC mennyivel tömi ki a hazaiakat, és 

mivel a stadion eredményjelző táblája csak az egyjegyű eredményig volt képes követni a 
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meccset, megrekedt az 1 : 9 számoknál, pedig az eredmény 1 : 10 lett. A közönség több mint a 

fele a járás magyarlakta településeiből érkezett, voltak lelkes, otthonról bulizni elszabadult 

családanyák, nyugdíjas játékosok, a helyi sörfogyasztást erősen meglendítő férfiak és rengeteg 

magyar kisgyerek a szüleivel. Az embernek olyan érzése volt, mintha egy nem létező világba 

csöppent volna, a hazai szlovák közönség szívélyesen fogadta az országban annyira gyűlölt 

„magyar” csapatot, a kulisszák mögé kukkantva megtudtam, hogy a polgármester ünnepélyes 

állófogadásban részesíti a két csapatot a mérkőzés után.  

 

Naszvadi Napok 
2022. szeptember 15. – felvidek.ma  

A rendszeres, évente megvalósuló Naszvadi Napok pótolhatatlan történelmi és szellemi 

küldetést teljesítenek. Mert közösség, város, a régió emlékezik és emlékeztet. A háromnapos 

rendezvény ebben az évben is a gyermekek futóversenyével vette kezdetét, majd délután az 

alapiskola dísztermében a naszvadi alapiskola volt diákjainak találkozójára került sor. Ebben 

az évben gróf Esterházy János pályafutásának vándorkiállítása is megtekinthető volt az iskola 

épületében. A kora esti órákban került sor az ünnepélyes önkormányzati ülésre, melyen az év 

jubilánsait köszöntötték. Köszönőlevelet, tárgyi jutalommal kapott, Ryšavá Margita, a községi 

hivatal volt titkárnője, nyugdíjba vonulása alkalmából a település fejlődése érdekében kifejtett 

tevékenységéért. Hengerics Ferenc a Naszvadi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben kifejtett 

sokéves tevékenységéért, a fiatal tűzoltók példás neveléséért részesült elismerésben,  

 

Felszentelték a rozsnyói kálvária felújított haranglábját 
2022. szeptember 15. – felvidek.ma  

Önkéntesek munkájának köszönhetően megújult a rozsnyói kálvária. A városnapok keretében 

szeptember 14-én Rozsnyó városa és a katolikus püspökség közös szervezésében valósult meg 

a felújított kálvária ünnepélyes átadása és felszentelése. A rozsnyói kálvária 1741-ben épült 

Steer Jakab és felesége, Katalin adományából a város északi részén. Eredetileg barokk 

stílusban emelték, de későbbi korokhoz köthető átalakítások nyomait is viseli. Eredetileg hét 

stációból állt, amelyeken olajfestmények kaptak helyet. A 19. században kisebb átalakításokon 

esett át, majd 1938-ban átépítették. Ekkor 14 stációt alakítottak ki, Jézus szenvedéstörténete 

pedig a világhírű pécsi Zsolnay porcelángyárban kerámiából készült színes domborműveken 

elevenedett meg. Ismert, hogy kálváriák csak a gazdaságilag fejlett városokban létesültek, ami 

bizonyítékként szolgál arra, hogy Rozsnyó valamikor egy gazdasági szempontból virágzó város 

volt. A rozsnyói keresztút a szocializmus éveiben hanyatlásnak indult. Az eredeti kápolna a 20. 

század második felében ment tönkre.  

 

Gárdonyi Géza titokzatosságát fejtegették Rimaszombatban 
2022. szeptember 15. – felvidek.ma  

A titokzatos Gárdonyi címmel emlékkonferenciát és kiállításmegnyitót tartottak Gárdonyi 

Géza halálának 100. évfordulója alkalmából a rimaszombati Csillagház épületében. Az egri 

Bródy Sándor Könyvtár vándorkiállítása október közepéig látogatható. A konferenciát a Pósa 
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Lajos Társaság, az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya és Regionális Pedagógiai 

Központja közösen szervezte meg szeptember 14-én. A konferencia pedagógusokból 

verbuválódott közönségét Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke és Keller Péter, Gárdonyi 

Géza dédunokája köszöntötte. Utóbbi elmondta, dédapja titokzatosságát abban látja, hogy 

Isten titokzatos, rejtett bölcsességét követte. Dr. Lengyel Gyula egri címzetes esperesplébános 

Mit akar ez a magyar ember?! címmel tartott előadást. Kiemelte, hogy Gárdonyi a harmóniát 

kereste, az univerzumról sajátos elképzelése alakult ki.  

 

Összetartozás és magyarságmegtartás 
2022. szeptember 15. – Új Szó  

Ha szeptember, akkor Bodzafesztivál Keszölcésen, minden velejárójával. Ebben az évben a 

hatodik, az összetartozás a magyarságmegtartás és a hagyományok tovább vitele jegyében. 

„Ahogyan vettem sorba az eddigi bodzafesztiválok fényképeit tudatosítottam egyúttal, hogyan 

nőtt közben a lányom. Az első fesztiválkor hároméves kislány, most a 6. fesztiválra lassan már 

tíz évessé cseperedett” – emlékezik vissza Orosz Ágoston Erika keszölcési polgármester a 

Bodzafesztivál szellemi szerzője és a mai napig egyik fő mozgató rugója. A Csallóköz 

hivatalosan is legkisebb önálló települése csak lakosai létszámát illetőleg kicsi. 

Hagyományőrzésben, sőt hagyományteremtésben nagyot teremtett. 

 

Oktatási és nemzeti kisebbségek jogérvényesítési pályázatai 
2022. szeptember 15. – Magyarszo.rs 

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárság tegnap öt új pályázatot hirdetett meg, kettőt az oktatási szférában és hármat a 

nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogérvényesítésére vonatkozóan. Ezen pályázatok 

által összesen 31,2 millió dinár kerül odaítélésre. Tízmillió dinárt ítélnek oda vajdasági 

általános és középiskolák tehetséges diákjainak a 2022. évi andrevljei képzésen való 

részvételük, valamint a szakmunkatársak alkalmazásának költségei fedezésére (kétmillió az 

általános iskolák, 8.203.608,00 dinár pedig a középiskolák számára). Húszmillió dinárt 

fordítanak az alap- és középfokú oktatási és nevelési intézmények igényeire vonatkozó műszaki 

dokumentáció kidolgozásának finanszírozására és társfinanszírozására (15 millió dinár az 

alapfokú és 5 millió dinár a középfokú oktatás és nevelés vonatkozásában). 

 

Rendeződik az óvodai ellátás Óbecsén 
2022. szeptember 15. – Magyarszo.rs 

Május elején, a tavaszi beiratkozás után derült ki, hogy az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor 

Előtti Intézményben hetvennyolc gyermek számára nincs férőhely a 2022/2023-as 

munkaévben. Az intézmény vezetői akkor öt új csoport megnyitását kérvényezték az illetékes 

szerveknél, hiszen a szülők mintegy húsz százalékkal több kérvényt adtak át, mint az előző 

munkaévben. – Tizennyolcmillió dinárt kértünk a minisztériumtól, de sajnos nem kaptuk meg, 
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de így is sikerült minden gyermeket beíratni az óvodába – mondta Svetlana Vuletić községi 

elnökhelyettes. 

 

A magyar jogász felbecsülhetetlen érték 
2022. szeptember 15. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szabadkán a Magyar Tannyelvű Tanító Képző kar épületében tegnap ünnepélyesen átadták a 

Magyar Nemzeti Tanács Jogászösztöndíj Programja ösztöndíjasainak szerződéseit. Az 

ünnepségen jelen volt többek között Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Csallóközi Eszter, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja 

és dr. Pásztor Bálint, a szabadkai képviselő-testület elnöke. Az eseményen ünnepi beszédet 

mondott dr. Répássy Róbert, Magyarország Igazságügyi Minisztériumának parlamenti 

államtitkára, aki a beszéd után Hajnal Jenővel együtt nyújtotta át a tizenöt elsős 

jogászhallgatónak a szerződéseket. 

 

Ünnepel a szabadkai Városháza - felújtják Bíró Károly házát 
2022. szeptember 15. – Pannon RTV 

Pontosan 110 éve annak, hogy dr. Bíró Károly átadta rendeltetésének a szabadkai Városházát 

és a palicsi szecessziós épületegyüttest - a Vigadót, a Víztornyot, a Női Fürdőt és a Zenepavilont. 

A Városháza szecessziós stílusban épült, ahogyan a sétáló utca legtöbb épülete is. Még ma is 

Szabadka legnagyobb és legmagasabb épülete: 105 méter hosszú, 55 méter széles, 25 méter 

magas. A torony 76 méteres. A Városháza építéséhez szükséges pénzt Bíró Károly polgármester 

a szabadkai homokvidék felparcellázásából és eladásából nyerte. 

 

Városnapot ünnepel Topolya 
2022. szeptember 15. – Pannon RTV 

A Községi Képviselő-testület díszülésén kiosztották a város elismeréseit. Pro Urbe díjban 

részesült Zsáki István és Csernik Attila topolyai képzőművész, és Zdravko Savić labdarúgó, 

játékvezető. A topolyai fejlesztéseket is bemutatták a rendezvényen. A topolyai 

színházteremben tartották a városnapi ünnepi díszülést, amelyen megtekintették a Pro urbe 

díjasokról szóló kisfilmeket. Zsáki István, akadémiai festő több évtizedes munkásságáért 

vehette át a díjat. Csernik Attila képzőművész, grafikus egészségügyi állapota miatt nem tudott 

jelen lenni, nevében, fia, Csernik Előd vette át az elismerést, amelyet úttörő alkotói 

munkásságáért kapott. 

 

Templombúcsú Szenttamáson 
2022. szeptember 15. – Pannon RTV 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, vagyis ma ünneplik a templombúcsút 

Szenttamáson. A hívők a keresztúti ájtatosság és az ünnepi szentmisék mellett kiállításokkal 

teszik teljesebbé a napot. A Szent Kereszt felmagasztalása római katolikus templomot 1815-

ben áldották meg. Az ünnep keresztúti ájtatossággal kezdődött reggel a Kálvárián, majd 

délelőtt és délután is tartottak ünnepi szentmisét. 
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Tökfesztivál Temerinben 
2022. szeptember 15. – Magyarszo.rs 

A XXIV. Dél-Bácskai Tökfesztivál szeptember 15-éig tart Temerinben. A hivatalos 

megnyitóünnepség ma délelőtt 10 órakor kezdődik, az elmúlt napokban gyermekrajz-kiállítás, 

tökfaragó verseny, hagyományőrző tökreszelés és görhekészítés is szerepelt a programban. A 

töktermelőket és versenyterméseiket reggel 8 órától fogadják, 10 órától a piactéren, a megnyitó 

keretében hagyományos, tökből készült ételek és italok kóstolója lesz. Ez után a kézművesek 

kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket, majd az óbecsei Szivárvány Amatőr Festők 

helyszíni tárlata következik. A bírálóbizottság 10.30-tól méri a tököket, eredményhirdetés 

délben. Ezt követi az óriásgörhe felszelése és kiosztása, a színpadon egész nap művelődési 

műsorok szerepelnek, görhét és tökösrétest addig árulnak a résztvevők, ameddig van. 

 

ORFK: több mint 13 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. szeptember 16. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6228-an léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 7102-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 241 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal csütörtökön 55 ember, köztük 18 gyermek érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Vitézy: Magyarország minden lehetséges eszközzel segíti az ukrán gabona vasúti 
kiszállítását Ukrajnából 
2022. szeptember 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Magyarország minden lehetséges eszközzel segíti az ukrán gabona vasúti kiszállítását a 

háborúval sújtott országból - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős 

államtitkára közösségi oldalán csütörtökön. Vitézy Dávid azt írta: a vasúti fuvarozók, átrakók, 

a gabonaszövetség, a MÁV, az Agrárminisztérium és a külügyminisztérium képviselőinek 

csütörtöki megbeszélésén Palkovics László miniszter kiemelte, hogy tárcája minden eszközzel 

segít megszervezni a korábban bejáratott szállítási tevékenységtől eltérő, sokszereplős, állami 

és magánszervezetek részvételével működő logisztikai feladatot. Elmondta, az elmúlt hónapok 

rendszeres találkozóinak már látszanak az első eredményei: januárhoz képest nyolc és 

félszeresére nőtt a növényi termékek forgalma az ukrán-magyar vasúti határon a Záhony 

környéki körzetben. Az ukrán oldalon magyar határátlépésre váró gabonaszállító kocsik száma 

a korábbi több mint 4500-ról mára 3000 alá csökkent, a cél, hogy az ukrán partnerekkel tovább 

csökkentsék a különféle kapacitásszűkületek révén összeadódó torlódást. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5032/vajdasag_temerin/272061/T%C3%B6kfesztiv%C3%A1l-Temerinben-Temerin-D%C3%A9l-B%C3%A1cskai-T%C3%B6kfesztiv%C3%A1l.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/orfk-tobb-mint-13-ezren-erkeztek-ukrajnabol-csutortokon/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/15/vitezy-david-magyarorszag-minden-lehetseges-eszkozzel-segiti-az-ukran-gabona-vasuti-kiszallitasat-ukrajnabol/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/15/vitezy-david-magyarorszag-minden-lehetseges-eszkozzel-segiti-az-ukran-gabona-vasuti-kiszallitasat-ukrajnabol/
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Miniszteri kitüntetésben részesült a Rákóczi-főiskola 
2022. szeptember 15. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Szerhij Skarlet ukrán oktatási miniszter és Viktor Mikita, a kárpátaljai OVA vezetője 

minisztériumi kitüntetéseket adott át a kárpátaljai oktatási intézmények vezetőinek 

szeptember 15-én. A Rákóczi-főiskola Ukrajna oktatásához és tudományosságához történő 

jelentős hozzájárulásáért, nagymértékű szakmaiságáért és a belső menekültekkel való 

munkájáért kapott elismerést, melyet Csernicskó István, a főiskola rektora és Orosz Ildikó 

elnök vehetett át. 

 

Havi illeték ellenében engednék ki Ukrajnából a katonaköteles férfiakat 
2022. szeptember 15. – karpatalja.ma 

Parlamenti képviselők törvénytervezetet nyújtottak be a Legfelső Tanácsnak, amelyben azt 

javasolják, hogy a hadköteles férfiak havi illeték befizetése ellenében külföldre utazhassanak – 

számolt be szerdán az rbc.ua hírportál a 8029. számú tervezet szövegére hivatkozva. A javaslat 

szerzői szerint Ukrajnában 35%-ra nőtt a munkanélküliség szintje, ami negatívan befolyásolja 

a társadalom hangulatát. Az állástalanok egy része olyan férfi, aki az Orosz Föderáció teljes 

körű inváziója előtt külföldön dolgozott. A jogszabálytervezetet benyújtó parlamenti 

képviselők kiengednék külföldre a 18 és 60 év közötti, hadköteles férfiakat havi garanciadíj 

ellenében. A tervek szerint az érintett ukrán férfiak 5 adózatlan minimálbér (jelenleg 13 ezer 

hrivnya) összegével számlát nyitnának az állami bankokban, és havonta befizetnék a 

minimumadóval megegyező 2 697 hrivnyát. 

 

Véradásra buzdítják a kárpátaljai lakosokat 
2022. szeptember 15. – karpatalja.ma 

A hadiállapot ideje alatt kiemelten fontos a vér szükséges ellátásának biztosítása. Miroszlav 

Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettese elmondta, hogy a 

véradás az egyik feltétele az ország védelmi képességének. A háború első napjaiban a 

kárpátaljaiak tudatosságot és segíteni akarást mutattak. Ez abból is látható volt, hogy több száz 

méteres sor állt a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztési Központ előtt. Azonban folyamatosan 

szükség van utánpótlásra. A tervezett hadműveletek során katonák és civilek életét mentheti 

meg – mondta Miroszlav Bileckij. 

 

Budapesten tett munkalátogatást a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2022. szeptember 15. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke által vezetett delegáció szeptember 

14-én tett munkalátogatást Budapesten. A látogatás keretében megbeszélést tartottak Kiss-

Parciu Péterrel, a határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkárral. Csubirko 

kiemelte: „Közös projektekről tárgyaltunk, amelyeket a két országban fennálló nehéz helyzet 

ellenére is kötelesek vagyunk megvalósítani. Az egyik ilyen, Jánosiban egy hulladékfeldolgozó 

üzem építése. Az ezirányú munka folytatásáról hivatalos megerősítést kaptunk, valamint az 

illetékes magyar minisztérium anyagi támogatásáról is biztosított.” 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/miniszteri-kituntetesben-reszesult-a-rakoczi-foiskola/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/havi-illetek-elleneben-engednek-ki-ukrajnabol-a-katonakoteles-ferfiakat/
https://karpatalja.ma/haboru/veradasra-buzditjak-a-karpataljai-lakosokat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/budapesten-tett-munkalatogatast-a-karpataljai-megyei-tanacs/
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Újabb két kárpátaljai halt meg a háborúban 
2022. szeptember 15. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Ismét kárpátaljai életeket követelt a háború. Augusztus 29-én életét vesztette az A4221-es 

katonai egység lövészeti századának géppuskása, Pavljucsok Bohdan. A férfi 1987. március 7-

én született a kőrösmezői Feketetiszán. Harci küldetés teljesítése közben halt meg Herszonban. 

Kapucska Vaszil, szintén feketetiszai születésű lakos a fronton vesztette életét. 2015 óta Rahón 

élt családjával. 

 

Magyar zene és színpompás népviseletek Eszék főterén 
2022. szeptember 15. – Kepesujsag.com 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület 23. alkalommal rendezte meg az Eszéki 

Magyar Napot, amelyre idén is a város főterén került sor. A kiállítóstandoknál magyaros 

finomságokat és kézműves termékeket árusítottak, a színpadon pedig népi tánccsoportok 

váltották egymást „A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli a magyar, mint 

tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte 

magunk sem tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg kőhegyek, de egyszer 

megmordulnak.” Gárdonyi Géza szavaival is jellemezhetnénk az immár 23. alkalommal 

létrejött Eszéki Magyar Napot, mely az eszéki magyarság legfontosabb rendezvénye. Ilyenkor 

ugyanis egy napra magyar színekbe, ízekbe és dallamokba öltözik a város szíve a magyar 

közösségeknek köszönhetően. 

 

Baranyai, zágrábi és tengerparti festők közös kiállítása Splitben 
2022. szeptember 15. – Kepesujsag.com 

A HMDK Split-dalmát megyei egyesülete a spliti magyar kultúrnapok keretében 

képzőművészeti kiállítást rendezett rijekai és pélmonostori egyesületeink festőszakköreinek a 

részvételével. A HMDK Split-dalmát megyei alapszervezete a helyi magyar közösség nyelvi és 

kulturális identitásának a fennmaradásáért dolgozik megalakulása óta. Székhelyükön hetente 

tartják összejöveteleiket, nemzeti ünnepeink alkalmából megemlékezéseket szerveznek, és 

évente ismétlődő rendezvényeik is vannak. 

 

Nyári Bernadett hegedű-művész a vörösmarti szurdokokban lép fel 
2022. szeptember 15. – Kepesujsag.com 

Színvonalas programok várják idén is a vendégeket a Bormaratonon. A vörösmarti Bormaraton 

a Drávaszög legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményei közé tartozik. A 

gasztrokulturális rendezvényen tavaly már 10 ezren vettek részt. A szervezők idén, vagyis 

szeptember 23-24-én legalább ennyi vendégre számítanak, akiket gazdag programkínálat vár 

majd. A fesztivál magyarországi sztárvendége Nyári Bernadett lesz. Az évek során az 

igényeknek megfelelően folyamatosan bővült a Bormaraton programja. Régiónk legnagyobb 

szabású boros fesztiválja a tavalyihoz hasonlóan idén is kétnapos lesz. Pénteken többek között 
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https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-ket-karpataljai-halt-meg-a-haboruban/
https://kepesujsag.com/magyar-zene-es-szinpompas-nepviseletekeszek-foteren/
https://kepesujsag.com/baranyai-zagrabi-es-tengerparti-festok-kozos-kiallitasa-splitben/
https://kepesujsag.com/nyari-bernadett-hegedu-muvesz-a-vorosmarti-szurdokokban-lep-fel/
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szakmai kóstolót tartanak, szombaton pedig a névadó bormaraton veszi kezdetét. Ezek mellett 

kultúrműsorra, koncertekre, kiállításokra is sor kerül. 

         
  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 16. – Kossuth Rádió 

 

Eltűnt Szenc város hivatalos honlapjának a magyar nyelvű változata. Az önkormányzat azzal 

magyarázkodik, hogy nincs pénze a magyar fordításokra, de a következő évi költségvetésben 

majd gondolnak erre is. Közben a héten ismeretlen tettesek lefestették a város magyar 

megnevezését jelző táblákat. Haják Szabó Mária Klenovits Gábort, a Szövetség magyar párt 

szenci elnökét kérdezte a történtekről, illetve arról, hogy a magyarellenes megnyilvánulások 

összefüggésben vannak-e a közelgő önkormányzati választásokkal. 

 

1984. június 5-én pokolgép robbant Sepsiszentgyörgyön a Mihály Vitéz szoborcsoport 

közelében. A detonációban életét vesztette az akkor 11 éves Vaszi Jánoska. Megkésett 

tiszteletadás a Vaszi Jánoska emlékének állított szoborinstalláció. A kisfiú máig kiderítetlen 

bűncselekménynek vált áldozatává.  A hétvégén tartott szoboravató után  a rokonokkal és az 

emlékmű alkotójával beszélgetett munkatársunk.  

 

Magyarországi civil szervezetek összefogásával és két amerikai üzletember anyagi 

támogatásával teljesen új bútorzattal látták el a Nagyszőlősön működő árvaházat. Önkéntesek  

szerelték össze a Magyarországon megvásárolt bútorokat. 

 

Nagyszalontán lezárult egy három éve tartó európai uniós projekt: Szépkorúak Közössége 

elnevezéssel napközit indítottak idősek számára, amelynek nagy sikere volt. A nagyszalontai 

önkormányzat úgy döntött vállalja az intézmény működtetését.  Elsőként Molnár Ildikót, a 

nagyszalontai Szépkorúak Közösségének programvezetőjét kérdeztük. 

 

Az Európai Keresztény Nők Ökumenikus Fóruma, augusztusi strasbourgi tisztújító 

közgyűlésén vezetőségi tagjai közé választotta Vinczéné Pálfi Judit nagyváradi református 

lelkipásztort, a Romániai Keresztény Nők Ökumenikus Fórumának elnökét. A 40 éves 

szervezetről, annak legfontosabb feladatairól, az ökumené fontosságáról kérdeztük Vinczéné 

Pálfi Juditot. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-09-15_18-01-00&enddate=2022-09-15_18-40-00&ch=mr1
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Hétvégén nyílt meg és azóta is tart a brassói magyar napok. A hét első felében elsősorban kisebb 

koncerteken, könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon vehettek részt az érdeklődők. Ma 

megnyílt Brassó történelmi főterén, a Tanács téren a kézműves vásár, estétől a nagyszínpadra  

költöznek a koncertek is, és ma nyílt meg a hagyományos Barcasági képzőművészeti tárlat is.  

 

Egy hét múlva, csütörtökön az operában gálaelőadással indul a legnagyobb temesvári magyar 

rendezvény, a Temesvári Magyar Napok programsorozata, a járvány után immár ismét 

korlátozások nélkül. A hetedik rendezvény kínálatáról Lehőcz László a főszervező Várbástya 

Egyesület alelnökét, Kása Zsoltot kérdezte. 

 

 

 

  


