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Nyomtatott és online sajtó 
  

Szijjártó: ki kell használni az ENSZ közgyűlését az ukrajnai béke előmozdítására! 
2022. szeptember 19. – MTI, Origo, hirado.hu, Mandiner 

A világnak ki kell használnia az ENSZ éves közgyűlését az ukrajnai béke előmozdítására, a 

magyar kormány végig ezt az álláspontot fogja képviselni hét folyamán, így az európai uniós 

külügyi tanács mai ülésén is, amelyet a közgyűlés alkalmából tartanak meg. A konfliktus 

mélyítése helyett végre a békére kell koncentrálni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn New Yorkban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye 

szerint a tárcavezető arról számolt be megérkezését követően, hogy az EU-s külügyminiszterek 

hagyományos New York-i tanácskozásán is azt az álláspontot fogja képviselni, hogy "tegyük 

félre a háborút eszkaláló, a konfliktust mélyítő, a helyzetet súlyosbító javaslatokat, s végre 

törődjünk azzal, hogy hogyan lehet majd béke Ukrajnában". Kiemelte, hogy az ENSZ idei 

közgyűlésére rendkívüli körülmények között kerül sor az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt, 

amelynek negatív hatásai az egész világon érezhetők, nem csak Európában, például az 

energiaellátás bizonytalanságai, a száguldó infláció tekintetében. "Mi, magyarok abban 

vagyunk érdekeltek, hogy a szomszédunkban zajló háború mielőbb véget érjen. A béke jelenti 

a megoldást minden egyes olyan problémára és súlyos kihívásra, amellyel Magyarország, 

Európa és most már az egész világ is szembesül" - szögezte le. Majd hozzátette: ehhez minél 

előbb béketárgyalásokra, azokat megelőzően pedig fegyverszünetre van szükség, az ezekről 

szóló egyeztetésekre pedig nem létezik alkalmasabb fórum az ENSZ-nél. 

 

Orbán Balázs: az ukrajnai háború elhúzódásán Európa nem nyerhet 
2022. szeptember 19. – MTI, Magyar Nemzet 

Az ukrajnai háború elhúzódásán még nyerhetnek valamit a kínaiak és az amerikaiak, de egy 

biztos, hogy ezen a háborún Európa már nem nyerhet - jelentette ki Orbán Balázs, a 

miniszterelnök politikai igazgatója hétfőn Pozsonyban, ahol felszólalt egy panelbeszélgetésen 

a Ladislav Hanus társaság által szervezett konzervatív konferencián. A panelbeszélgetés 

központi témái az ukrajnai háború, annak közép-európai megítélése, valamint következményei 

voltak. Szakértők, illetve politikusok szólaltak fel rajta a visegrádi négyek csoportjának 

(Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia) országaiból. "A közép-európai térség 

az elhúzódó háború következményeként gazdasági lejtmenetbe fog fordulni, infláció, 

energiaválság, munkanélküliség" - mondta felszólalásában Orbán Balázs. Hozzáfűzte: 

az ukrajnai háború elhúzódása azt fogja okozni, hogy eltűnnek annak a gazdasági sikernek az 

alapjai, amelyek jelenleg a közép-európai országokat jellemzik és erejüket adják. 

Hangsúlyozta: ezért a magyar pozíció az, hogy arra kell összpontosítani, hogy minél előbb a 

béke, a fegyvernyugvás és a helyzet lenyugtatása irányába toljuk az eseményeket. Megjegyezte: 

lehet, hogy más kormányok más szempontokat tartanak jelen pillanatban fontosabbnak, de 

végső soron ez egy olyan stratégiai szükségszerűség, amely nem a visegrádi együttműködés 

széttartása, hanem összeforrasztása irányába mutat. 
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https://www.origo.hu/itthon/20220919-ki-kell-hasznalni-az-ensz-kozgyuleset-az-ukrajnai-beke-elomozditasara.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/09/orban-balazs-szerint-az-ukrajnai-haboru-elhuzodasan-europa-nem-nyerhet
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Miniszterelnökség: határon túli iskolakezdőket segít a kormány 
2022. szeptember 19. – MTI, hirado.hu, Demokrata 
Határon túli iskolakezdőket segít a kormány - közölte a Miniszterelnökség hétfőn az MTI-vel. 

A közleményben idézték Latorcai Csabát, a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős 

parlamenti államtitkárát, aki hétfőn a felvidéki Tajtin a helyi magyar iskola hét kisdiákját 

köszöntve azt mondta: a kormány köszönettel tartozik határon túl élőknek, akik szülőként 

meghozták azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermekeik szülőföldjükön magyar iskolában, 

magyarul tanulhatnak. A szülők ezzel csatlakoztak a kormánynak a magyar kultúra, nyelv és 

identitás megvédésére irányuló törekvéséhez - tette hozzá. A Miniszterelnökség tájékoztatása 

szerint a tajti esemény része annak a sorozatnak, amelyet a Rákóczi Szövetség szervez több száz 

települési önkormányzat és magánember összefogásával, köszönetet mondva 

9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiák családjának. Az iskolaválasztást elismerő 

ösztöndíjat és az iskolatáskát a Felvidéken mintegy 3600, a Vajdaságban 1300, Erdélyben és a 

Partiumban több mint 2400 iskolakezdőnek, valamint 200 magyar oktatásban részesülő 

moldvai csángó gyermeknek adják át. 

 

Hargita népe - Színházi előadással, díjátadóval emlékeztek a 125 éve született 

Tamási Áronra szülőfalujában 
2022. szeptember 19. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Hargita Népe 

Színházi előadással, díjátadóval emlékeztek a 125 éve született Tamási Áronra a hétvégén 

szülőfalujában, Farkaslakán - írta hétfői számában a Hargita népe napilap. A székely író Vitéz 

lélek című drámáját a kovásznai Pokolsár egyesület előadásában láthatta a farkaslaki közönség. 

Vasárnap Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője, a Gyulai Várszínház 

igazgatója vehette át a Tamási Áron-díjat, melyet a budapesti Tamási Áron Közhasznú 

Alapítvány ítél oda több mint harminc éve a magyar kulturális élet kiválóságainak. A Virrasztás 

Tamási Áron Pedagógiai díjat idén Ozsváth Imolának, a székelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium magyartanárának ítélték oda. Az író szülőházánál mondott ünnepi beszédében 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: a 

Tamási Áron-emlékév keretében Kanadától Svédországon át Olaszországig, Szlovákiától 

Szerbiáig, Bécstől Farkaslakáig volt téma az író életének és műveinek üzenete a mai kor 

számára. A rendezvények során megmutatkozott a magyarság összetartozása, amit az író is 

egész életében hirdetett. Hozzátette: Magyarország kormánya is azon dolgozik, hogy ezt az 

összetartozást magától értetődővé tegye. 

    
Egyediségüket, erdélyiségüket ünnepelték a szilágyságiak a Magyar Napokon 
2022. szeptember 19. – maszol.ro 

A Szilágyságban a magyar közösségek évente falunapokat, családi napokat, fesztiválokat 

szerveznek, amelyre szeretettel várják a megye magyar közösségét, viszont van egy rendezvény, 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/19/miniszterelnokseg-hataron-tuli-iskolakezdoket-segit-a-kormany
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/19/szinhazi-eloadassal-dijatadoval-emlekeztek-a-125-eve-szuletett-tamasi-aronra-szulofalujaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/09/19/szinhazi-eloadassal-dijatadoval-emlekeztek-a-125-eve-szuletett-tamasi-aronra-szulofalujaban
https://maszol.ro/belfold/Egyediseguket-erdelyiseguket-unnepeltek-a-szilagysagiak-a-Magyar-Napokon
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a Szilágysági Magyar Napok, amikor közel egy héten keresztül mindannyian közösen 

ünnepelnek a zilahi Vigadó épületében, illetve vasárnap a Szikszai parkban. Hasonló 

rendezvénysorozat zajlott az elmúlt héten a megyeközpontban. Kedden színházi előadással 

indult az ünnepség, amely a hét legnagyobb sikerének bizonyult. Telt házas közösség előtt 

lépett fel a Nagyváradi Szigligeti Színház Társulata Molnár Ferenc Játék a kastélyban című 

vígjátékával. Szintén nagy érdeklődés övezte a szerdai könyvbemutatót, amelyen Szabó Ödön 

szenátor és Tőtős Áron történész, ötletgazdák a Szép Szilágy Vármegyénk című könyvet 

mutatták be, majd a Szomszédnéni Produkciós Iroda fellépői szórakoztatták a jelenlévőket. 

Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy megyei elnöke a magyar napok záróünnepségén elmondta, 

nagy öröm ily nagyszámú népviseletbe öltözött felvonuló közösséget látni, ezáltal bizonyítva: 

„vagyunk, és létezni fogunk”, majd megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Kelemen Hunor 

elnököt, aki gratulált mindazért, amit az elmúlt években is a szilágysági magyarok 

megvalósítottak. 
 

Gazdaünnep Torockószentgyörgyön: a tavalyinál is sikeresebb rendezvényt 

tartottak 
2022. szeptember 19. – maszol.ro 

Szombaton, második alkalommal szervezték meg a Fehér megyei Torockószentgyörgyön a 

helybeli gazdák őszi ünnepét. A gazdag program nem csak a községbelieket vonzotta, hanem 

Nagyenyedről, Gyulafehérvárról sőt a magyarországi Bócsáról és Szentlőrincről is érkeztek 

érdeklődők. A Bethlen Gábor Alap, a Fehér megyei RMDSZ és a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesülete által támogatott és a Szilas Egyesület égisze alatt megszervezett rendezvény a falu 

központjában, a Brassai Sámuel Kultúrotthonban és annak rusztikusan berendezett udvarán 

zajlott, ahol zöldség-, gyümölcs- és virágstandokat állítottak ki. A résztvevőket a rendezvény 

ötletgazdái, Deák Tímea és Rácz Lóránd fiatal agrármérnökök köszöntötték, akik elmesélték, 

hogyan fogant meg aratás közben a gazdanap gondolata, nevesítették a támogatókat és 

ismertették a programot. 
 

Harminc éve a gazdák támasza: a LAM Alapítvány fennállását ünnepelték 
2022. szeptember 19. – maszol.ro 

A székelyföldi mezőgazdaság ma biztosan kevesebb lenne a LAM Alapítvány nélkül, hangzott 

el az illyefalvi székhelyű szervezet fennállásának 30 éves évfordulóján. A LAM Alapítvány majd 

a LAM intézményrendszer három pilléren támogatta kezdetben az illyefalvi, majd a 

háromszéki és székelyföldi agráriumot: képzések révén fejlesztette a gazdák szaktudását, 

mezőgazdasági berendezéseket biztosított számukra és hiteleket nyújt a fejlődésük érdekében. 

„Három évtizeddel számolunk ma el... A mába érkezve, úgy tűnik azonban, hogy szerteágazó 

világunk egyre inkább kisiklik látóterünkből”– fogalmazta meg Klárik Attila. A LAM 

Alapítvány igazgatója szerint a jelent két szóval lehet meghatározni: az egyik a „sok” a másik a 

„gyors”. Sok ugyanis az élmény, az információ és aránytalanul sok az árucikk, másrészt minden, 

ami sok, az feldolgozhatatlanul gyorsan zúdul ránk, ezért életünk folyamatosan veszít a 

minőségéből. 
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Nagykaposon ketten indulnak a polgármesteri címért 
2022. szeptember 19. – ma7.sk  

A kassai kerület Nagymihályi járásában található Nagykapos regnáló polgármestere, Petrikán 

Péter negyedik választási ciklusának végén, idén ősszel az önkormányzati választásokon 

függetlenként újra indul a városvezetői posztért. Egy kihívója lesz, Kiss Kolos a Szövetség 

jelöltje, aki egyben képviselőjelöltként is indul.  Kiss Kolost egy nagykaposi autószervíz és 

autósbolt tulajdonosaként sokan ismerik szűkebb régiójában. Aktív közösségszervező, 

a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének tagja. Elmondása szerint az elmúlt évek talán 

legérdekesebb és legértékesebb eredményének tekinti, hogy ötletgazdája és alapító tagja egy 

polgári társulásnak, amely a várost érintő eseményekről, a kulturális életéről magyar nyelven 

hírt adó, hiánypótló portált is üzemelteti. Amolyan kultúrmisszióként a közelmúltban 30 év 

után megszűnt magyar könyvesboltot helyettesítendő, saját vállalkozásán belül egy kis 

könyvsarkot hozott létre. Kiss Kolos a Szövetség nagykaposi alapszervezetének elnöke és 

a Szövetség Összefogás platformjának Nagymihályi járási koordinátora. Nagykaposon belül 

egy választókörzetet hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy a körzeten belüli tíz választóhelyiség 

mindegyikében akár a bekarikázható maximális számú (11) jelöltre is leadhatják majd 

szavazatukat a választópolgárok.  

 

Legyen elnevezve utca Zselízen a lévai kórház alapítójáról, a Garammikolán 

született Brach Ferencről! 
2022. szeptember 19. – Csonka Ákos – felvidek.ma  

Rég neveztek el- vagy át utcát Zselízen, ám a jövőben erre ismét sor kerülhet, lévén, hogy az 

elmúlt időszakban a város több ingatlanfejlesztést is kilátásba helyezett. Az Amfiteátrum 

mögött új lakópark, a Kert utca mögötti mezőgazdasági területen pedig egy új utca nyílik a 

jövőben, de a város több más pontján is terveznek új lakórészeket. Ebből kifolyólag hamarosan 

aktualitása lesz az új utcák elnevezésének is, amire városi képviselőként már javaslatot is 

megfogalmaztam. Zselízen is, ahogy szerte a világon bevett gyakorlat, hogy híres szülöttekről, 

itt élőkről, alkotókról nevezzenek el utcákat. Ennek jegyében található Sacher, Schubert vagy 

éppen Kherndl utca is. Városunk dicső történelme pedig bővelkedik a híres-neves 

személyiségekben, akik valamennyien megérdemelnék, hogy emlékezzünk rájuk és 

tisztelegjünk munkásságuk előtt. Ilyen többek közt: Fischer-Colbrie Ágoston, Brach Ferenc, 

Becsei Vesszős György, Santho Károly, Santho Flórián, Maar Károly, Coudenhove Ernesztina 

és Kunó, Király József, Niszler Teodóz, Rovara Frigyes, Breunner Ágoston, Ruffy-Varga 

Kálmán, vagy éppen Marcus Aurelius, Guyon Richard, illetve az Auersperg hercegi család, nem 

utolsósorban Garammikolán Molnár János professzor úr, és még sokan mások. Ugyanakkor 

abszurd módon a települést felvirágoztató Esterházy család sem rendelkezik még utcanévvel. 

Arról már nem is szólva, hogy érdemes lenne átgondolni egyes meglévő utcanevek átértékelését 

is, melyek egyértelműen korábbi – mára elavult – ideológiák jegyében kerültek elnevezésre. 

Ilyen pl. az Úttörő (Pionír)-, a Gorkij vagy éppen a Nálepka utca stb. 
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Szőgyén és Tata polgármestereinek és képviselőinek a találkozója 
2022. szeptember 19. – felvidek.ma  

Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere meghívására érkezett a tatai testvérváros küldöttsége 

Michl József polgármester vezetésével. A találkozó alkalmával a két polgármester és a 

képviselők cserélték ki önkormányzati és képviselő-testületi tapasztalataikat, mely folytatása 

volt a két évvel ezelőtti tatai együttlétnek, amit a járvány megszakított. A vendéglátók és a 

vendégek sétát tettek a községben. Megálltak az emlékparkban a Testvériség keresztjénél, 

melynek pontos mása Tatán emelkedik a magasba, emlékeztetve a felvidéki kitelepítésekre, 

azokra az otthonaikból elűzött szőgyéni családokra, akik Tatán leltek új otthonra. 

Megtekintették a Művészeti Galériát és a könyvtárat, a kultúrházban található Himnusz-

táblaképet, látogatást tettek a Nagyboldogasszony-templomban, ahol Farkas Zsolt 

esperesplébános fogadta a vendégeket. Megálltak a Pató Pál-szobornál, melyet a hajdani 

szőgyéni jegyző emlékére Király Mária Nicefóra szerzetesnővér adományozott a községnek.  

 

Magyar állami támogatásból szépült meg az ipolyfödémesi templom belseje 
2022. szeptember 19. –  felvidek.ma  

A magyar kormány hathatós támogatásának köszönhetően újult meg az ipolyfödémesi 

katolikus templom beltere. A megszépült  Szent Mihály-templomban szeptember 18-án 

tartottak először szentmisét. „Mintegy negyedszázada voltak utoljára lefestve a belső falak, 

emellett sajnos erősen nedvesedtek is. Mindez már a hívők egészségét is veszélyeztette. Ezért 

is tartottuk fontosnak a templom felújítását” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére 

Gyönyör László plébános. Hozzátette: 2021-ben elkészítették a templom falaihoz ilyenkor 

alkalmazott lélegeztetőárkot, melynek nyomán láthatóan megkezdődött a templom falainak a 

száradása. Ugyanakkor a falak borítása erősen megrongálódott, szükségessé vált azok 

szakszerű kezelése és átfestése is. „Magyarország kormányánál sikeresen pályáztunk, aminek 

köszönhetően 8,8 millió forintot ítéltek meg a munkálatokra” – jegyezte meg a plébános.  

 

Fiatal felvidéki képzőművész kiállítása nyílt Tatán 
2022. szeptember 19. –  felvidek.ma  

A tatai múzeumhoz tartozó volt Zsinagóga kiállítóhelyiségében szeptember idusán nyílt meg 

Vámos János szőgyéni képzőművész „Légvár” című tárlata. A fiatal szőgyéni művész már több 

ízben szerepelt szülőfalujának testvérvárosában, Tatán, közös kiállítások alkalmával. János 

gyermek-, majd ifjú korában a Tatai Tehetséggondozó Képzőművészeti Alkotótábor lakója volt 

több éven át, ahol életre szóló barátságok születtek, amit később közös kiállítások koronáztak 

meg. A művészdiplomát a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem dizájn szakán szerezte, 2020-tól 

a Prágai Képzőművészeti Akadémián hallgat festészetet. Több közös és egyéni kiállítás van 

mögötte, külföldön és idehaza egyaránt. Az elmúlt években a hazai és a magyarországi 

kiállítóhelyek mellett bemutatkozott Szerbiában, Romániában és Csehországban is. Vámos 

János alkotásai már szerepeltek a tatai Zsinagógában, amikor a „Határtalan képzőművészet” 

című vándorkiállítást fogadta a város. Akkor a felvidéki és vajdasági fiatal képzőművészek 

munkáiból nyílt kiállítássorozattal járták be a vajdasági, a felvidéki és az anyaországi városokat. 
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A „Légvár” címet viselő kiállítás „Az érezd magad otthon” elnevezésű kétéves ciklus negyedik 

bemutatkozása. A művész festményei elemzik és újraértékelik az otthon jelentését, a 

hazatérést, a megérkezést és tükrözik a lakókörnyezethez való viszonyát, egyben láttatják az 

alkotófolyamatot és annak gondolatmenetét. Ez a vizuális történetmesélés a nézőnek 

megmutatja az otthon saját egyéni értelmezését is. 

 

Öt szlovákiai magyar együttest díjaztak a „HashtagKN” koncertsorozat 

mezőnyéből  
2022. szeptember 19. –  Új Szó  

A zenekarok ingyenes fellépési vagy stúdiófelvételi lehetőséget, ill. hangszervásárlási utalványt 

kaptak. Ahogy arról az Új Szó is többször beszámolt, az idei nyár elején új kezdeményezéssel 

jelentkezett a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ (VMK). Az intézmény 

sajtóközleménye emlékeztet, a HashtagKN elnevezésű koncertsorozattal dél-szlovákiai 

zenekaroknak biztosítottak fellépési lehetőséget Komárom központjában, a Klapka téren. Ezzel 

a fiatal, dinamikus zenészeknek szerettek volna teret adni a Covid által okozott korlátozások 

végeztével. A VMK díjmentesen biztosította mindehhez a műszaki hátteret, a szervezést és a 

marketinget, így támogatva a zenei kezdeményezések kibontakozását, valamint a zenekarok 

találkozását a közönséggel. Kis híján egy tucat zenekar használta ki a felkínált lehetőséget. Az 

első évad koncertjeit a VMK munkatársaiból – Lakatos Róbert, Domonkos Pál, Hanusz Zoltán 

és Varga Attila – álló szakmai bizottság bírálta el. 

Meglelni és átadni, ami bennünket jellemez 
2022. szeptember 19. – Magyarszo.rs 

Tegnap tartották meg a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezésében a XXIX. 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitóját Palicson, a Vigadóban. A hagyományőrzők és 

értékteremtők idei ünnepi műsora az 1952-es Palicsi Magyar Ünnepi Játékok 70 éves 

évfordulójának jegyében zajlott. Az alkalmi műsor a Himnusz éneklésével kezdődött, ami után 

ökumenikus áldásosztás következett, majd közös imádsággal bontották ki a közösség lobogóját. 

Igét Ft. Paskó Csaba kelebiai plébános, Nt. Orosz Attila bácskai református esperes és 

Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes hirdetett. Elsőként Sutus Áron, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség elnöke mondott ünnepi köszöntőt. 

 

Közel hozni a versenyképest tudást 
2022. szeptember 19. – Magyarszo.rs 

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ 2017 óta sikeres együttműködést 

valósít meg a budapesti székhelyű Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai 

Mérnöki Karával. Az együttműködés mérföldköve a 2020 őszén online képzésként 

megszervezésre kerülő információbiztonsági szakmérnök-szakember szakirányú továbbképzés 

megvalósulása. Az első évfolyam diplomaosztójára Szabadkán a VM4K épületében került sor 

szombaton délelőtt. Az ünnepélyes eseményen 15 hallgató vette át diplomáját. A diplomaosztót 
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megelőzően prof. dr. habil. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a sajtónak nyilatkozva 

elmondta, a képzés során olyan szaktudást szereztek a hallgatók, amit akkor használhatnak ha 

bármilyen informatikai rendszer védelmét kell megoldani. Mint mondta az ilyen jellegű 

feladatok bármilyen területen megjelenhetnek. – A hallgatóink több mint 90 százaléka a 

diploma megszerzése után kevesebb, mint egy hónap alatt munkába tud állni, azon a területen, 

amin a diplomát szerezte. A nálunk futó képzések keresettek, persze ez is a célunk. 

 

Dormán László és László Sándor a Magyar Művészeti Akadémia tagozati 

díjazottjai között 
2022. szeptember 19. – Magyarszo.rs, Magyar Hírlap 

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait hétfőn a Pesti Vigadóban, a 

köztestület székházában. Az elismerést kilenc kategóriában tizennyolc alkotónak ítélték oda. 

„A fegyverek között nem némulhatnak el a múzsák. Művészetre és a művészetet befogadni 

képes, értő közönségre most kiváltképpen nagy szükségünk van. Ha valamikor, akkor most 

biztosan alapvetés, hogy nem élhetünk művészet nélkül, éppen ehhez nyújt döntő segítséget a 

díjazottak munkája" - emelte ki köszöntőjében Vashegyi György, az MMA elnöke. Mint 

Vashegyi György fogalmazott, az MMA régi törekvése, hogy a magyar kulturális és művészeti 

élet minél több jelentős szereplőjét támogassa, elismerje, és különösen igaz ez a mai, néhol 

vészterhes, de mindenképpen embert próbáló időkben. A díjakat az építőművészeti, a film- és 

fotóművészeti, az iparművészeti, az irodalmi, a képzőművészeti, a művészetelméleti, a 

népművészeti, a színházművészeti és a zeneművészeti tagozat vezetői adták át. 

 

A hétvégén Szüreti napok Horgoson 
2022. szeptember 19. – Vajma.info 

gazi szüreti kavalkáddal várják a hétvégén a Horgosra látogatókat, ugyanis ekkor kezdőnek a 

XXXII. Szüreti napok. A programok már pénteken elkezdődnek és egészen vasárnapig színes 

és tartalmas programok várják az érdeklődőket. Tóth Zoltán a horgosi helyi közösség elnöke, 

az esemény kapcsán összehívott sajtótájékoztatón elmondta, a Szüreti napok a település egyik 

legrégebbi rendezvénye és már hónapok óta készülnek rá. - A horgosiak körében népszerű ez a 

rendezvény, ezáltal is megmutatkozik a közösség ereje, valamint a szervezésből is ki tudják 

venni a részüket. A Szüreti napok erősítik az összetartozás érzését, hiszen akik itt maradtak 

azok közül nagyon sokan hozzájárulnak a rendezvény sikerességéhez. 

    
ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. szeptember 20. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5438-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4787-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 223 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 
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napig érvényes. Vonattal 39-en - köztük 15 gyermek - érkeztek az ukrajnai háború elől 

menekülve Budapestre - tudatta az ORFK. 

 

Anyagi támogatást kaphatnak a súlyos beteg és fogyatékkal élő kárpátaljaiak 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Kárpátalján élő, súlyos betegségekkel, illetve fogyatékkal küzdő honfitársaink a háborús 

körülmények következtében a korábbinál is még nehezebb helyzetbe kerültek. Leginkább azok, 

akik komoly műtét előtt állnak, beavatkozás utáni utókezelést vagy folyamatos kezelést 

igényelnek, valamint azok, akik fogyatékkal élnek. Az ő megsegítésükre létrehoztunk egy 

programot, amely a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány közreműködésével működik, s melynek 

keretében egy kifejezetten erre a célra létrehozott, kárpátaljai orvosokból álló egészségügyi 

testület végzi az igények szakmai elbírálását. 

 

Nyelvtanfolyamok indulnak a Rákóczi-főiskolán 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Nyelvtanfolyamok indulnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2022. 

október 15-től. A Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központja október 15-től 80 órás 

nyelvtanfolyamokat indít alap- és középfokon az alábbi nyelvekből: angol, magyar, német és 

ukrán. A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezők létszáma nyelvenként és 

szintenként eléri a 12 főt.  

 

Csendes koszorúzás az ungvári várban 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Az ország ellen indított háború miatt idén csendes főhajtással adóztak Bercsényi Miklós és 

felesége, Csáky Krisztina emlékének szeptember 18-án az ungvári várban. Orosz Ildikó, a Pro 

Cultura Subcarpathica elnöke elmondta: nagyon fontos, hogy megőrizzük mindazt, amit őseink 

ránk hagytak. Tovább kell adnunk következő generációnak, mert aki elhagyja, elveszíti 

történelmét, azt elfújja a szél. 

 

Perecsenyi katona esett el a harcokban 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai halt meg a háborúban. A harcokban vesztette életét Armen Petroszjan, a 68. 

különálló területvédelmi zászlóalj katonája. A hírt Perecseny polgármestere, Ivan Pohoriljak 

közölte. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

A Beregszászi kistérség 5,2 millió hrivnyát különített el a hadsereg támogatására 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Munkamegbeszélést tartott Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal 

vezetője Babják Zoltánnal, a Beregszászi kistérség vezetőjével, Rezes Károllyal, a Beregszászi 

Járási Tanács elnökével és Petei Judit megyei képviselővel szeptember 19-én. Babják Zoltán 

arról számolt be, hogy a városi költségvetésből pénzt különítenek el a városhoz tartozó katonai 
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egységek harckészültségének támogatására. Eddig 14 kérelem érkezett a város vezetőségéhez a 

fegyveres erők, katonai alakulatok és rendvédelmi szervek támogatásával kapcsolatban. 

 

Kárpátalján tett munkalátogatást az egészségügyi miniszter 
2022. szeptember 19. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Kárpátaljára látogatott Viktor Ljasko, az ukrán egészségügyi miniszter szeptember 18-án. A 

munkaút során Miroszlav Bileckijjel, a kárpátaljai OVA helyettes vezetőjével ellátogattak a 

Szolyvai Járási Kórházba. Bileckij szerint a jövő év nehezebb lesz az ország számára, mint a 

mostani, főként a pénzügyek tekintetében. „Ezért is fontos, hogy a kórházak a lehető 

legkompetensebben közelítsék meg az intézményekben megvalósuló munkák tervezését, a 

költségvetések kialakítását, így a bérkifizetéseket, valamint a szükséges gyógyszerek és az 

orvosi eszközök beszerzését is. 

 

1,5 milliárd hrivnyát különítenek el az iskolai óvóhelyek felszerelésére 
2022. szeptember 19. – kiszo.net 

Az ukrajnai iskolák 68 százalékában van óvóhely. Jövőre a kormány 1,5 milliárd hrivnya 

összegű támogatást kíván elkülöníteni a költségvetésben az iskolai óvóhelyek kialakítására, 

közölte Szerhij Skarlet oktatási miniszter. Az Osvita beszámolója szerint ennek a támogatásnak 

az a célja, hogy az új szabványoknak megfelelően szereljek fel a speciális helyiségeket, 

óvóhelyeket. Szerhij Skarlet hozzátette, egyre több iskolában van már felszerelt óvóhely. 

 

Újraszentelték a balazséri görögkatolikus templomot 
2022. szeptember 19. – karpat.in.ua 

Pöspöki szent liturgiával kezdődött a balazséri görögkatolikus templom újraszentelési 

ünnepsége. A több mint 120 éves épület felújítása elsősorban a tetőszerkezet javítását foglalta 

magába, amely a magyar kormány támogatásával valósult meg. Nílus Luscsák, a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye püspöke szentbeszédében Jézus kereszthordozásának hozzánk 

szóló üzenetéről elmélkedett. Az egyházfő hangsúlyozta, a mai embernek is el kell tudnia 

fogadni a keresztet, a megpróbáltatásokat, amihez maga Krisztus ad erőt minden nap. A hívek 

ezt követően hálát adtak Istennek a felújított templomért, a közösségért. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 19. – Kossuth Rádió 

Jövőre lesz a Székelyek Nagy Menetelésének, valamint a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári 

kezdeményezése hivatalos elindításának 10. évfordulója. Ebből az alkalomból az SZNT 

zarándoklatot, tájékozódó utat szervezett, amelyen 35 székelyföldi települést keresnek fel. A 7 

fős csoport ma délelőtt indult útnak Makfalváról. Ma és holnap több mint 150 kilométer utat 

tesznek meg, amelynek végállomása Sepsiszentgyörgy. Az indulás előtt, az út céljáról és a két 

nap programjáról Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét kérdezte munkatársunk. 

 

A kisebbségi jogok területén gyakori tapasztalat, hogy a nemzetközi fórumokon nem tudják, 

nem értik pontosan a problémát. Ezért fontos, hogy a kisebbségi jogvédők minden lehetőséget 

megragadva tájékoztassanak, ahogy azt teszi Tárnok Balázs, a Kisebbségi Jogvédő Intézet 

kisebbségi jogi tanácsadója, aki amerikai szaklapokban publikált cikkeket a Benes-dekrétumok 

szlovákiai alkalmazásáról. 

 

A Kárpát-medencei óvodaépítési program sikerrel folytatódik Erdélyben. Vasárnap 

Madéfalván avatták fel ünnepélyesen az új épületet. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

A délelőtti madéfalvi óvodaavató után, Potápi Árpád János államtitkár az erdélyi programját 

Farlaslakán folytatta. Tamási Áron születésének 125. évfordulóján szervezett kétnapos 

ünnepségsorozat tematikus sétákkal kezdődött. Szülőfalujában Tamásihoz kapcsolódó 

helyszíneken vezették végig az ünneplőket. Vasárnap az író szülőházában tartottak 

megemlékezést, ahol az esős idő ellenére is nagy volt az érdeklődés. A kétnapos rendezvényen 

díjakat osztottak ki és bemutatták a Magyar Művészeti Akadémia Kiadó gondozásában 

megjelent Ábel-trilógiát, illetve a Hitel folyóirat Tamási-emlékszámát. 

 

140. évvel ezelőtt nyílt meg  a  rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum. Felvidék ötödik 

legrégibb múzeuma 1882 óta gyújt, kutat és kiállít. Az intézmény mai napig regionális, megyei 

múzeumként működik. 

 

Tegnap tánc és énekszó töltötte be Brassó főterét. Egy rövid felvonulás után, a Barcaságból és 

még a Székelyföldről érkező csoportok is bemutatták műsoraikat a XV. In memoriam Reiff 

István Néptánctalálkozón. A különböző korú fellépők nemcsak a helyi, hanem a Kárpát-

medence különböző táncaiból is válogattak. 


