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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Szijjártó: a narratívák versenyét Európa már régen elveszítette a világban 
2022. szeptember 20. – MTI, Origo, PestiSrácok, 888.hu,  

A narratívák versenyét Európa már régen elveszítette az ukrajnai háború és az amiatt kivetett 

szankciók kapcsán, a világ többi részét nem érdekli, hogy pontosan mi okozza a negatív 

hatásokat, csak véget akarnak vetni ezeknek - mondta Szijjártó Péter kedden az M1-nek, 

mielőtt részt vett volna az Ukrajna újjáépítéséről szóló donorkonferencián New Yorkban. A 

külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ idei közgyűlésének nyitónapjáról jelentkezve 

emlékeztetett arra, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójának 

keretein belül ezer ösztöndíjas helyet kínált fel menekült ukrán diákok számára, valamint 

készen áll egy lebombázott iskola és egy orvosi rendelő újjáépítésére is Ukrajnában. Ezt 

követően pedig hangsúlyozta: a fegyveres konfliktus és az arra válaszul elrendelt korlátozások 

már nem csak Európa életét keserítik meg, hanem az egész világét, egyebek mellett az 

energiahordozók és az élelmiszerek árának emelkedése, a műtrágya hiánya miatt. Szijjártó 

Péter közölte, hogy az előző napi európai uniós külügyi tanácsülésen egyesek arról beszéltek, 

miként kellene elmagyarázni, hogy maga a háború okozza a világ szenvedéseit, s nem az arra 

adott szankciók. "De ha valaki beszélget itt az Európán kívüli külügyminiszterekkel, akkor 

világosan látszik, őket nem érdekli, hogy mi mit mondunk, mi miatt van egészen pontosan az 

ő szenvedésük, ők azt akarják, hogy ez véget érjen" - figyelmeztetett. 

 

Potápi Árpád János: a nemzetet minél inkább össze kell kovácsolni 
2022. szeptember 20. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Magyar Hírlap, Vasarnap.hu 

Minden eredmény és kudarc mellett bízni kell a jövőben, és a nemzetet minél inkább össze kell 

kovácsolni, akár egy-egy futómozgalom révén is - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Kiskőrösön, az Egy vérből vagyunk elnevezésű 

jótékonysági futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a 

kezdeményezés egyrészt a másokon való segítést, a véradást népszerűsíti, másrészt az 

egészséges életmódra nevelést és annak követését. Hangsúlyozta: az esemény legfontosabb 

célja azonban az, hogy a nemzeti összetartozás érzését és élményét erősítse a magyarokban a 

táv valamennyi állomásán, de az út során is folyamatosan - tette hozzá a futáson is részt vevő 

államtitkár. Herczegh Anita, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete, az 

esemény fővédnöke, Áder János korábbi köztársasági elnök felesége - aki vért is adott - arról 

beszélt, hogy a kezdeményezés az életeket mentő vagy gyógyulást segítő véradásokon túl 

szellemi, lelki többletet is hordoz, kifejezi a magyarok határokon átívelő szolidaritását, együvé 

tartozását. Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára 

elmondta: számos kezdeményezés segíti az aktív életmód népszerűsítését, terjedését, egyebek 
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mellett az országos futókör program, amelynek keretében Kiskőrösön az elmúlt évben adták át 

a helyi Záportározó-tó körül épített 800 méter hosszú futópályát.   

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: már lehet jelentkezni a Szülőföldön magyarul 

programra 
2022. szeptember 20. – MTI, hirado.hu, kronikaonline.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, ma7.sk, 

karpatalja.ma 

Már lehet jelentkezni a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett 

"Szülőföldön magyarul" program új felhívására, amelynek célja a magyar nyelvű oktatás 

támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése a szomszédos országokban. A 

nemzetpolitikai államtitkárság kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: a 

program keretében - az előző évekhez hasonlóan - nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhatnak azok a külhoni gyerekek és 

fiatalok, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. A támogatásra a 

felhívásban szereplő kritériumoknak megfelelő, a szomszédos országokban élő, 

tanulmányaikat magyar nyelven végző óvodások és bölcsődések, valamint általános és 

középiskolások jogosultak. A juttatás tanévenként egy alkalommal igényelhető, fejenkénti 

keretösszege 22 400 forint. Ez az összeg jár 2021-től a felsőoktatásban tanulók számára is 

hallgatói támogatásként. A program teljes keretösszege 4,5 milliárd forint. Kitértek arra is, 

hogy a programnak köszönhetően a tavalyi tanévben több mint 220 ezer külhoni magyar 

gyerek és fiatal részesült támogatásban a bölcsődétől az egyetemig. 

 

Kelemen Hunor a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyéről: „nincsenek 

barátaink” 
2022. szeptember 20. – maszol.ro 

A helyi önkormányzatnak nehéz lesz a római katolikus iskola ügyét sikerre vinni, miután a 

Maros megyei Tanfelügyelőség egyöntetűen elutasította annak újboli létrehozását – 

fogalmazott az Erdélyi Magyar Televízió 24 Plusz című közéleti műsorában Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes. Az RMDSZ elnöke elmondta: a marosvásárhelyi tanácsnak jövő őszig 

meg kell oldania az intézmény helyzetét. Elfogadhatatlan, hogy a Maros Megyei 

Tanfelügyelőség igazgatótanácsa egyhangú szavazással utasította el a marosvásárhelyi II. 

Rákoczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum újbóli létrehozásáért elfogadott városi 

tanácsi határozatot, és egyetlen személynek sem volt bátorsága az ügy mellé állni – fogalmazott 

a 24 Plusz című műsorban Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. Mint mondta: a 

tanfelügyelőségnek nem az a dolga, hogy akadályozza, hanem, hogy a helyi közösség és 

közigazgatás szándékát elfogadva, támogassa az ügyet. „Azt látni kell, hogy itt, 

Marosvásárhelyen magunkra vagyunk hagyva. Időnként az az érzésem, hogy akik velünk 

vannak, azok sincsenek mindig velünk. Tehát nagyon nehéz lesz ezt az ügyet Marosvásárhelyen 

végigvinni, de ma az önkormányzatban van az a többség, amely ezt támogatja, van egy olyan 

magyar polgármester, aki ezt az ügyet támogatja, van szülői akarat és az alapító akarata‟ - 

magyarázta az RMDSZ elnöke. 
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„Az igazgató van a színházért, és nem fordítva”: Pál D. Attila a marosvásárhelyi 

színház ideiglenes direktora 
2022. szeptember 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Pál D. Attilát nevezte ki a román kulturális minisztérium a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 

ideiglenes vezérigazgatójává – közölte kedden a teátrum.  A közlemény szerint a 

minisztériumi kinevezés négy hónapra szól. A tisztség azt követően ürült meg, hogy Gáspárik 

Attila szeptember 6-án levelében értesítette lemondásáról a művelődési minisztériumot, azt 

követően, hogy a teátrum magyar társulatának tagjai napokkal azelőtt szóban és írásban 

követelték távozását a kollégákkal szembeni lekezelő viszonyulása miatt. Az új ideiglenes 

vezérigazgató elmondta: minden tőle telhetőt megtesz az intézményért, és annak a 

felelősségnek a tudatában mondott igent a felkérésre, hogy egy normálisan működő színházban 

az igazgató van a színházért, és nem fordítva. Hozzátette: számára biztonságérzetet nyújt, hogy 

ismeri az egész csapatot, és úgy érzi, mindenki mellette áll. Pál D. Attila 2011-től dolgozik a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznál, 2013-tól produkciós igazgatói pozíciót tölt be. Korábban 

a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház 

menedzsmentjében dolgozott, valamint számos nemzetközi fesztivált szervezett, egyebek 

mellett a szarajevói Winterfest, a sepsiszentgyörgyi Reflex vagy a kolozsvári Interferenciák 

fesztiválokat. 2019-től óraadó tanárként dolgozik a Marosvásárhely Művészeti Egyetemen. 

 

Budapesten tüntetik ki a Kolozsvári Magyar Operát 
2022. szeptember 20. – Krónika 

A Kolozsvári Magyar Opera neve is szerepel a hét díjazott között a 102. Magyar Örökség 

Díjátadó budapesti ünnepségén. A szeptember 24-én, szombaton 11 órától kezdődő eseményre 

a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor. A kitüntetést Szép Gyula 

operaigazgató veszi át – olvasható a társulat sajtóközleményében. A Kolozsvári Magyar Operát 

Selmeczi György, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, operarendező laudálja. A neves 

rendezvényen az intézmény magánénekesei, Pataki Adorján és Sándor Csaba is fellépnek. A 

Magyarországért Alapítvány kurátorai 1995-ben úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel 

arra a célra, hogy együtt munkálkodva Magyar Örökség Díj (MÖD) néven létrehozzák a Magyar 

Szellem Láthatatlan Múzeumát. A Bírálóbizottság korábbi vezetőinek, Makovecz Imrének, 

Mádl Ferencnek, Fekete Györgynek és Hámori Józsefnek erkölcsi hagyatéka nagy felelősséget 

ró a kitüntetettek kiválasztásában, mert ők a nemzet példaképei, akiket a hazaszeretet, a hit, a 

tiszta, megalkuvás nélküli élet jellemez. 

 

Marga, a revízió és az akasztott ember 
2022. szeptember 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke az Andrei Marga kijelentéséről szóló botrány kapcsán kifejtette „így 

nyernek új értelmet az irredentizmusról, revízióról Romániában megfogalmazott vádak, 
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amelyekkel annyiszor szembesültünk az elmúlt évtizedekben. Kiderül ugyanis, hogy nem követ 

el törvénysértést, aki Magyarország feldarabolását igazságtalannak, a trianoni határokat 

»természetellenesnek« nevezi. Sőt egyúttal bebizonyosodik, amit eddig is tudtunk, mégpedig 

hogy Klaus Iohannis államfő minden alap nélkül fosztotta meg Tőkés Lászlót a Románia 

Csillaga Érdemrend lovagkeresztjétől az EMNT elnöke részéről 2013-ban elhangzott 

felvetéséért, miszerint Magyarországnak »védhatalmi« szerepet kellene vállalnia Erdély 

érdekében. Arról nem is beszélve, hogy ha már revízió, akkor az ég adta világon semmiféle 

különbség nincs Kárpátalja és Erdély történelmi hovatartozása között, függetlenül attól, hogy 

a Bukarest által persona non gratává nyilvánított Herder-díjas kolozsvári professzor csak 

bizonyos határokat nevezett természetellenesnek, illetve csak egyes régiókat 

visszacsatolandónak. És még úgy is, hogy a határok újrahúzogatásának valóban nincs 

realitása”. 

 

Kulturális központ lett a romos malomépületből 
2022. szeptember 20. – maszol.ro 

Befejeződött Érmihályfalván a modern kulturális központ kialakítása, az átadó ünnepséget a 

hétvégén tartották meg helyi, megyei és kormányzati képviselők jelenlétében. Az egykori 

malomépületben színházterem, öltözők, próbatermek, kiállítótér is helyet kapott. A mintegy 

6,1 millió lejből létrejött beruházást az RMDSZ-es Cseke Attila által vezetett fejlesztési 

minisztérium finanszírozta. Az egykori malom Louise Elisabeth Glück irodalmi Nobel-díjas 

költő családjáé volt a huszadik század első felében. A kulturális központ avatóünnepségét a 

hétvégén tartották meg Cseke Attila fejlesztési miniszter, a Bihar megyei RMDSZ elnökének a 

jelenlétében. „A kulturális központ munkálataira a fejlesztési minisztérium biztosította a 

finanszírozást és a többletfinanszírozást is azért, hogy az épület felújítása után korszerű 

felszerelés segítse a minőségi kulturális és közösségi események szervezését” – fogalmazott 

Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a miniszter. 

 

Születése évfordulóján emlékeztek Tamási Áronra Székelyudvarhelyen  
2022. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Tamási Áronra emlékeztek születésének 125. évfordulóján kedden az íróról elnevezett 

székelyudvarhelyi gimnáziumban. Az egynapos rendezvényen egyebek mellett vetítéseket, 

felolvasásokat tartanak, ugyanakkor megkoszorúzták az író szobrát is a tanintézet előtt. 

Hagyomány az iskola számára, hogy minden évben szeptember 20-án összegyűlnek a 

diákokkal és tanárokkal közösen Tamási Áron születésére emlékezve, ezzel mintegy lezárva a 

tanintézményben zajlott egész napos – témához kapcsolódó – programokat – fejtette ki Laczkó 

György, a Tamási Áron Gimnázium igazgatója, az író szobra előtt összesereglett diákokhoz 

fordulva. Mint mondta, ezúttal a kilencedikes tanulókat invitálták meg a rendezvényre, hiszen 

ők azok, akik legutóbb léptek Tamási nyomdokaiba. Legyetek büszkék arra, hogy a 125 éve 

született íróról elnevezett intézménybe jártok – fogalmazott. A megszokottól eltérően nem 

tartott ünnepi beszédet, ehelyett Tamási Áron hangja szólalt meg a hangfalakból, miközben az 

iskola vezetősége megkoszorúzta az író szobrát.  
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Félidőnél tartanak, meghallgatják a választókat Marosvásárhelyen  
2022. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Utcafórumokat szerveznek és online kérdőíven is kikérik a marosvásárhelyiek véleményét az 

RMDSZ-es önkormányzati képviselők és a szervezet marosvásárhelyi tagjai. A politikusok, 

helyi tanácsosok szeptembertől áprilisig szerveznek majd találkozókat a lakótelepeken, ahol 

meghallgatják a panaszokat, javaslatokat, elvárásokat. Kovács Mihály Levente, az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének elnöke szerint fontosnak tartják, hogy személyes 

találkozásokon hallgassák meg az embereket, ezért az utcafórumok mellett találkozni, egyezteti 

fognak a pedagógusokkal, az egyházak, a kulturális és ifjúsági szervezetek képviselőivel, de a 

vállalkozókkal is. Frunda Csenge, a városi tanács RMDSZ-frakciójának a vezetője arról beszélt, 

hogy lassan két éve tevékenykednek a tanácsban, és fontosnak tartják, hogy ne csak a 

fogadóórákon hallgassák meg a vásárhelyeiket, ahova általában személyes, családi 

problémákkal jönnek, hanem minden városlakónak lehetőséget adjanak, hogy lakóhelyük 

közelében találkozzanak a városi önkormányzati képviselőkkel, az RMDSZ-körzetek 

képviselőivel, és elmondják, hogy melyek a legégetőbb gondjaik, továbbá milyen jobbító 

szándékú javaslataik vannak.  

 

Holnap startol az Aradi Magyar Napok rendezvénysorozat 
2022. szeptember 20. – Nyugati Jelen 

A visszaszámlálás a végéhez közeledik, szeptember 22-én, csütörtökön az Aradi Kölcsey 

Egyesület rendhagyó közgyűlésével kezdetét veszi az aradi magyarság egyik közkedvelt 

rendezvénysorozata. Az Aradi Kölcsey Egyesület rendhagyó közgyűlése könyvbemutatóval, 

kedvezményes könyvvásárral és egy csésze kávé melletti kötetlen beszélgetéssel várja az 

érdeklődőket csütörtökön 18 órától a Jelen Házba. Az Arad közművelődési életéről szóló 

beszélgetés meghívott előadója dr. Zabán Márta, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

Magyar Irodalomtörténeti Intézetének egyetemi adjunktusa. Szeptember 23-án, pénteken már 

gőzerővel zajlanak a programok: 10 órától a Szabadság-szobor Egyesület szervezésében az FZ 

pályán elkezdődik az általános iskolások minifoci bajnoksága. A rendezvény célja, hogy 

megbarátkoztassák a fiatalokkal a focit, erősítsék bennük a közösséghez való tartozás érzését, 

ugyanakkor ápolják az iskolaközi kapcsolatokat. Minden résztvevő csapat oklevelet kap, az első 

három csapat teljesítményét kupával is jutalmazzák. 

 

A VII. Temesvári Magyar Napok vendége lesz Novák Eduárd sportminiszter és 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő 
2022. szeptember 20. – Nyugati Jelen 

Pénteken, 23-án 19.00 órától  Akarod vagy csak szeretnéd? címmel életút beszélgetés Novák 

Eduárd paralimpiai bajnokkal, sportminiszterrel. Moderátor: Farkas Ráduly-Melánia. 

Szombaton, 24-én 18.00 órától  Válságkavalkád Európában: megoldások és dilemmák – 

interaktív találkozás Winkler Gyula RMDSZ-es európai parlamenti képviselővel. Háború, 
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menekültek, az egekbe ugró energiaárak, a zárójelbe tett koronavírus-világjárvány és az 

éghajlati változások elleni fellépés előzménytelen kihívások elé állítja az Európai Uniót. Mi a 

megoldás, hol téved az EU és mire várhatunk? Szeptember 24-én, szombaton délután 17.00 

órakor szentmisével kezdődik a Temessági templombúcsú, lesz utcai felvonulás, majd a 

kultúrházban bálba hívják a szórakozni vágyókat, ahol a Pink zenekar muzsikál. 

 

Kivár az SZNT a nemzeti régiókért indított sikeres európai polgári kezdeményezés 

benyújtásával 
2022. szeptember 20. – MTI, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nem szeretné, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai 

Bizottság lesöpörje az asztalról a nemzeti régiókért indított, és 1,2 millió polgár által támogatott 

európai polgári kezdeményezését, ezért kivár a dokumentum benyújtásával - jelentette ki Izsák 

Balázs SZNT-elnök kedd délutáni sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján. „Amíg a bizottság 

elnöke Ursula von der Leyen, és alelnökei között olyanok vannak, mint Frans Timmermans és 

Vera Jourová, addig nem fogjuk letenni az asztalra, és függőben marad a sikeres polgári 

kezdeményezés” - jelentette ki a kezdeményezés polgári bizottságának az elnöki tisztségét is 

betöltő Izsák Balázs. Hozzátette: abban bíznak, hogy 2024-ben konzervatív fordulat következik 

be az Európai Unióban, és akkor jobb eséllyel nyújthatják majd be a kezdeményezést az 

Európai Bizottsághoz. 

     
A csillagok vigyázzák Királyrévet 
2022. szeptember 20. – ma7.sk  

Királyrévben szép gesztussal állítottak emléket az egy évvel ezelőtt fiatalon elhunyt Schnábelt 

Dórának, az önkormányzat szeretett és nagyra becsült alkalmazottjának . Ezentúl a helyi 

falumúzeum viseli Schnábelt Dóra nevét. A Csemadok Kirélyrévi Alapszervezete a 

hagyományokhoz híven idén is megszervezte a „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok” 

népzenei találkozót. A program részeként átnevezésre került a helyi falumúzeum is. A 2020-

ban megnyitott falumúzeum ezentúl a nemrégiben elhunyt Schnábelt Dóra nevét viseli majd. 

Dórika az önkormányzat köztiszteletben álló, szeretett alkalmazottja, anyakönyvvezetője volt, 

a királyrévi kulturális élet szíve. Az ő ötletének és áldozatos munkájának köszönhetően van 

falumúzeuma Királyrévnek. „Ő tette hozzá a legtöbbet a falumúzeumhoz, ő gyűjtögette be a 

tárgyakat és formálta megfelelővé, színvonalassá arculatát” – mesél Schnábelt Dóráról 

Királyrév polgármestere, Agócs Gergely. A falumúzeum bejáratánál egy emléktáblát is avattak, 

ezt Schnábelt Dóra lányai leplezték le a megemlékezéssel egybekötött névadó során.  
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Szakrális művekből nyílt kiállítás a párkányi plébánián 
2022. szeptember 20. – ma7.sk  

A Duna Menti Művészek Egyesülete által szervezett, In memoriam Barta Gyula kiállítása nyílt 

meg tegnap a Párkányi Római Katolikus Plébánia Marianum Lelkipásztori Központjában. „Sok 

művész megpróbálja megragadni a természetfölöttit, nem véletlenül, hiszen a transzcendencia 

egy olyan világ, amely leginkább a művészetek által tud kifejeződni. Az igaz és jó a szépben 

összefonódik, belépünk egy magasabb szférába. Örülök, hogy régiónk művészei körében is 

születtek ilyen alkotások” – mondta el üdvözlő beszédében a házigazda, Fóthy Zoltán párkányi 

esperesplébános. A Pro Culture Parkan egyesület nevében Gerstner Ákos köszöntötte az 

egybegyűlteket. „Bár az ember jelenléte az univerzumban véges, a művészember szellemisége 

művei által itt marad közöttünk, mint ahogy Gerstner István festőművészé is, aki sajnos már 

nincs közöttünk” – fogalmazott Gerstner.  

 

Bürök volt a bürokrácia elleni harcban az újszülött lányok "ovátlanítása" 
2022. szeptember 20. – bumm.sk  

A bürokrácia elleni törvények jóvoltából a polgároknak a gyermekük születését követően már 

nem kell a hivatalokban házalniuk, mert a szükséges teendőket már a kórházban elrendezhetik. 

Csak a nemzeti kisebbséghez tartozó szülők nőnemű gyermekeiről feledkeztek meg a 

jogszabályok kiötlői. Szerencsére van egy kisebbségi kormánybiztosunk, aki teszi a dolgát. 

Bukovszky László nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos a probléma orvosolását 

kezdeményezte a beruházásokért-, régiófejlesztésért és informatizációért felelős minisztérium 

(ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie/MIRRI), valamint a belügyi 

tárca és az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) munkatársaival lezajlott 

találkozói során. A kormánybiztos ragaszkodott hozzá, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

állampolgárok számára is biztosítva legyen a gyermekeik nevének bürokráciától mentes 

anyakönyvbe vétele – beleértve a lánygyermekek vezetéknevének szlovákosítalanított (azaz 

ovátlanított) formában történő anyakönyvezését –, az anyakönyvi hivatal felesleges felkeresése 

nélkül.  

 

A magyar kormánynak a legkisebb határon túli település is számít 
2022. szeptember 20. – felvidek.ma  

Gömör kis településén, a Rimaszombati járás Tajti községében köszöntötte Latorcai Csaba 

államtitkár Magyarország kormányának képviseletében a magyar iskolakezdőket szeptember 

19-én. A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja keretében megvalósuló 

ösztöndíjátadás Gömörben szeptember 16-án vette kezdetét Rimaszombatban, a Tompa 

Mihály Alapiskolában, ahol Petrovay László, a szövetség stratégiai igazgatója és munkatársai 

köszöntötték az elsősöket és szüleiket. 

A Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás szervezésében a szövetség helyi képviselői a 

térség mind a 23 iskolájába ellátogattak, s a helyszíneken összesen 298 ösztöndíjat nyújtották 

át. A Tajti Alapiskolában Dr. Latorcai Csaba János, Magyarország parlamenti államtitkára a 
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szervezet elnökével, Csáky Csongorral karöltve adták át a beiratkozási ösztöndíjat 7 

kiselsősnek.  
 

A sümegi Hétfájdalmú Szűzanya búcsúja 
2022. szeptember 20. – felvidek.ma  

Szeptember 3. vasárnapján rendezték meg számos hívő jelenlétében a sümegi Hétfájdalmú 

Szűzanya főbúcsúját. Idén két év kihagyással után nagy örömmel vettünk részt a búcsún 

Pozsonyból. A liturgikus naptár szeptember, azaz szent Mihály hava 15.napján emlékezik meg 

a fájdalmas Szűzanyáról. Vasárnap a sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom és 

Kolostor előtt rendezték meg a 10 órai szabadtéri szentmisét. Előtte 8 órakor P.Reisz Pál OFM 

atya mondott misét, aki nyolc év után befejezte Sümegen házfőnöki pozícióját. Közeli és kedves 

ismerősünk; barátságunk, ismeretségünk Pál atyával még az Őrvidékre megrendezésre kerülő 

zarándoklatokra vezethető vissza. Mint megtudtuk, augusztus 15-étől ismét Budapestre került, 

a pesti ferences kolostorban fog működni. A főmisét Barsi Balázs OFM atya, a sümegi ferences 

kegytemplom korábbi igazgatója mutatta be 10 órakor. Ő csaknem két és fél évtizedig 

működött Sümegen, tavaly júliusban búcsúztatták el, akkor került a ferences kolostorba 

Szécsénybe.  

 
Új iskolapadokat és tornaszereket kapott a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola 
2022. szeptember 20. – Vajma.info 

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában befejeződött a tantermek felújításának első 

szakasza. Ennek kapcsán Gordán Kolos, az iskola igazgatója hírportálunknak elmondta, hogy 

a tartományi oktatási titkárság, illetve a zentai önkormányzat segítségével két év alatt 340 új 

asztalt és széket sikerült beszerezniük, az idei támogatásból pedig 60 asztallal bővültek a 

tantermek. Ezek az elmúlt napokban érkeztek meg az intézménybe, a diákok már javában 

használják őket. Az eddigi felújítások 2,5 millió dinárba kerültek. Gordán Kolos hozzátette, 

hogy az elkövetkezőkben még 40 asztalt és az ehhez való székeket kell beszerezniük, s remélik, 

hogy erre a jövő év folyamán sort kerítenek. A zentai általános iskolába megérkezett a 

Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság adománya, egy multifunkcionális mérleg és egy 

tornaszekrény is. Kormányos László, a titkárság sporttal és ifjúsággal megbízott segédtitkára 

ennek kapcsán elmondta, hogy a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolának pályázat útján 150 

ezer dináros támogatást biztosítottak, ezzel is hozzájárulva a szükséges eszközök 

beszerzéséhez. 

 

Egyedi szín a magyar népzenében 
2022. szeptember 20. – Magyarszo.rs 

A muzslai falu végén szól a muzsika címmel egy értékes kiadvánnyal gazdagodott a bánáti és 

az egyetemes magyarság népzenei öröksége. A kötetben Borsi Ferenc, az Óbudai Népzenei 

Iskola tanára Lele József citerás dallamait válogatta össze. A dallamok leírása mellett a kották 
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kerültek a könyvbe, melynek a bemutatóját pénteken este tartották meg a muzslyai Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában. A vajdasági citeramuzsika színe-java 

minden évben Muzslyán Szilasi Mihályra, a vajdasági sántaciterázás úttörőjére emlékezik. 

Ezeknek a találkozóknak a rendszeres vendége Borsi Ferenc csókai származású citeraművész, 

aki úgy érezte, hogy érdemes megörökíteni ennek a vidéknek a népzenei értékét, melynek egyik 

legautentikusabb képviselője Lele József. 

  

A magyar dráma napja van 
2022. szeptember 21. – PannonRTV.com 

Ma van a magyar dráma napja: magyar szerzők műveivel, rendhagyó programokkal 

ünnepelnek a színházak Magyarország-szerte és a határon túl is. Egyes teátrumok jegyvásárlási 

akciókkal is várják a közönséget. A magyar dráma napját Madách Imre Az ember tragédiája 

című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve 1984 óta rendezik meg ezen 

a napon, hogy ráirányítsák a figyelmet a magyar drámairodalom értékeire, és új művek 

születését ösztönözzék. A magyar Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet idén 

felolvasószínházi előadással várja az érdeklődőket a magyar dráma napján a Bajor Gizi 

Színészmúzeumban. Az Örkény István drámaírói ösztöndíj egyik nyertes pályaművéből, a 

Sündisznótánc című darabból hallhatnak részleteket a látogatók. A múzeum vendége a szerző, 

Darvasi Áron és mentora, Radnóti Zsuzsa dramaturg lesz. 

 

Putyin részleges mozgósítást rendelt el 
2022. szeptember 21. – MTI, hirado.hu, 24.hu, HVG, Magyar Hírlap, Telex, Demokrata   

 Részleges mozgósítást rendelt el szerdán Oroszországban Vlagyimir Putyin orosz elnök. Putyin 

ezt egy nappal azután jelentette be televíziós beszédben, hogy négy orosz ellenőrzés alatt álló 

ukrajnai régió a szeptember 23. és 27. közötti időszakra népszavazás megtartását 

kezdeményezte az Oroszországhoz történő csatlakozásról. Az orosz elnök közölte, hogy 

Oroszország el fogja fogadni a régiók lakosságának döntését, és biztosítani fogja a szakadár 

Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban, valamint a teljes vagy részleges megszállás alá 

került Herszon és Zaporizzsja megyében a referendum lebonyolításának biztonságos feltételeit. 

         

Népszavazás kezdődik a héten a luhanszki, a donyecki és a herszoni régióban az 

Oroszországhoz való csatlakozásról 
2022. szeptember 20. – MTI, hirado.hu, ujszo.hu, PestiSrácok, Magyar Hírlap 

Szeptember 23. és 27. között népszavazást tartanak a Luhanszki és a Donyecki 

Népköztársaságban, valamint Herszon megyében az Oroszországhoz való csatlakozásról - 

közölte kedden a két délkelet-ukrajnai szakadár és az orosz megszállás alá került dél-ukrajnai 

régió kormányzata. A Luhanszki és a Donyecki Népköztársaság társadalmi kamarája hétfőn 

kezdeményezte a saját regionális vezetőjénél a referendum kiírását. Kedden hasonló 

kezdeményezést tettek a dél-ukrajnai Herszon megyében is, és ugyanezen a napon a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/magyar-drama-napja-van-0
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2022/09/21/putyin-reszleges-mozgositast-rendelt-el
https://hirado.hu/2022/09/20/percrolpercrebejegyzes/nepszavazas-kezdodik-a-heten-az-ukrajnai-luhanszki-es-a-donyecki-regioban-az-oroszorszaghoz-valo-csatlakozasrol
https://hirado.hu/2022/09/20/percrolpercrebejegyzes/nepszavazas-kezdodik-a-heten-az-ukrajnai-luhanszki-es-a-donyecki-regioban-az-oroszorszaghoz-valo-csatlakozasrol


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 21. 

. 

 

zaporizzsjai Együtt vagyunk Oroszországgal mozgalom egy melitopoli lakossági fórumon 

ugyanilyen kéréssel fordult Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alatt álló részének vezetőjéhez. 

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője azzal a kéréssel fordult Vlagyimir 

Putyinhoz, hogy a népszavazás pozitív eredménye esetén az entitás gyorsított eljárással 

válhasson az Oroszországi Föderáció jogalanyává.  

 

ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. szeptember 21. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5449-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 5008-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 169 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Vonattal szerdán 40 ember, köztük 20 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Átadták az Erdélyi Házat Munkácson 
2022. szeptember 20. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Hivatalosan megnyitotta kapuit szeptember 19-én az Erdélyi Ház Munkácson. A hírt a 

Munkácsi Kulturális és Ifjúságpolitikai Osztály adta hírül hivatalos oldalán. A megnyitót a 

kárpátaljai művész halálának évfordulóján tartották: Erdélyi Béla 1955. Szeptember 19-én 

hunyt el. Kopriva Attila képzőművész, a Kárpátaljai Művészeti Akadémia docense, az Erdélyi 

Ház ötletgazdája elmondta, hogy a művész hat évig élt ebben a házban, gyermekkorát itt 

töltötte. A rekonstrukció után az épület múzeumként, műhelyként, kiállítóteremként, valamint 

művészeti központként üzemel. Különböző kézműves foglalkozásoknak, kreatív találkozóknak 

ad otthont. Emellett szeretnék, ha népszerű turisztikai célponttá is válna. 

 

Már több mint 160 kárpátaljai iskola óvóhelyén van Wi-Fi 
2022. szeptember 20. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

A Digitális Átalakítási Minisztérium a „Wi-Fi a menedékhelyeken” projekt keretében már 163 

kárpátaljai iskolába vezette be az internetet. Erről Olekszandr Packan, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője számolt be. Fontos, hogy a gyerekek 

biztonságban és jól érezzék magukat az óvóhelyeken is, a légiriadó alatt is folytatni tudják a 

tanulást. Ehhez pedig a mai világban elengedhetetlen az internet. Igyekszünk minden oktatási 

központban előteremteni a megfelelő környezetet – mondta el Olekszandr Packan. 

 

Kárpátalján az egyik legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta 
2022. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Jelenleg 278 ezer munkanélkülit tartanak hivatalosan nyilván Ukrajnában – tudatta 

szeptember 20-án a mukachevo.net internetes hírportál. Országos szinten a munkanélküliek 

csupán 36%-a férfi. Regionálisan a legnagyobb munkanélküliséget Dnyipropetrovszk és Harkiv 

megyében mutatták ki, ahol 22,2%, illetve 20,5% az arányuk. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/mintegy-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/atadtak-az-erdelyi-hazat-munkacson/
https://karpatalja.ma/haboru/mar-tobb-mint-160-karpataljai-iskola-ovohelyen-van-wi-fi/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-az-egyik-legalacsonyabb-a-munkanelkulisegi-rata/
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Továbbra is igényelhetnek támogatást a kárpátaljai lakosok 
2022. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Ismét állami támogatást igényelhetnek azok a személyek Kárpátalján, akik térítésmentesen 

szállásolnak el belső-ukrajnai menekülteket november, december, január vagy február 

folyamán. Erről Petro Dobromilszkij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal 

helyettes vezetője mondta el. A támogatás összege továbbra is 4 000 hrivnya. Egyszeri 

támogatásról van szó. A megyei vezetőség a program bővítése érdekében jótékonysági 

szervezetek bevonását tervezi, mivel a támogatás ösztönzi a lakókat a menekültek 

befogadására. 

 

Kárpátaljai őrmester a háború újabb áldozata 
2022. szeptember 20. – karpatalja.ma 

A háborúban vesztette életét Volodimir Opalenik, az A7015 katonai egység őrmestere. Az 

Felsődomonyai kistérség közleménye szerint a férfi szeptemer 7-én halt meg Harkivban. A 

védőt szeptember 19-én kísérték utolsó útjára. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács 
2022. szeptember 20. – karpataljalap.net 

A nyolcadik összehívású Beregszászi Városi Tanács pénteken tartotta meg 20. soros ülését. Az 

esemény kezdetén egyperces néma főhajtással emlékeztek a háborúban elesett beregszászi 

katonákra. Az ülés során főként költségvetési kérdésekben hozott döntést a képviselői testület. 

A tanácsülésen 44 kérdés került napirendre, melyek jelentős része a költségvetést érintette, 

valamint a földkérdéseket és a vízügyet.  A költségvetési kérdésekben a Beregszászi Linner 

Bertalan Központi Járási Kórház 2023-as költségvetése kapcsán nem volt teljes az egyetértés a 

képviselői testületben. Az ellenzékben lévő képviselők közül többen bírálták a város vezetését 

több kérdésben is. 

 

Téli formaruhát kapnak a munkácsi területvédelmi zászlóalj tagjai 
2022. szeptember 20. – kiszo.net 

A Munkácsi Városi Tanács eddig több mint 413 millió hrivnyát fordított a helyi költségvetésből 

Ukrajna védőinek megsegítésére – írta a Mukachevo.net hírportál. Andrij Baloga Munkács 

polgármestere hétfőn bejelentette, hogy október 1-ig 725 formaruha készletet (tépőzáras kabát, 

magasított derekú nadrág, gyapjúdzseki) juttatnak el a területvédelmi zászlóalj tagjainak. A 

közeljövőben sapkák, zoknikat és kesztyűk beszerzését tervezik. 
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https://karpatalja.ma/haboru/tovabbra-is-igenyelhetnek-tamogatast-a-karpataljai-lakosok/
https://karpatalja.ma/haboru/karpataljai-ormester-a-haboru-ujabb-aldozata/
https://karpataljalap.net/2022/09/20/megtartotta-soros-uleset-beregszaszi-varosi-tanacs
https://kiszo.net/2022/09/20/teli-formaruhat-kaptak-a-munkacsi-teruletvedelmi-zaszloalj-tagjai/
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 20. – Kossuth Rádió 

Mától lehet jelentkezni a Szülőföldön magyarul programra. A Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett programban  nevelési, oktatási, valamint 

tankönyv- és taneszköz támogatásra, illetve hallgatói támogatásra pályázhatnak azok a külhoni 

gyerekek és fiatalok, akik tanulmányaikat szülőföldjükön, magyar nyelven végzik. A támogatás 

tanévenként egy alkalommal igényelhető. Fejenkénti keretösszege 22 400 Ft. A program teljes 

keretösszege 4,5 milliárd Ft. A Szülőföldön magyarul programban, a tavalyi tanévben több 

mint 220 ezer külhoni magyar gyerek és fiatal részesült támogatásban a bölcsődétől az 

egyetemig. A támogatási kérelmet 2022. szeptember 20. és október 20. között lehet benyújtani. 

Az egyes régiókra vonatkozó felhívások elérhetők a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján.   

 

Szlovákiában október 29-én tartják az összevont önkormányzati és megyei választásokat. Az 

elmúlt két választási ciklus sikeres volt a Szövetség elődpártja, a Magyar közösség Pártja 

szempontjából, ami azt jelenti, hogy megyei és regionális szinten az ország harmadik 

legerősebb pártja, a legtöbb helyi és megyei képviselővel, illetve polgármesterrel. A Szövetség 

Nagyszombat megyei elnök-jelöltje Berényi József, aki az elmúlt két ciklusban alelnökként 

dolgozott. A megyei önkormányzat a választási ciklus utolsó ülésére készül.  

 

Elrajtolt ma délelőtt Kiskőrösről az Egy vérből vagyunk jótékonysági futás. 6 nap alatt 500 

kilométert tesznek meg a futók. A véradással és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

gyermekotthonaiba eljuttatott adománnyal összekötött esemény egyik kiemelt üzenete az 

összetartozás. A jótékonysági futás kulturális értékkel is bír, hiszen a Petőfi Emlékévhez 

kapcsolódóan érintik azokat a településeket, amelyek a költő életében meghatározóak voltak. 

Molnár H. Bolgárka összeállításába elsőként Gui Angélát, az Egy vérből vagyunk Alapítvány 

alapítóját, a jótékonysági futás szervezőjét halljuk. 

 

Szeptemberben célegyenesbe ért az Integratio Alapítvány májusban indított Temesvári 

kincskeresők elnevezésű programja, amelyet azzal a szándékkal hívtak életre, hogy Temesvár 

ne csak múltjában, hanem jelenében is multikulturális közeg legyen. Munkatársunk 

látogatásakor éppen ifjú, önkéntes idegenvezetőket képeztek, akik jövőre a Temesvár Európa 

Kulturális fővárosa programban 4 nyelven vezetnek majd csoportokat.  

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Egy tiszteletreméltó  hagyományt honosítottak meg a Hargitafürdőre visszatelepedett pálos 

szerzetesek a Székelyföldön. A Hargita tetőn - még mindig látható egykori kolostor romjainál 

Szent-Kereszt zarándoklatot tartanak. 

 

Immár tíz éve, a Durindón adják át az arra érdemes népművészeknek, népzenészeknek a Bodor 

Anikó-díjat. Bodor Anikó népzenekutató, tanár, a Délvidéki Népzenei Archívum létrehozója és 

gondozója volt. Az idei, Palicson megrendezett Vajdasági Ünnepi Játékokon  vehette át ezt a 

rangos elismerést a Flaman-Hézső citeraduó. A felterjesztő, Borsi Ferenc volt, a Durindó 

fesztiváltanács tagja. 

 

Skrabány Viktor festőművész 86 éves korában is életvidám,  segíti a fiatal művész palántákat 

az érvényesülés felé vezető úton. Neki mindig fontosabb volt az, hogy mit ad a közösségnek, 

mint az, hogy mit kap viszonzásul. Erről is beszélget Ternovácz István az Magyar Életfa- és 

Fórum-díjas akadémiai festővel, Óbecse első díszpolgárával a Nagyok ma esti adásában, amiből 

most egy részletet hallunk. 


