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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

 Orbán Viktor: vonják vissza Brüsszelben a szankciókat! 
2022. szeptember 21. – MTI, Magyar Nemzet, Mandiner, HírTV, Origo 

Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális, a szankciók változtatták globális gazdasági 

háborúvá - mondta a Magyar Nemzet szerda este megjelent írása szerint Orbán Viktor a 

Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Balatonalmádiban, ahol arra kérte frakciója tagjait: 

mindent tegyenek meg azért, hogy Európa legkésőbb év végén visszavonja a szankciókat. A 

lap információi szerint a kormányfő arról beszélt: ma már mindenki számára világos, hogy 

egy elhúzódó háborúra kell számítanunk, arra kell készülni, hogy ez a háború a 

szomszédunkban folytatódni fog idén és jövőre is. A miniszterelnök szerint éppen ezért 

minden eddiginél fontosabb kérdéssé vált Magyarország számára a biztonság és a gazdasági, 

nemzeti szuverenitás védelme, ezért hozták létre honvédelmi alapot. A katonákat 

visszavonták a határok védelméről, létrehozták a határvadász alakulatokat - sorolta a 

kormányfő, hangsúlyozva, hogy több katonára van szükség és az ország védelmére kell 

készülniük. Orbán Viktor értékelése szerint a háború aggasztja az embereket, követik az 

eseményeit, de ami közvetlenül érinti a családokat, az jelenleg az infláció - írta a lap. 

Hozzátették: a miniszterelnök tisztázta: a választások előtt azt gondolták, hogy tervezhetően 

alakulnak a gazdasági körülmények a háború ellenére is, azonban 2022 júniusban 

Brüsszelben elfogadták a gazdasági, kereskedelmi szankciókat, köztük az olajszállítási 

szankciókat is, majd rögtön az asztalra került a földgázvásárlási szankció is, ezért 2022 

júniusától kezdve a földgáz ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd újabb hónap alatt 

megháromszorozódott. 

 

Novák Katalin: a béke legyen az elsődleges cél 
2022. szeptember 21. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu, Mandiner, PestiSrácok.hu, HírTV, 

Magyar Hírlap, maszol.ro 

Magyarország arra sürgeti az ENSZ tagállamait, hogy az orosz-ukrán konfliktusban a békét 

nyilvánítsák elsődleges célnak - jelentette ki az ENSZ Közgyűlése előtt a magyar köztársasági 

elnök. Novák Katalin a 77. ülésszak plenáris ülésén mondott beszédében emlékeztetett arra, 

hogy az ENSZ megalakításának legfontosabb célja a béke volt, ahogy ezt az ENSZ 

Alapokmány I. cikke is megfogalmazza. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy 

Magyarország szomszédságában 20 évvel a délszláv háború után újra háború zajlik, és 

különös aggodalmat okoz, hogy a háborúnak határon túl élő magyarok is áldozatául esnek. 

Megerősítette, hogy Magyarország határozottan elítéli Oroszország Ukrajna elleni 

agresszióját, amely hatalmas emberi szenvedést és pusztítást okozva romba döntötte Európa 

békéjét és súlyos kihatással van a világ rendjére. Novák Katalin elmondta, hogy a magyarok a 

konfliktus kezdete óta az áldozatok mellett állnak, jelenleg is zajlik Magyarország 
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történetének legnagyobb humanitárius akciója, a magyar emberek, egyházak, civil 

szervezetek, önkormányzatok és a kormány a konfliktus kezdete óta már közel 1 millió 

embernek nyújtottak menedéket. A köztársasági elnök hangsúlyozta: megtanultuk, hogy a 

háború gonosz és nem vezet sehova. A háborúnak csak áldozatai vannak, és a legnagyobb 

veszteségek a családokat érik: az anyákat és apákat, akik elveszítik gyermekeiket a csatatéren, 

feleségeket, akik elvesztik férjüket a harcokban, gyerekeket, akik elvesztik testvéreiket a 

háború poklában. 

 

Szijjártó: a 25. órában vagyunk, meg kell kezdeni az ukrajnai béketárgyalásokat 
2022. szeptember 21. – MTI, Origo, HírTV, Magyar Nemzet 

Már nem is a 24., hanem a 25. órában vagyunk, ezért mielőbb véget kell vetni az ukrajnai 

háborúnak, amihez az érintett feleknek az ENSZ közgyűlési hetét kihasználva végre komoly 

párbeszédet kellene kezdeniük - figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán New Yorkban. A tárcavezető az M1-nek adott interjújában a 

részleges orosz mozgósítás hírére reagálva hangsúlyozta, hogy minden olyan hír rossz hír, 

amely a konfliktust eszkalálja, ezzel párhuzamosan pedig minden olyan fejlemény jó hír, 

amely közelebb visz a békéhez. Rámutatott, hogy Ukrajna szomszédjaként Magyarország 

rögtön súlyosan szembesül a háború negatív hatásaival, ezért hazánk különösen érdekelt a 

minél előbbi rendezésben, hogy meg lehessen előzni a még nagyobb bajt. "A mai napon is 

szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy minél előbb arra van szükség, hogy véget 

érjen a háború (.) Ki kell használni az ENSZ közgyűlési hetét, az ENSZ-t, amelyet azért hoztak 

létre, hogy a világon a legnehezebb kérdéseket is meg lehessen beszélni egymással" - szögezte 

le. "Mi Ukrajna szomszédságában nem tudunk mást mondani, mint hogy békét akarunk, és 

arra kérjük a világpolitika erős szereplőit, hogy végre beszéljenek egymással, állapodjanak 

meg egymással, végre legyen tűzszünet és végre kezdődjenek olyan megbeszélések, amelyek 

elhozhatják a békét és véget tudnak vetni emberek tíz- és százezreinek, millióinak teljesen 

értelmetlen szenvedésének" - tette hozzá. 
 

       
Katolikus iskolaügy – Marosvásárhelyi RMDSZ: „nem rajtunk múlik” 
2022. szeptember 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Tanfelügyelőségnek nem kellett volna politikai ügyet csinálnia a 

marosvásárhelyi római katolikus iskola helyzetéből, hiszen nem ez a feladata – véleményezte 

az intézmény döntését Kovács Mihály Levente. A marosvásárhelyi RMDSZ elnöke szerint a 

helyi önkormányzat továbbra is készen áll véghez vinni az iskola újraalapítását. Az RMDSZ 

országos és helyi szervezetének egyértelmű szándéka továbbra is az, hogy újraalapítsák a 

marosvásárhelyi római katolikus iskolát, és minden törvényes eszközt felhasználnak, hogy a 

közösség igényének eleget tegyenek – nyilatkozta az Erdélyi Magyar Televíziónak Kovács 

Mihály Levente. A marosvásárhelyi RMDSZ elnöke úgy véli, a Maros Megyei Tanfelügyelőség 

túllépte hatáskörét, hiszen a feladata az oktatás minőségének biztosítása lenne, nem pedig 
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politikai útra terelése. „Elsősorban azt vélem felfedezni, hogy ebben a kérdésben nem a 

feladatuknak tesznek eleget, ami arról szól, hogy minden diák számára és a közösség 

igényeinek megfelelően válaszoljanak oktatáspolitikai szempontból, hanem ezt teljesen más 

síkra, egy politikai síkra terelték, politikai ügyet kreáltak ebből. Ez nem az ő feladatuk” – 

nyilatkozta Kovács Mihály Levente. 
 

Mintegy ötszáz erdélyi magyar templom újult meg – beszélgetés Kató Béla 

református püspökkel  
2022. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

Végéhez közeledik az öt évvel ezelőtt magyar állami támogatással elkezdett nagy erdélyi 

magyar templomfelújítási projekt. A tapasztalatokról és a gyülekezeteket foglalkoztató 

kérdésekről Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével beszélgettek a 

nyári szünet után újrainduló Hangadó e heti műsorában. Közel ötszáz erdélyi magyar 

templom újult meg teljesen vagy részlegesen az elmúlt öt esztendőben a magyar kormány 

által folyósított támogatásoknak köszönhetően. A történelmi magyar egyházak által igényelt 

támogatást több gyülekezetben európai uniós pályázatok, és kisebb részben román állami és 

önkormányzati támogatás egészítette ki. A felújított erdélyi református templomok hálaadó 

istentiszteletein részt vevő püspököt arról is megkérdezték, miről beszélget híveivel a 

gyülekezetekben, milyen gondok foglalkoztatják az embereket. A beszélgetés során szóba 

kerül a koronavírus-járvány, a szomszédunkban zajló háború kihatása az erdélyi 

gyülekezetekre, és a keresztyén hit megtartásának fontossága egy olyan világban, amikor a 

gyülekezeti élet jelenti a hívek számára a lelki biztonságot.  
 

Szakmai tanulmánnyal is alátámasztják a felekezeti oktatás szükségességét 

Marosvásárhelyen  
2022. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

Jelenleg nincs a marosvásárhelyi önkormányzat térfelén a római katolikus felekezeti iskola 

újralapításának labdája, az ARACIP-nek (oktatás minőségét felügyelő ügynökség) kell lépnie 

– mondta Frunda Csenge, marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselő, akitől azt is 

megtudta a szekelyhon.ro, hogy egy szakmai tanulmányt is készíttetnek, amellyel 

alátámasztják, hogy miért fontos a felekezeti iskola újraalapítása. Frunda Csenge arról is 

beszélt, hogy a helyi tanács betartotta a jelenleg érvényben levő törvényeket, követték a 

módszertan utasításait. Figyelemmel követik a módszertan változásait is, hogy lássák, hogy a 

2023-2024-es tanévre érvényes módszertan mit fog majd az iskolahálózattal és az iskolák 

megosztásával kapcsolatban előírni. „Folyamatosan egyeztetünk a jogászokkal, hogy minden 

lépésünk és döntésünk törvényes legyen és a katolikus iskola létrehozása ne akadjon el” – 

tette még hozzá Frunda.  
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Adománygyűjtés Kárpátaljának  
2022. szeptember 21. – szekelyhon.ro 

Fogadj örökbe egy kárpátaljai falut! jelszóval indított jótékonysági akciót az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezete és a marosvásárhelyi Szabadi úti 

Református Egyházközség. A kezdeményezés célja az Ukrajnában dúló háború kárpátaljai 

károsultjainak megsegítése, Szernye településen élők támogatása. A Beregszász melletti, 

többségében magyarok által lakott Szernye lakosságát az elmúlt időszakban fokozottan 

sújtotta a több mint fél éve dúló háború, valamint érintette az Ukrajnán belül tapasztalható 

belső migráció. Tőkés András, az EMNT Maros megyei elnöke elmondta: a tartós 

élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket szeptember 23-ig, péntekig várják – 

munkanapokon, 10 és 14 óra között – a marosvásárhelyi EMNT demokráciaközpontban 

(Klastrom/Mihai Viteazul utca 10. szám), valamint a Szabadi úti református templomban.  

 

Többszörös ünnepen emlékeznek Báthory István fejedelemre Szilágysomlyón 
2022. szeptember 21. – maszol.ro 

Kettős ünnepet ülnek a hétvégén Szilágysomlyón: a Báthory Napok keretében 

visszatekintenek a Báthory István Alapítvány elmúlt 30 évére, és az önkormányzat 

szervezésében megtartják a már hagyománnyá vált Báthory Festet is. A Báthory István 

Alapítvány elnöke, Kovács Zoltán elmondta, színes és változatos programokkal, ugyanakkor 

felejthetetlen élményekkel készültek a következő napokra. Csütörtökön 15.00 órától 

kézműves alkotódélutánt tartanak a gyermekeknek az EMKE – Szilágysomlyói Magyar 

Házban, ezt követően a Városi Kultúrházban Sárkánykertben a jövő vándoraival címmel, 

gyermekcsoportok közreműködésével táncos, zenés esten vehetnek részt az érdeklődők, majd 

a Romániai Magyar Cserkészszövetség fennállásának 30. évfordulója alkalmából szervezett 

Vándorkiállítás megtekintésével zárul az első nap a Szilágysomlyói Római Katolikus 

Közösségi Házban. 
 

Hunyad megye magyar templomai 
2022. szeptember 21. – Nyugati Jelen 

Hunyad megyében a magyarság mindig is kisebbségben volt, történelmi, kulturális öröksége 

mégis jelentős. Erről újabb bizonyosságot kaptunk a Hunyad Megyei Magyar Napok 

alkalmával, amikor Kun Árpád nyugalmazott református lelkész a megye magyar 

templomairól szóló kötetét mutatta be a dévai Magyar Házban. A szerző jól ismeri a megyét, 

az évek során számos településen szolgált, vagy beszolgált olyan kis létszámú 

gyülekezetekben, ahol nincs állandó lelkipásztor. A kötetben azonban nemcsak református 

templomokat mutat be, hanem római katolikus és unitárius templomokat is, az 

információkat feleségével, Kun-Kriza Ilonával folytatott helyszíni barangolásai során szerezte, 

s a fényképek is akkor készültek. A kötetben bemutatott 63 magyar templom története igen 

eltérő. Vannak ősrégi középkori templomok, mint például a tizenharmadik századi híres 

őraljaboldogfalvi református templom. Kevésbé ismert – még a magyarság körében is – az 

annál közel két évszázaddal régebbi algyógyi rotonda (kerektemplom), amely számos 
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történész szerint nemcsak Erdély, hanem egész Románia legrégebbi megmaradt temploma! A 

református egyházhoz tartozó rotondát tavaly újították fel magyarországi anyagi 

támogatásból. 
 

Magyarok elgázosításáról fantáziált a szatmári liberálisok új tagja 
2022. szeptember 21. – maszol.ro 

Az Olimpia egykori labdarúgója, Dan Gavrilescu a PNL új tagja. Ezt a helyi RMDSZ-szel 

minden szinten hadakozó Adrian Cozma megyei PNL-elnök jelentette be a Facebookon. A 

sárga-kékek egykori játékosa inkább botrányai, nem pedig góljai miatt maradt meg az 

emlékezetünkben. Előbbiek közül is a legemlékezetesebb az, amikor a magyarok 

elgázosításáról fantáziált. A közösségi médiában közzétett bejegyzéséért pénzbüntetést is 

kapott az Országos Diszkriminációellenes Tanácstól. Az eset még 2013-ban történt, amikor az 

akkori szatmárnémeti polgármester, Dorel Coica egyik bejegyzése alá kommentelt: „(…) Az 

ördög vigye el azokat, akik még mindig visszasírják azt a senkiházi Ilyést. Hánynom kell 

tőletek és szégyelljétek magatokat. Mindnyájatokat elgázosítanálak és koncentrációs táborba 

zárnálak. Évekig nem csinált semmit és ti még most is nyaljátok a s***ét. Nem elég nektek, 

hogy annyi évig járomban tartott minket… Ha Vlad Țepeș élne, vagy 40 ezret karóba húzna” 

– írta a hozzászólásban. 
 

Így működik kontrollálatlanul a romániai nacionalizmus 
2022. szeptember 21. – maszol.ro 

Hogy miképpen működik és hogyan erősödik a nacionalizmus Romániában, hűen tükrözi az a 

vita is, amely legújabban a közismerten magyarellenes Dan Tanasă szélsőjobboldali 

parlamenti képviselő és Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter között bontakozott ki az 

utóbbi napokban a Csíkszeredai Sportklub és a Bukaresti Steaua jégkorong román Kupa-

döntő apropóján. Kiderült: a tények és a vádak köszönőviszonyban sincsenek egymással. A 

szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben parlamenti 

képviselői mandátumot nyert, és a magyar polgármesterek által vezetett önkormányzatok 

ellen – a magyar feliratok miatt – perek tucatjait elindító Dan Tanasă Facebook-

bejegyzésében azzal vádolta meg Tánczos Barnát, hogy Románia kormányának 

képviselőjeként letérdelt „az úgynevezett Székelyföld” himnuszának éneklése közben. A 

romániai sajtó jelentős része, online portálok, rádiók és televíziók forráskritika nélkül és a 

tények, illetve a politikus állításainak ellenőrzése nélkül vették át a képviselő bejegyzését és 

keltettek olyan magyarellenes hangulatot, hogy a beszámolók alatti hozzászólásokat nemcsak 

a nyomdafesték, de még a képernyő sem bírja el. 
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A hetényi „tarczysok“ közel 40 százaléka bejáró, s élvezi az iskolabuszozást 
2022. szeptember 21. – ma7.sk  

Magyar kormányzati támogatásából e tanévben 14 felvidéki, elsősorban szórványban, illetve 

nyelvhatáron fekvő település magyar alapiskolája tanulóinak öt 23 személyes és tizenegy 9 

személyes iskolabusz segíti az iskolába járást. A Rákóczi Szövetség járműveit az augusztus 31-

i szigetszentmiklósi ünnepség keretében adták át a kiválasztott intézményeknek, így a 

Komáromi járásbeli Hetényen működő Tarczy Lajos Alapiskolának is, amely igazgatójától, 

Czibor Angelikától a további részleteket is megtudtuk. „Iskolánk az új tanévben 21 

pedagógussal és 124 tanulóval működik. Bár Hetény nem szórványban vagy nyelvhatáron 

fekvő község, mégis meghallgatásra talált a kérelmünk, és besoroltak bennünket a Rákóczi 

Szövetség (RSZ) iskolabusz-programjába. A szakemberek döntését elsősorban az indokolta, 

hogy a tanulóink közül 49 bejáró (39,5 százalék), akiknek a két irányból történő, rendszeres 

utaztatásához két iskolabuszra van szükségünk. A másik indok pedig az, hogy iskolánk évek 

óta magas színvonalú oktató-nevelő, értékmegőrző munkát végez” – mondta el a Ma7-nek 

Czibor Angelika. Az első, 23 személyes buszukat a faluvezetés a Bethlen Gábor Alaptól és a 

Videó Alapítványtól már hetedik éve bérli, annak sofőrje pedig a községi hivatal 

alkalmazottja. Harmadik hete pedig az RSZ támogatásával kapott, szintén 23 személyes 

iskolabusz további 19 diákjuk biztonságos utaztatását szolgálja.  

 

Forró: Továbbra is a tárgyalásokat tartjuk a megoldásnak 

2022. szeptember 21. – bumm.sk, ma7.sk  
„A kormány tanácstalansága a energiaválság kapcsán elképesztő. Ma arra sem képes, hogy 

szükségállapotot hirdessen ki – írta állásfoglalásában a Szövetség. A mai orosz mobilizáció 

egyértelműsítette, hogy hosszú háborúra kell készülnünk. A hosszú háború egyben azt is 

jelenti, hogy az energetikai válság Szlovákiában sem fog magától megoldódni, kiváltképp 

akkor, amikor Moszkva továbbra is Európa elleni fegyverként tekint az energiahordozóokra. 

A kormány pedig ma sem fogadott el semmi konkrétumot, addig jutottak, hogy arról 

döntöttek, hogy egyáltalán majd dönthessenek. Február 16-án, még a háború kirobbanása 

előtt elmondtuk, hogy az energiaválság tarthatatlan helyzetbe hozza a kisvállalkozókat és a 

társadalmilag gyengébb csoportokat. Akkor a vállalkozók számára az ún. szuperelvonás 

bevezetését javasoltuk, amely az energiaszámlák kétszeres beszámításávál jelentős 

adókedvezményhez juttatná a vállalkozókat. Az emberek számára pedig egy Energetikai 

Kompenzációs Alapot javasoltunk létrehozni, amelyből gáz- és villanyáram támogatáshoz 

juthattak volna. A kormány sem a mi javaslatainkat, sem más szakértők javaslatát nem 

fogadta meg. A helyzet pedig hatványozottan rosszabb lett azóta. Így oda jutottunk, hogy ma 

már egyetemek, kórházak, intézmények, községi hivatalok  beszélnek bezárásról, hiszen a 

fennmaradó három hónapban még ha akarnák sem tudnák a közbeszerzési eljárásokat 

lefolytatni a hiányzó szabályozás hiányában. Mindeközben a cégek, önkormányzatok és civil 

szervezetek is már januártól háromszoros energiaszámlákat fizetnek, az állam a 

semmittevéssel pedig még nyerészkedik is ezen, hiszen az áfából többszörös bevételei 

vannak" - jegyezték meg.  
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Múlt hétvégén senki sem volt cukorból Királyhelmecen 
2022. szeptember 21. – bumm.sk  

Több ezren voltak kíváncsiak a Bodrogközi Kulturális Fesztivál programjaira. A közönség a 

szakadó eső ellenére is végigtombolta Kowalsky meg a Vega koncertjét. Nagy meglepetést 

okozott a magyarországi zenészek számára, hogy a múlt szombaton szervezett koncertről 

senkit sem üldözött el a kellemetlen időjárás. A közönség a zuhogó esőben, az esernyők 

oltalma alatt tombolta végig a szombati esti nagy koncertet, amely – a többi zenei 

eseményhez hasonlóan – teltház mellett zajlott a királyhelmeci szabadtéri színpadon. (A 

zenekar tagjai köszönetet is mondtak ezért az együttes közösségi oldalán.) A szervezők az 

utóbbi jó néhány év legsikeresebb rendezvényeként könyvelhették el az idei Bodrogközi 

Kulturális Fesztivált. „Bár nagyon szerettük volna, nem hívtuk meg a testvértelepüléseink 

küldöttségeit, nem rendeztünk nagy fogadást vagy díszebédet az intézményvezetők, az 

egyházak vagy a pártok képviselőinek sem, de azt semmiképp se szerettük volna, ha úgy 

spórolunk, hogy az emberektől vesszük el a kulturált szórakozás lehetőségét. Hisz éreztük az 

elmúlt évek korlátozó intézkedései közepette, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, 

a közösségek, a közös összejövetelek és élmények. A rendezvényeket – az elmúlt két évhez 

hasonlóan – újra nemcsak a város, hanem különböző polgári társulásokkal és intézményekkel 

együtt rendeztük egymás mellé.” – közölte mondta Leczo Zoltán, a város marketing- és 

sajtóreferense. 

 

Kövesdi Károly és B. Kovács István megkapták a Magyar Művészeti Akadémia 

tagozati díját 
2022. szeptember 21. – felvidek.ma  

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozati díjait szeptember 19-én a Pesti 

Vigadóban, a köztestület székházában. Az elismerést kilenc kategóriában tizennyolc 

alkotónak ítélték oda, köztük felvidékieknek is. „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. Szintén Illyés Gyula-díjban részesült Kövesdi Károly 

költő, író, műfordító, a felvidéki magyar szellemi és társadalmi élet sokoldalú egyénisége 

kiemelkedő irodalmi-publicisztikai munkásságáért. „Kövesdi Károly Magyar Örökség-díjas 

költő, író, újságíró, szerkesztő, a felvidéki magyar szellemi és társadalmi élet egyik 

legsokoldalúbb egyénisége. Egész életművét a történelmi távlatban való gondolkodás, a 

felelősségérzet, a felvidéki magyarság megmaradásáért való jogos aggodalom és tenni akarás 

jellemzi. Különböző műfajokban alkot, köztük versek, gyermekversek, meséskönyv, 
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publicisztikai válogatások egyaránt megtalálhatók. Sokat fordított a szlovák és a cseh 

irodalomból, az általa szerkesztett könyvek száma a százat közelíti” – áll a méltatásban. 

 

A Rákóczi Szövetség átadta az ösztöndíjakat a párkányi régió iskoláiban 
2022. szeptember 21. – felvidek.ma  

Szeptember 20-án az Érsekújvári járás déli részének iskoláiban folytatta a Rákóczi Szövetség 

a Magyar iskolaválasztási programja keretében megvalósuló ösztöndíjátadást.   Nánán a 

kisiskola diákjai várták a vendégeket. Nagy megtiszteltetésnek vették a tanítónők, Végh Ildikó 

és Szúnyogh Anita igazgatónő, hogy idén helyben, a kisiskola szűk falai között kapták meg az 

elsősök szülei az ösztöndíjakat. Ezúttal mindössze négy kis elsős kezdte meg az iskolaévet a 

kívül-belül felújított óvoda és iskola épületében. Budapestről a Rákóczi Szövetség 

képviseletében dr. Petrovay László stratégiai igazgató, Nagy Klaudia és Solti Ferenc, a KDNP 

Pest Megyei Választmánya nemzetpolitikai munkacsoportjának elnöke jelent meg. Útjukon 

elkísérték őket a Szövetség érsekújvári járási szervezete képviseletében Farkas Iván, Bolya 

Szabolcs és Vitkó Andrea megyei képviselők is. Nánán a vendégeket Szúnyogh Anita 

igazgatónő fogadta, aki bemutatta a kisiskolát, mely e déli részben szinte egyedüli 

formációban működik, mint 1–4. évfolyamos iskola. Mind a szülők, mind a gyerekek kedvelik 

a kis létszámú, nyugodt környezetben működő kisiskolát, s kitűnő eredményeket érnek el az 

innen Párkányba távozó diákok. A kisdiákok versekkel köszöntötték a vendégeket. Farkas 

Iván megyei képviselő üdvözölte a pedagógusokat és a szülőket, megköszönve nekik, hogy a 

helyi anyanyelvi iskolát választották gyermekeiknek. A Szövetség megyei képviselői és a 

szülők nevében is megköszönték a Rákóczi Szövetség főként a felvidéki magyar iskolát 

látogató gyermekek részére nyújtott sokirányú támogatását. 

 

      
 

A párbeszéd és többnyelvűség intézménye 
2022. szeptember 21. – Magyarszo.rs 

Szerbiai tanulmányúton tartózkodnak a budapesti Mathias Corvinus Collegium 

tehetséggondozó intézmény hallgatói, akiket kedden a tartományi parlamentben Pásztor 

István házelnök fogadott. A beszélgetés során a képviselőház elnöke a vendégekkel ismertette 

az általa képviselt szerv működésének részleteit, azt a jogi keretet, amellyel összhangban 

döntéseket hoz, hatásköreit, az államapparátusban betöltött szerepét. Mint mondta, a 

képviselőház tagjai büszkék arra, hogy a vajdasági parlament a párbeszéd hosszú 

hagyományának az ápolója, a politikai vélemények különbözősége ellenére a parlamentben 

kimondottakról mindenki számot vezet, s a politikai kultúra szellemében zajlanak a viták. 

Ugyanilyen büszkék lehetünk a többnyelvűségre is, amely szintén meghatározó eleme a 

tartományi képviselőház működésének, fogalmazott Pásztor, hozzátéve, az Európai 

Parlament után ebben a házban beszélik hivatalosan a legtöbb nyelvet. 
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Biztonsági gyermekülés kisgyermekes családoknak Magyarkanizsán 
2022. szeptember 21. – Vajma.info, magyarszo.rs 

Magyarkanizsa önkormányzata idén is pályázatot hirdetett ingyenes biztonsági autós 

gyermekülések igénylésére kisgyermekes családok számára. Az üléseket ma, szerdán 

osztották ki a 76 sikeres pályázónak. A jelenlévők ez alkalommal is előadást hallhattak a 

Közlekedésbiztonsági Ügynökség munkatársaitól az ülések helyes használatáról. Fejsztámer 

Róbert magyarkanizsai polgármester elmondta, nagyon örül neki, hogy több mint 70 

jelentkező és résztvevő volt idén is, hiszen ez azt jelenti, hogy a szülőknek fontos a saját 

biztonságukon kívül a gyermekeik testi épsége is, amikor beülnek az autóba.  

 

Nagybecskerek: Főhajtás az egykori katonatemetőnél kialakított emlékhelyen 
2022. szeptember 21. – vajma.info 

A nagybecskereki katolikus temetőben, az egykori katonatemető helyén kialakított 

emlékhelynél emlékeztek ma délután, emlékezve az első világháborús áldozatokra. Száznyolc 

éve szeptember 21-én temették el itt az első elesett katonát, tavaly, ugyanezen a napon 

állíttatták az emléktáblákat, amelyet Magyarország kormányának támogatásával hoztak létre. 

Immár márványba vésve olvasható minden egyes áldozat neve. A megemlékezésen Molnár 

Attila, az MNT tagja mondott beszédet. A megemlékezés keretében alkalmi műsorra került 

sor, részt vett az Emmanuel kamarakórus, alkalmi verset szavalt Sziveri Emese, Süveg Emma, 

a nagybecskereki zenede tanulója pedig hegedűjátékával lépett fel. A megemlékezés végén 

virágot koszorút el a keresztnél a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, 

Nagybecskerek Város önkormányzata, a visegrádi Szent György Lovagrend Bánáti Priorátusa, 

valamint a nagybecskereki Petőfi MME képviselője. 
 

Beruházások a szabadkai Kolevka gyermekotthonban  
2022. szeptember 21. – vajma.info 

Szenzoros szobát és a kültéri felzárkóztató tantermet alakítottak ki a szabadkai Kolevka 

Fejlődési Zavarokkal Küzdő Gyermekek Otthonában önkormányzati költségvetési 

forrásokból. A város e két projekt megvalósítására összesen 2,4 millió dinárt különített el - 1,7 

millió dinárt az érzékelőszoba felszerelésére és 700 000 dinárt a kültéri tanterem építésére. A 

beruházást megtekintette Stevan Bakić szabadkai polgármester is. Elmondta, hogy az új 

épületek megépítésével, a régiek felújításával és azok világszínvonalú, a legkorszerűbb 

követelményeknek megfelelő felszerelésével javultak a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek 

tartózkodási körülményei és a dolgozók munkafeltételei, azaz az intézményben nyújtott 

szociális védelmi szolgáltatások. Az önkormányzat a szenzoros szobára és a kültéri teremre 

biztosított forrásokon túl, a Kolevka Otthon kereteiben működő Zvezdica napközi és a 18 év 

feletti értelmi fogyatékos személyek napköziotthona működtetésére is biztosított 

pénzeszközöket. 
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ORFK: 11 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 

2022. szeptember 22. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6008-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5210-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 201 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal szerdán négyen érkeztek Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Iskolát és rendelőt építhet újjá a magyar kormány Kijevben 
2022. szeptember 21. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Magyarország történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre, amelynek 

keretében másfél millió menekültet fogadott Ukrajnából, illetve egyebek mellett kész egy 

iskola és egy orvosi rendelő újjáépítésére Kijev régiójában – jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium (KKM) közleménye szerint a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ 

idei közgyűlésének keretében tartott, Ukrajna újjáépítéséről szóló donorkonferencián 

aláhúzta, hogy eddig másfél millió menekült érkezett Magyarországra, és a hatóságok a 

maradni kívánó szülőknek munkát, gyermekeiknek oktatást és egészségügyi ellátást 

biztosítanak. 

 

Bukaresti ukrán nagykövetség: Elfogadhatatlanok a román exminiszter 

kijelentései Ukrajna felosztásáról 
2022. szeptember 21. – karpataljalap.net 

Ukrajna Romániai Nagykövetsége elfogadhatatlannak tartja Andrei Marga volt román 

miniszter kijelentéseit, aki Ukrajna felosztását szorgalmazta – közölte a Jevropejszka Pravda 

(JP) a külképviseletnek a Facebook közösségi oldalon múlt szombaton megjelent nyilatkozata 

nyomán. „Sajnáljuk, hogy Andrei Marga, egy európai és demokratikus állam volt minisztere 

olyan kijelentéseket tesz, amelyek megkérdőjelezik a nemzetközi jog alapelveit, különös 

tekintettel a határok sérthetetlenségére. Ezen alapelvek maradéktalan betartásának 

biztosítása a biztonság és a stabilitás alapja a kontinensen” – hangsúlyozták az ukrán 

diplomaták. 

 

A 128-as dandárnál tett látogatást Kárpátalja vezetősége 
2022. szeptember 21. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) vezetője és Ihor Sinkarjuk, 

helyettes vezető a fronton harcoló 128-as dandárnál tett látogatást szeptember 20-án. A 

kormányzó közleményében kiemelte, hogy a katonák küzdőszelleme és motiváltsága a 

legmagasabb szinten van. Fáradtak ugyan, de készen állnak felszabadítani területeinket a 

megszállóktól.  
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Katonatemetés Nevickén 
2022. szeptember 21. – karpatalja.ma 

Ismét kárpátaljai katonát helyeztek örök nyugalomra Kárpátalján. Eltemették Volodimir 

Opaleniktől az ungvári járási Nevickén, szeptember 19-én – közölte 

a mukachevo.net hírportál. A katona szeptember 7-én vesztette életét a fronton. A temetésen 

több száz helyi lakos, rokon és ismerős tette tiszteletét. 

 

Elfogadták a nők nyilvántartásba vételéről szóló törvényjavaslatot 
2022. szeptember 21. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Az Ukrán Legfelsőbb Tanács első olvasatban elfogadta a nők önkéntes katonai 

nyilvántartásba vételéről szóló törvényjavaslatot – tudatta szeptember 21-én a TSZN. Kivételt 

képeznek az egészségügyi dolgozók, őket kötelező katonai nyilvántartásba venni.   

 

Munkács oktatási intézményeiben 2132 gyermek étkezhet ingyen 
2022. szeptember 21. – kiszo.net 

A Latorca-parti város végrehajtó bizottságának ülésén az ingyenes étkezésben részesülő 

tanulók és óvodások kedvezményes kategóriáinak listájára felvették a jelenleg Ukrajnát 

védelmező katonák gyermekeit is, számol be róla a Munkácsi Városi Tanács. Az idei évben 

összesen 12 millió hrivnyát irányoztak elő a Munkácsi kistérség közoktatási intézményeiben 

tanuló kedvezményezett kategóriájú gyerekek ingyenes meleg étellel való ellátására. 

 

Putyin bejelentése után zuhanni kezdett a hrivnya 
2022. szeptember 21. – kiszo.net 

Miután bejelentette szerda reggel a részleges mozgósítást Vlagyimir Putyin orosz elnök, 

gyengülni kezdett a hrivnya. Az UNIAN cikke szerint az ukrán fizetőeszköz minden devizával 

szemben gyengült 11 órára, a kijevi bankoknál az euró vételi középárfolyama átlagosan 0,10 

hrivnyával 41,50 hrivnyáról 41,60 hrivnyára, a dollár  0,22 hrivnyával 42,08-ról 42,30-ra 

változott. Az eladási árfolyam a dollár esetében  41,50 hrivnyára, eurónál 40,60-ra módosult. 

    
Heiner Géza méltó síremléket kapott 
2022. szeptember 21. – Nepujsag.net 

Vasárnap a hodosi evangélikus templomban megemlékező istentiszteletet tartottak Heiner 

Géza (1886–1950), a falu egykori lelkészének emlékére. Az ünnepi szertartás végén 

megkoszorúzták az ótemetőben található felújított síremléket.  Heiner Géza a hodosi és a 

környékbeli hívők lelki és testi gyógyítója is volt. A 20. század elején került Hodosra, negyven 

éven át szolgálta a gyülekezetet és gyámolította a népet. Az egykor nagy tiszteletnek örvendő 

lelkész sírkövét a hodosi evangélikus egyház idén felújíttatta. Még Kerčmar Vili, a ma már M
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/katonatemetes-nevicken/
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/4227188
https://karpatalja.ma/haboru/elfogadtak-a-nok-nyilvantartasba-vetelerol-szolo-torvenyjavaslatot/
https://www.facebook.com/tsn.ua
https://kiszo.net/2022/09/21/munkacs-oktatasi-intezmenyeiben-2132-gyermek-etkezhet-ingyen
https://kiszo.net/2022/09/21/putyin-bejelentese-utan-zuhanni-kezdett-a-hrivnya/
https://www.unian.ua/economics/finance/kurs-valyut-sogodni-21-veresnya-2022-skilki-koshtuye-dolar-ta-yevro-11986353.html
https://nepujsag.net/muravidek/13003-heiner-g%C3%A9za-m%C3%A9lt%C3%B3-s%C3%ADreml%C3%A9ket-kapott.html
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nyugalmazott evangélikus lelkész idejében az egyházközösség presbiteri közgyűlésén vetette 

fel Abraham Bojan, hogy Heiner Géza síremlékét időszerű volna renoválni. 
 

Támogatják a 2. Számú KÁI törekvését 
2022. szeptember 21. – Nepujsag.net 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa hétfői 

ülésén az oktatási-nevelési intézmények nemzetiségi programjait, illetve a Lendvai Könyvtár 

és Kulturális Központ (Lendvai KKK) igazgatói munkakörére benyújtott pályázatot 

véleményezte.  A határozatképesség megállapítása után a tanácselnök, Vida Törnar Judit az 

előző rendszeres és levelező ülések jegyzőkönyveit bocsátotta elfogadásra. A levelezőüléseken 

az LKMNÖK kinevezte az ősszel esedékes önkormányzati választások választási bizottságát, 

illetve pozitívan véleményezte Zágorec-Csuka Judit megbízott igazgatói kinevezését a Lendvai 

Könyvtár és Kulturális Központ (KKK) élére. A tanácstagok egyhangúlag megerősítették a 

jegyzőkönyveket.  
 

Új babára talált a fabölcső 
2022. szeptember 21. – Nepujsag.net 

A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete negyedszer adott át agrárvándorbölcsőt a Muravidéken. 

A fabölcső három kislány után egy kisfiúhoz, Bernard Matyihoz érkezett Csentébe, aki 

mostantól hat hónapig használhatja. A fiatal család nagy örömmel fogadta a bölcsőt és a vele 

járó szimbolikus ajándékot. A magyar agrárminisztérium kezdeményezésére 2012-ben 

elindult a Vándorbölcső mozgalom, amely 2020-ban átlépte a határokat, és azóta már több 

mint száz fabölcső vándorol a Kárpát-medencében, illetve szerte Európában. A százötödik 

bölcső a Muravidéken van, amelyet Farics Dorisz, a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete (mint a 

minisztérium külhoni magyar partnerszervezete) nevében a múlt héten már a negyedik 

családnak adott át. A csentei Bernard család – Benjamin, Emili és a két és fél hónapos Matyi 

– a pincei Előhegyen vették át a bölcsőt. 

 

Jam a Placcon 
2022. szeptember 21. – Nepujsa.net 

A Muravidéki Magyar Közösség Házának megnyitásával Lendva központjában az ifjúsági 

szervezet (MMISZ) is új, többcélú helyiséget kapott, melynek egyik nagyközönségi 

„premierje” a hétvégi jam session volt a Sound of Lendava keretében. A Placc, ahogy a 

fiatalok elnevezték az új „placcot”, jól bevált már első alkalommal: a Pécsről érkezett Trivided 

együttes (Rózsa Richard, Szegfű Petra Szabina, Bolhói Attila és a lendvai Vida Dorian) 

bemelegítette a közönséget, majd a vendégzenészek és a haza zenei erők – Göncz Norbert és 

társai – jam-elése zárta az estet. A héten pedig a Placc a vitázóké lesz. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/13000-t%C3%A1mogatj%C3%A1k-a-2-sz%C3%A1m%C3%BA-k%C3%A1i-t%C3%B6rekv%C3%A9s%C3%A9t.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13002-%C3%BAj-bab%C3%A1ra-tal%C3%A1lt-a-fab%C3%B6lcs%C5%91.html
https://nepujsag.net/kultura/12999-jam-a-placcon.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 21 – Kossuth Rádió 

A Magyar Írók Szövetségének kezdeményezésére 1984-től minden évben szeptember 21-én 

ünneplik A MAGYAR DRÁMA NAPJÁT, annak emlékére hogy 1883-ban ezen napon volt 

Madách Imre Az ember tragédiájának  ősbemutatója a Nemzeti Színházban.  Kárpát-medence 

szerte megünnepli a napot. Székelyudvarhelyen ekkor szervezik a dráMa fesztivált. Magyar, 

román, sőt, a kettő egyvelegének nyelvén zajlik naponta két-három előadás a Tomcsa Sándor 

Színházban ezen a héten, és nemcsak stúdió előadások közül válogathatnak az érdeklődők, 

hanem  utcán,  buszban, kirakatban nézhető és hallgatható, sőt kocsmaszínház és 

felnőtteknek szóló bábelőadások is zajlanak a Küküllő-parti városban.  

 

A rossz idő ellenére száznál többen gyűltek össze hétfőn, a Tamási Áron születésének 125. 

évfordulóján rendezett utcakiállítás megnyitóján Leányfalun. A Ravasz László Emlékház 

előtti kerítésen, a forgalmas 11-es út mentén elhelyezett 16 tablóból, valamint saját 

emlékeiből rendezte a tárlatot a település egykori háziorvosa, dr. Szász István Tas, a kiállítás 

kurátora.  

 

Teleki Sámuel, Erdély kancellárja halálának 200. évfordulójára emlékévet hirdettek 

Marosvásárhelyen, amely most emlékkiállítással és két napos tudományos konferenciával 

zárul.  A Teleki Tékában ma este nyíló kiállítás ezúttal nem a könyveket, hanem a 

könyvtáralapító erdélyi kancellár alakját, személyiségét állítja a középpontba kéziratok 

bemutatásával - mondta Kimpián Annamária, a tárlat kurátora.  

 

Koszorúzással emlékeztek az ungvári várban Bercsényi Miklós kuruc főgenerálisra. Ung 

vármegye egykori főispánjának, II. Rákóczi Ferenc serege fővezérének, az ungvári vár belső 

udvarában állítottak szobrot 2012-ben.  

 

Nagy szerepük van határon túl a gyermeklapoknak a kicsik magyar identitásának 

formálásában. A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartja, hogy minden délvidéki 

óvodás és kisiskolás megismerje a Mézeskalács című gyermekújságot, ezért a szeptemberi 

számot minden gyerek megkapta ajándékba.  A lapot Magyarkanizsán ma osztották ki a 

Pitypang óvodában, és a gyerekeket meglátogatták az újság munkatársai is. Jerasz Anikót, az 

MNT végrehajtó bizottságának elnökét, Bús Szuzana óvónőt és Máriás Endrét, a 

gyermeklapot kiadó Magyar Szó napilap főszerkesztő helyettesét kérdeztük. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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25 éves fennállását ünnepelte a partiumi Élesden működő Kajántó Mária Gyermek- és 

Ifjúsági Otthon. A 20 férőhelyes otthonban  fennállása óta 65 gyermeket neveltek fel, közülük 

sokan ellátogattak az ünnepségre. Az otthont negyed százada  a helyi református lelkész 

felesége hozta létre.  Összeállításunkban először Balla Júlia intézményvezetőt halljuk.    

 

Kéthetesre tervezik az idei Aradi Magyar Napokat: szeptember 22-én kezdődik és 

hagyományosan október 6-án ér véget, amikor a magyarság az aradi vértanúkra emlékezik.  A 

koncertek és szabadtéri rendezvények fő helyszíne a Szabadság-szobornál lesz, a Román–

magyar megbékélés parkjában. A fesztivált szervező RMDSZ Arad megyei szervezetének 

elnökét, Faragó Péter parlamenti képviselőt kérdeztük. 

 
 


