
 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. szeptember 23. 

. 

 

Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Szijjártó Péter egyedüli EU-s külügyminiszterként tárgyalt Szergej Lavrovval New 

Yorkban 
2022. szeptember 23. – MTI, Hirado.hu, HírTV, ORIGO, Index.hu, Mandiner, Demokrata 

Az ENSZ e heti közgyűlése a legjobb lehetőséget kínálta az ukrajnai béketárgyalások 

megkezdésére, de eddig nem került és már valószínűleg nem is kerül sor ilyen megbeszélésekre 

a felek között - közölte Szijjártó Péter helyi idő szerint csütörtök éjjel New Yorkban, miután 

egyedüli európai uniós külügyminiszterként egyeztetett orosz kollégájával. A minisztérium 

közleménye szerint a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Közgyűlése alkalmával tárgyalt 

Szergej Lavrovval, akinek elmondta, hogy Ukrajna szomszédjaként Magyarországon a háború 

minden egyes következménye szinte rögtön és rendkívül súlyosan megjelenik. Erre példaként 

hozta fel az elszabadult inflációt és a menekültáradatot. Mindezekre a bajokra az egyetlen 

megoldás a béke lenne, ezért Magyarország minél előbb békét akar, ehhez pedig tárgyalásokra, 

párbeszédre van szükség - szögezte le a miniszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy 

egyetlen más európai uniós külügyminiszter sem találkozott az orosz diplomácia vezetőjével. 

"Erre persze lehet, hogy most otthon majd főleg az ellenzéki képviselők, megmondóemberek 

vagy az ellenzéki sajtó képviselői azt mondják, hogy akkor én is minek találkoztam Szergej 

Lavrovval, de én azt gondolom, hogy a béke párbeszéd nélkül nem fog létrejönni. 

 

Magyar Levente: folytatódik a vajdasági gazdaságfejlesztési program 
2022. szeptember 22. – MTI, Hirado.hu, Index.hu, vajma.info, Magyarszo.rs, Mel.hu 

Az Európát és a világot sújtó gazdasági válság, valamint az ukrajnai háború hatásait mindenki 

érzi, ennek ellenére a magyar kormány eltökélt szándéka, hogy folytatja a vajdasági 

gazdaságfejlesztési programot, mert van mire építeni, noha egyelőre nem tudnak olyan 

mértékben és ütemben érkezni a támogatások, mint korábban - hangsúlyozta Magyar Levente, 

a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Szabadkán. A 

politikus két vajdasági városban, Újvidéken és Szabadkán nyitott meg egy-egy szállodát, 

amelyek megépítését a magyar kormány támogatta a vajdasági gazdaságfejlesztési 

programban. Magyar Levente közölte: a gazdasági válság mindenkit megvisel, így az állami 

költségvetést is, de a támogatásokat nem állítják le. "Erőnkhöz mérten folyósítjuk a 

támogatásokat, (.) a program nem torpan meg, amíg erőnkből telik, folytatjuk a megkezdett 

munkát, mert van mire építeni" - húzta alá. A két szálloda átadásával kapcsolatban kiemelte: 

az idegenforgalom területén az utóbbi időszakban nem voltak jellemzőek a nagyarányú 

beruházások, most viszont nagy lépést tettek afelé, hogy "a turisztikai piacon is domináns 

szerepelt vállaljanak a magyar gazdasági szereplők". Az államtitkár sikeresnek értékelte a 

vajdasági gazdaságfejlesztési programot, hozzátéve, hogy most már több tízezer család van, 
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amelyet pozitívan érintett ez a beruházássorozat, és lehetséges, hogy ha nincs ez a program, 

akkor sokan nem a szülőföldjükön keresték volna a boldogulást.  

 

Potápi: Közép-Európa maradjon továbbra is Európa gazdasági motorja 
2022. szeptember 22. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Demokrata.hu, Felvidek.ma  

eg kell teremteni azokat a lehetőségeket, támogatásokat, hogy továbbra is Közép-Európa 

maradjon Európa gazdasági motorja, és a Kárpát-medencei magyar vállalkozások legalább 

annyira ki tudják venni a részüket ebből, mint az elmúlt időszakban - jelentette ki Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, 

ahol köszöntőt mondott az I. Felvidéki Gazdasági Fórum megnyitóján csütörtökön. Potápi 

köszöntőjében felidézte a magyar nemzetpolitika elmúlt 12 évben elért eredményeit, szólt a 

nemzetpolitikában alkalmazott módszerek változásáról, bővüléséről, az új kihívásokról és az 

azokra adható válaszokról. Emlékeztetett: elsőként a jövendő sikerek keretrendszerét 

teremtették meg, közjogi szempontból is egységesítették a nemzetet, majd 2015-16-ban 

bekerült a nemzetpolitikába egy korábban hiányzó elem, a gazdasági eszközök is. Rámutatott: 

a vállalkozások és azokon belül a kis- és mikrovállalkozások a magyar gazdasági fejlődésnek 

olyan motorjai, amelyek alapvetően magyar embereket foglalkoztatnak, és így hozzájárulnak a 

szülőföldön való boldogulásukhoz. 

       
Ünnepel a bánsági magyarság: hetedik alkalommal tölti meg élettel a város 

központi tereit a Temesvári Magyar Napok  
2022. szeptember 22. – Krónika 

A folytonosság jegyében szervezik a Temesvári Magyar Napok hetedik kiadását szeptember 22. 

és 25. között. A négynapos bánsági rendezvény – amelynek célja a magyar kultúra és 

hagyomány megélése és megismertetése a többségi lakossággal – idén is változatos, egész 

napot felölelő programkínálattal várja az érdeklődőket a város központjában. A csütörtöktől 

vasárnapig tartó rendezvénysorozatra a szervezők könnyűzenei koncertekkel, színházi 

előadásokkal, minőségi gasztronómiai kínálattal, hagyományőrző bemutatókkal, 

gyermekprogramokkal és kézműves vásárral készülnek, amelyet időnként egy-egy különleges 

bor- és kézműves csokoládékóstolás fűszerez. Tamás Péter, Magyarország temesvári 

tiszteletbeli konzulja a rendezvény főszervezőjeként elmondta, szerették volna, hogy az idei 

kiadáson is szerepeljenek a korábbi évekből átörökített, hagyományos programpontok. „A kinti 

rendezvényeknek idén is két fő helyszínen zajlanak: a nagykoncerteknek és a gasztronómiai 

eseményeknek az Opera tér ad otthont, a kézműves sátrakat és a kisebb koncerteket 

felsorakoztató színpadot a Jenő herceg téren állítják fel” – mutatott rá Tamás Péter, aki az 

eseményt szervező Várbástya Egyesület elnöke is. 
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Oktatási-nevelési támogatás: kevesebb mint egy hónap a leadási határidőig 
2022. szeptember 22. – Krónika 

Meghirdették Erdélyben is a Szülőföldön magyarul program 2021/2022-es tanévre vonatkozó 

pályázati felhívását, amelyre a magyar állam 4,5 milliárd forintos teljes keretösszeget biztosít. 

Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, a Szülőföldön magyarul erdélyi programkoordinátora lapunkkal 

közölte, a dokumentációt szeptember 20-ától juttathatják el a szülők a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ), leadási határidő október 20. Az oktatási-nevelési, 

valamint hallgatói támogatás összege továbbra is 22 400 Ft (280 lej). Az elmúlt év 

programjához képest változás, hogy nem csak az első félév, hanem az egész tanév 

hiányzásainak számát veszik figyelembe, 100 a megengedett legtöbb igazolatlan hiányzás. Ady-

Kovács-Ferenczi Noémi közölte, más változás nem történt a kiírásban, továbbra is a 

támogatásra jogosultak az óvodában, iskolában magyar nyelven tanuló gyerekek, valamint 

azon hallgatók, akik felsőoktatási tanulmányaikat részben vagy egészben magyar nyelven 

folytatják. 

 

Lemondott Maros megye magyar főtanfelügyelő-helyettese 
2022. szeptember 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lemondott Maros megye főtanfelügyelő-helyettese, Illés Ildikó. Döntését csütörtökön délben 

tartott sajtótájékoztatóján jelentette be. Mint fogalmazott, 18 év kemény munka után fejezte be 

tevékenységét, amit nagyon szeretett. Lemondásának fő okaként a II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult helyzetet nevezte meg.   A leköszönő főtanfelügyelő-

helyettes hangsúlyozta, mindig kiállt a római katolikus iskola megalakítása mellett, ezért 

többször is nehéz helyzetbe került. Legutóbb is alaptalan vádakkal illették. „Korábban is, és 

most is támogatom az iskola újraalapítását. Az augusztus 31-i tanácsgyűlésen szavaztam és 

vállaltam a hálózat módosításának elküldését a minisztériumba, ahogy előírja a törvény. A 

szeptember 8-i vezetői gyűlésen nem a katolikus iskola megalapítása ellen szavaztam, mint 

ahogy egyesek ezt állítják, hanem a hozzájárulási beleegyezés ellen, amit nem kért a helyi 

tanács és nem is volt aktuális a törvény értelmében. Akkor követtem volna el törvénytelenséget, 

ha szavaztam volna. 

 

Idén Csíkszeredában szervezik meg a 8. Digitális Székelyföld Konferenciát 
2022. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Első alkalommal lesz házigazdája Csíkszereda az immáron nyolcadik kiadásához érkezett 

Digitális Székelyföld Konferenciának. Az október 27-29. között zajló szakmai eseményre 

nemcsak erdélyi, hanem más országok nagy IT cégeinek – mint amilyen az Amazon –  a 

képviselőit is meghívták. Ebben az évben a konferencia fő témája az ARTandTECH, azaz a 

művészet és technológia összefonódása lesz. „A digitalizáció eszköz ahhoz, hogy a mostani 

világhoz fel tudjon zárkózni Székelyföld, ezek segítségével olyan határok építhetőek le, amelyek 

eddig autóval, repülővel, vonattal voltak átléphetőek. Most egy jó csíkszeredai projekt akár 

részese lehet például egy Egyesült Államokbeli vagy éppenséggel Dél-Európai projektnek, és ez 
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fordítva is igaz – fogalmazott Korodi Attila Csíkszereda polgármestere, az idei konferencia 

házigazdájának szerepében.  

 

Láthatóvá tenni az értékeket – elkezdődött a Nyitott kapuk a kolozsvári 

unitáriusoknál 
2022. szeptember 22. – maszol.ro 

Szeptember 22. és 25. között zajlik a hetedik alkalommal megszervezett esemény, amelynek 

lényege, hogy a kolozsvári unitáriusok által megélt értékeket láthatóvá tegyék egyfelől az 

unitáriusok számára, másfelől viszont a tágabb közösség számára is. A rendezvénysorozatra, 

amelyen beszélgetésekre, könyvbemutatóra, kiállításmegnyitóra, közös főzésre, piknikre és 

vásárra is sor kerül, mindenkit szívesen látnak, mondta Rácz Norbert Zsolt lelkész, főjegyző. 

Mint elmesélte, a Nyitott kapuk a pandémia előtti években volt megszervezve, utoljára 2017-

ben, viszont az idén úgy döntöttek, elkezdik visszahozni a köztudatba. Az idei kiadás alapvető 

eszmei tartalma a „házilag készítettségnek a gondolatköre” lesz, és olyan programokat 

próbáltak összeválogatni, amelyek az unitárius közösséghez kapcsolódnak. „Olyan ez a 

rendezvénysorozat, mint az őszi betakarítás. A mi életünknek a szellemi gyümölcseit vesszük 

számba, úgy, ahogy az ember teszi ezt ilyenkor a különböző finomságokkal, amik beköltöznek 

a természetből otthonaikba” – mondta Rácz Norbert. 

      
Lássuk, kik a Szövetség jelöltjei a Bodrogközben! 
2022. szeptember 22. – ma7.sk  

Kassa megye Tőketerebesi járásában, a zömében magyarok lakta Bodrogköz mindkét 

városában állít polgármester-jelöltet a Szövetség, ezen felül 27 községben úgyszintén. 

Tiszacsernyő város idei 3 polgármesterjelöltje közül a hivatalossá vált jelöltlista értelmében a 

Szövetség támogatottja Palko Viktor, aki egyben az Irány/SMER szociáldemokrácia és a 

Kereszténydemokrata mozgalom bizalmát is élvezi. A városvezetésből alpolgármesterként 

vette ki a részét az elmúlt 12 évben. Palko Viktor egyben képviselő-jelöltként is indul a 

Szövetség színeiben. Tipcsák Géza függetlenként, míg Baloghová Zita a Demokratikus párt 

színeiben, kettős minőségben indul a szavazópolgárok bizalmáért – a városvezetői széken kívül 

képviselőként is megmérettetik magukat. Egyikőjük sem vállalt a múltban semmilyen 

köztisztségviselői funkciót. Az idén 3. választási ciklusa végén regnáló polgármesterasszony, 

Vozárik Márta az újabb négyéves ciklusra a Szövetség képviselő-jelöltjeként pályázik. 

Tiszanyernyő önkormányzati testületében 9 képviselő volt az elmúlt időszakokban és ez a szám 

az elkövetkező 4 évre is érvényben marad. 

 

Felújított katonasírok az ipolysági temetőben 
2022. szeptember 22. – ma7.sk  

2022. szeptember 21-én az ipolysági városi köztemetőben került sor az 1919-es határharcokban 

elesett magyar katonák felújított síremlékeinek ünnepélyes átadására. Az Ipolyság térségében 
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vívott harcok következtében elesett magyar és csehszlovák katonák a helyi temetőben nyertek 

végső nyughelyet. A megjelentek 52 magyar hősi halott felújított sírjánál hajtottak fejet. A 

parcella felújítása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Múzeumának és Ipolyság város 

önkormányzatának közös támogatásából, valamint a Memoriae Patrum Honismereti Társulás 

közreműködésével valósult meg. A rendezvény során ünnepi gondolatait a város 

polgármestere, Štefan Gregor és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese, 

egyben a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságnak a megbízott igazgatója, Maruzs 

Roland alezredes is tolmácsolta. A Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke, Bréda 

Tivadar szerint most már csak annyi a feladatunk, hogy ne engedjük feledésbe merülni hőseink 

nevét, és emléküket továbbadjuk az utánunk következő generációknak, hogy ők is tiszteljék a 

múltat és munkálkodjanak a jövőn.  

 

Erős listát állított Zselízen a Szövetség, Juhász András polgármesternek nincs 

kihívója 
2022. szeptember 22. – felvidek.ma  

Ugyan nem teljes 12 fővel, csak kilenccel, de erős jelöltekkel és komplex programmal vág neki 

a Szövetség zselízi alapszervezete az önkormányzati választásoknak. 2018-ben az MKP 6, a 

Most-Híd 1 mandátumot szerzett, így a pártegyesüléssel a ciklus végére 7 képviselővel zártak a 

12 tagú testületben. Ez meg is látszott a város fejlődésén, sokak véleménye szerint az elmúlt 

évtizedek legproduktívabb ciklusa volt. Megindult a csatornahálózat hiányzó részének 

évtizedek óta húzódó kiépítése, elindult az Esterházy-kastély felújítása, megújult a városi 

tornaterem, kiépült a Garam-parti kerékpárút és számos további kisebb-nagyobb fejlesztés 

valósult meg. A jelenlegi 7 képviselő mindegyike újra vállalta a megmérettetést, mellettük 

Cserba Gabriella és Gubík Zoltán indulnak a párt színeiben október 29-én. Cserba Gabriella a 

jelenleg működő képviselő-testületben az első számú pótképviselői helyen állt. A 9 jelöltből 

négyen a párt tagjai, öten szimpatizánsként szerepelnek.  

 

Jövőre indul a Kaszás Attila-alprogram a Déryné színházi program keretében 
2022. szeptember 22. – felvidek.ma  

Jövő évtől Kárpát-medencei hatókörűvé válik a Déryné színházi program – mondta el a Déryné 

ifjasszony című tévéjáték budapesti díszbemutatója előtt tartott sajtótájékoztatón a Kulturális 

és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes 

államtitkára. Pataki András hangsúlyozta: a Déryné-program azokat a térségeket is minőségi 

színházi élményekkel gazdagítja, amelyekben a kultúrához való hozzáférés kevésbé biztosított, 

a „kőszínházak által el nem látott” területekre juttat el értékes kulturális javakat. Mint 

hozzátette, a Déryné-program 2023-tól Kárpát-medencei hatókörűvé válik: a Ferenczy István-

alprogram Erdélyt és Kárpátalját célozza majd, a Kaszás Attila-alprogram a Felvidék és 

Ausztria településeit fedi le, míg a Soltis Lajos-alprogram a Délvidék, Horvátország és a 

Muraköz régióiba juttatja el a színházi élményeket. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház 

vezérigazgatója a Déryné ifjasszony rendezőjeként elmondta, hogy Herczeg Ferenc darabját a 

Déryné-program keretében vitte színre. Mint felidézte, a koronavírus-járvány okozta 
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kényszerű leállást arra használták ki, hogy megfilmesítésre alkalmas munkákat kerestek, így 

esett a választás a Déryné ifjasszonyra. 

 

Kiállítás a híres operaénekesnőről 
2022. szeptember 22. – Új Szó  

Házy Erzsébet operaénekesnő tiszteletére rendeztek kiállítást a Nyárasdi kultúrházban, a 

világhírű operaénekesnő helyi gyökerei előtt tisztelegve. A látogatók megismerkedhettek Házy 

Erzsébet színművész gazdag életművével és fontosabb szerepeivel. Az embernagyságú 

bemutató táblákon pályájának legmeghatározóbb állomásaira is kitértek, melyeket számos 

fotóval is illusztráltak. A kiállítást Németh Jolán, az egykori nyárasdi kézilabda csapat 

moszkvai olimpiát is megjárt játékosa és Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeumának igazgatója nyitotta meg, valamint Bacsó László polgármester is beszédet 

mondott. A rendezvény a Hejrá Nyározsd Polgári Társulás és Nyárasd község 

önkormányzatának közreműködésével Nagyszombat megye támogatásával valósulhatott meg. 

Az évszázad Manonja című kiállítást legközelebb a komáromi Duna Menti Múzeumban 

tekinthetik meg szeptember végétől, ahol az eredetileg kiállított tárgyak minden darabja 

látható lesz. 

     
A múlt és jelen értékeit ötvözi Szabadka legújabb szállója 
2022. szeptember 22. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A szecesszió és a kortárs művészet keveredik Szabadka legújabb szállodájában, az Artist 

Hotelben, amit ma adtak át Szabadkán a Prosperitati Alapítvány gazdaságfejlesztési 

programjának köszönhetően. A négycsillagos Artist Hotel elkészülését a magyar kormány 880 

ezer euróval támogatta. A szálloda különlegessége, hogy a folyosókon több mint 200 művészeti 

alkotás kapott helyet. A szálloda, ahogyan a neve is mondja nem csupán egy hotel a számunkra 

és vendégeink számára, hanem egy kortárs művészeti tárház is, s Szabadka város egyik 

szecessziós kincse, mondta a tulajdonos Tamás Zoltán. - Amikor 2016-ban először jártam 

ebben az épületben, egy romos épületet láttam, s úgy éreztem, hogy ezek a falak 

megérdemelnek egy felújítást, egy teljesen új esélyt. 

  

Magyar szálloda Újvidék szívében 
2022. szeptember 22. – Magyarszo.rs 

A Prosperitati Alapítvány idegenforgalmi támogatásrendszerének keretében átadták ma 

délelőtt Újvidéken a Hotel Queen szállodát. Juhász Bálint, a Prosperitati ügyvezetője az 

idegenforgalmi projektumok megvalósulásának első lépéseként határozta meg az ünnepélyes 

keretek között történt szállodaavatót. Magyar Levente külgazdasági és külügyminisztériumi 

miniszterhelyettes arról beszélt a helyszínen, hogy az Európában tapasztalható válság ellenére 

is folytatódnak majd az anyaországgal közösen megvalósított projektumok, nem tervezi a 
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magyar kormány „behúzni a kéziféket", hisznek az elképzelések kivitelezésének sikerében. 

Elismerően szólt arról a nagy családi erőfeszítésről, amely e projekt létrehozása mögött áll. 

 

Mézeskalács ajándékba 
2022. szeptember 22. – Magyarszo.rs 

A Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Szó Lapkiadó Kft. az idén is a Lapozó elnevezésű 

program keretében minden magyar ajkú bölcsődést, óvodást és minden magyar nyelven tanuló 

elsős és második osztályos diákot megajándékozott a Mézeskalács szeptemberi számával. Az 

elsősök akkor kapták kézhez a gyermeklapot, amikor átvették a Magyar Nemzeti Tanács 

beiskolázási tanszercsomagját. Szerdán a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában és a 

magyarkanizsai Pitypang óvodában osztották ki ünnepélyesen a Mézeskalács e havi számát. 

 

Októberben népszámlálás Szerbiában 
2022. szeptember 22. – PannonRTV.com 

A gyakorlati tudnivalókról volt szó a Közügyekben. 

Október 1-je és 31-e között szervezik meg a népszámlálást Szerbiában. A munkát a 

népszámlálási biztosok személyesen végzik, felkeresik a polgárokat otthonukban, kérdőíveket 

töltenek ki a személyekre és a családokra is vonatkozóan is. Arról, hogy a gyakorlatban hogyan 

fog ez kinézni, hogy milyen kérdésekre kell válaszolni, és hogy milyen következményei vannak, 

ha valaki nincs otthon az összeírás pillanatában Csonka Brigittát, Szabadka Város 

Népszámlálási Bizottságának tagját kérdeztük a Közügyekben.  

     
ORFK: több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. szeptember 23. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5926-an léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5427-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 195 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal csütörtökön öt ember, köztük négy gyermek érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Ukrán hadifoglyokra cserélte ki Kijev Medvedcsukot 
2022. szeptember 22. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Nagyszabású fogolycsere zajlott le Ukrajna és Oroszország között csütörtökre virradóra: az 

orosz fél 215 foglyot engedett el, köztük a mariupoli Azovsztal védőit, az ukránok pedig 55 

hadifogságba esett orosz állampolgárt és Viktor Medvedcsuk Moszkva-barát ellenzéki 

politikust bocsátották szabadon. Moszkva 10 külföldi állampolgárt is elengedett, köztük 

olyanokat, akiket előzőleg a kelet-ukrajnai “népköztársaságokban” halálra ítéltek. Az akció 

szaúdi és török közvetítéssel jött létre. 
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Nem hagyhatják el Ukrajnát a külföldön tanuló katonaköteles férfiak 
2022. szeptember 22. – karpatalja.ma 

A külföldi egyetemeken tanuló férfi hallgatók nem léphetnek ki az országból mindaddig, amíg 

tart a hadiállapot Ukrajnában – közölte Andrij Demcsenko, az Állami Határőrszolgálat 

szóvivője. A hadköteles diákok határátlépésének megtiltásáról szeptember 14-én döntött a 

katonai vezetés. Demcsenko a határozatot a képzési dokumentumok tömeges hamisításával 

magyarázta. „Korábban a katonai vezetés döntése értelmében a külföldön tanulmányokat 

folytató katonaköteles férfiak elhagyhatták Ukrajnát. Az elmúlt hónapokban azonban 

tömegesen hamisítottak iratokat, amelyek az állítólagos külföldi tanulmányokat erősítették 

meg” – mondta a szóvivő. 

 

Megerősítette humanitárius együttműködését a Hungary Helps Program és az 

Ökumenikus Segélyszervezet 
2022. szeptember 22. – MTI, Magyar Nemzet, HírTV 

Programalkotó találkozót tartottak a Külgazdasági és Külügyminisztérium Üldözött 

Keresztényeket Segítő Programokért Felelős Államtitkársága, a Hungary Helps Ügynökség és 

a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (MÖS) vezetői, hogy áttekintsék a humanitárius 

segélyezés és a közel-keleti üldözött keresztények megsegítése terén együttműködésük 

eredményeit és kijelöljék a jövő feladatait - közölte a tárca csütörtökön az MTI-vel. A MÖS a 

Hungary Helps Program stratégiai partnereként az elmúlt években számos közel-keleti, kelet-

afrikai programot valósított meg, valamint Ukrajnában is kiemelt partnere a kormányzati 

támogatású segélyezési programoknak. A felek egyetértettek a korábbi együttműködés 

meghosszabbításában és megerősítésében, különösen is az ukrajnai humanitárius válság 

enyhítése, az elmúlt években erőszakos üldöztetést szenvedett iraki keresztények hazatérése és 

szülőföldön maradásának támogatása, valamint a háború sújtotta Etiópiában a gazdasági és 

erőszakos fenyegetéseknek kitett közösségek felzárkóztatása terén - áll a közleményben. 

 

Csehországból és Magyarországról érkezik a legtöbb importáru 
2022. szeptember 22. – kiszo.net 

Nyolc hónap alatt közel 118 ezer vámáru-nyilatkozatot dolgoztak fel a kárpátaljai 

vámhivatalban. A legtöbb, közel 74 ezer deklaráció import, több mint 38 ezer export, illetve 5 

ezer tranzitszállításra vonatkozó kérelem volt. A behozatal összértéke több mint 48 milliárd 

hrivnya, ami 48 százalékkal haladja meg a tavalyi mutatót. Csehország csaknem 17 milliárd 

hrivnyára importált, Magyarország 14,4 milliárd, Németország 5,1 milliárd, Szlovákia 4,4 

milliárd hrivnya értékű behozatalt bonyolított le. 
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Összetartás egy maroknyi gyülekezetben 
2022. szeptember 22. – kiszo.net 

Szeptember 4-én hálaadó istentiszteletet tartottak Pallóban. Az 1932-ben újjáépült, református 

templomért örvendeztek a hívek. A templom azonban mára túlnőtte a gyülekezetet, hiszen 

200-300 férőhelyes, a faluban viszont mindössze 83 bejegyzett református van. Egy átlagos 

vasárnapi istentiszteletre 21 fő jár. Ennek ellenére e maroknyi gyülekezetben is van erő, ha 

összetart. Ezt jól bizonyítják az ilyen alkalmak is, hangsúlyozta igehirdetésében Balogh Attila, 

az Ungi Református Egyházmegye esperese. 

 

A Pető Intézet Horvátországban is elkezdi munkáját 
2022. szeptember 22. – Kepesujsag.com 

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet Magyarország 

kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. közreműködésével Horvátországban is elkezdi a munkáját. Az első 

tanácsadásra és felmérésekre október 13-án és 14-én kerül sor Kopácson előzetes telefonos 

egyeztetés után. A Pető Intézet, a Semmelweis Egyetem Pető András Kar munkatársai, a 

magyar kormány, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. közreműködésével szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült gyermekek 

és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját, habilitációját. 

 

Minden, ami kukorica – tengerifesztet tartottak Újbezdánban 
2022. szeptember 22. – Kepesujsag.com 

A hétvégén második alkalommal került sor az újbezdániak fesztiváljára, amely a térség egyik 

legismertebb növényéről, a tengeriről, azaz a kukoricáról szólt. A kétnapos rendezvényt számos 

programelemmel tették színessé a szervezők. A hétvége igencsak gazdag volt programokban, 

de az időjárás nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek. Ez azonban nem szegte kedvét a 

szervezőknek, és minden tervezett programot megtartottak.  Régiónkban szinte minden 

településnek megvan a maga ünnepe, mely valamilyen, az adott helységre jellemző 

gasztronómiai vagy kulturális hagyomány köré épül. Újbezdán kapcsán egészen tavalyig a 

májusfa körüli szokásvilág jutott elsőként az emberek eszébe, a helyi művelődési egyesület 

tagjai viszont úgy döntöttek, hogy bővítik „repertoárjukat”. Így született meg a Tengerifeszt, 

melyet a hétvégén tartottak meg második alkalommal a helyi Magyarok Otthona udvarában. 

 

Körcsárdás nélkül nincs Kopácsi Halásznapok 
2022. szeptember 22. – Kepesujsag.com 

A hétvégén zajlott le a 24. Kopácsi Halásznapok, Horvát-Baranya egyik legnagyobb szabású 

gasztrokulturális rendezvénye. A háromnaposra duzzadt rendezvény látogatottságára ugyan 

kihatott az esős időjárás, a jó hangulatnak azonban még ez sem szabott gátat. 
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Aki a hétvégén egy jót akart enni, azt még a hűvös idő és a zuhogó eső sem tudta eltántorítani 

attól, hogy ellátogasson Kopácsra. Az egykori halászfalu lakosai 1998-ban döntöttek úgy, hogy 

bemutatják ország-világnak, milyen volt egykor az élet „a víz melletti faluban”, milyen ételeket 

fogyasztottak és milyen hagyományokat ápoltak. Jakab Sándor, a HMDK tiszteletbeli elnöke, 

Kopács szülötte a rendezvény ünnepélyes megnyitóján kihangsúlyozta, hogy „(…) nincs már 

halászat, de a néhai halászok feladatul hagyták ránk, hogy teremtsük meg újra, a mai viszonyok 

és lehetőségek mellett azt a harmóniát, amelyben ők éltek egymás javára a természettel”. 

 

Szüret a sepsei HMDK-egyesületnél – ritka szép termésnek örülhetnek idén 
2022. szeptember 22.  – Kepesujsag.com 

Vasárnap tartotta őszi hagyományőrző programját a HMDK sepsei alapszervezete, 

leszüretelték a szőlőt ültetvényükön, amit közösen művelnek évek óta; elégedettek az idei 

terméssel. Vidékünkön augusztus óta javában zajlik a szőlőszüret. Az idei hozammal, noha 

mennyiségében elmarad az átlagtól, a borászok elégedettek, hiszen ezúttal is egészséges és 

kiváló szőlő termett az ültetvényeken. A minőségi bor készítéséhez szükséges magas cukorfok 

elsősorban a szőlő számára kedvező időjárásnak köszönhető, ugyanis nagyon sokat sütött a 

nap, a kevés eső miatt pedig kevesebb fürt termett, így a meglévő termés szépen fejlődhetett, 

ráadásul a meleg miatt a betegségek is elkerülték. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 22 – Kossuth Rádió 

 

Hagyományteremtő céllal, a felvidéki magyar vállalkozói szféra megerősítésének szándékéval 

hívta életre a  I. Felvidéki Gazdasági Fórumot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkársága, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Gábor Alapítvány  - 

partnerségben a Design Terminállal. Az első ilyen találkozót Komáromban, a Tiszti Pavilonban 

tartották.  

 

Gazdasági világválság, valamint az ukrán-orosz háború árnyékában folytatódik a vajdasági 

gazdaságfejlesztési program, ha nem is olyan ütemben mint az elmúlt években. A programban 

nem volt még olyan nagyszabású beruházás, mint a ma átadott újvidéki és szabadkai szálloda.  

 

Szeptember elsejétől új magyar főtanfelügyelő-helyettese van Arad megyének  Barbócz Izabella 

személyében.  Bár nem kimondottan kisebbségi főtanfelügyelő-helyettesnek nevezték ki, de  

Barbócz Izabella kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézményekre. A feladatokról, a 

magyar oktatás helyzetéről beszélgettünk vele. 
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Érmihályfalván átadták a felújított egykori Gizella malom épületét. A modern épület kulturális 

központként működik majd az Érmelléken. Az ingatlan 1911-ben épült, az önkormányzat pedig 

tíz évvel ezelőtt kezdeményezte a felújítását. Most az itt élők  egy új, modern infrastruktúrával 

felszerelt épületet vehetnek birtokukba. Elsőként Cseke Attilát, a román kormány fejlesztési 

miniszterét kértük mikrofon elé. 

 

 

Az Európai Kulturális Örökség napján idén is megnyitották a látogatók előtt a maroshévízi 

Urmánczy-kastélyt, ahol kiáltásokat, könyvbemutatót, szakmai beszélgetéseket tartottak, 

gasztromómiai különlegességeket és helyi termékeket mutattak be azzal a céllal, hogy 

népszerűsítsék a régió kulturális értékeit. Az idei rendezvény azért is érdekes, mert megrontott 

és romos formájában  utoljára  láthatta a nagyközönség az épületet. Remélhetőleg, amikor újra 

kinyit 2026-ban, már a felújított rendezvényközpont fogadja a látogatókat.  

 

Zilahtól 20 km-re fekszik Kusaly. Az egykor jobb napokat látott Szilágysági település egyik 

büszkesége, hogy 1570 körül itt volt iskolamester Ilosvai Selymes Péter, Toldi Miklós históriáját 

elsőként megíró világi énekszerző. Arany János Toldijának ihletőjéről készült szobrot avatnak 

vasárnap Kusaly református templomának kertjében. Erről beszél  dr.  Szász István Tas, a 

település támogatója, egykori háziorvosa. 

 

Szeptember 20-án megnyitották a 26. Szent Mihály Napokat a Brassó melletti Négyfaluban. A 

Brassói Magyar Napok a legnagyobb barcasági rendezvénnyé nőtte ki magát, ám  a négyfalusi 

a   legrégebbi Brassó megyében. Erről is kérdeztük Géczi Gellértet, Négyfalu alpolgármesterét 


