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Szijjártó: teljes kudarc az uniós szankciós politika 
2022. szeptember 25. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok, maszol.ro, kronika.ro 

A szankciók károkat okoznak Európának, nem kényszerítették térdre Oroszországot és nem 

vittek közelebb a békéhez, tehát ez a politika teljes kudarc - mondta Szijjártó Péter a Kossuth 

rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az Európai Unió (EU) az ukrajnai háború miatt 

eddig meghozott szankciói hatására az egekben van az európai infláció, emelkedtek a 

rezsiköltségek, a földgáz ára és az élelmiszerárak, a kontinens gazdasága recesszióba került - 

mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Emlékeztetett, az első szankciós intézkedések 

tárgyalásánál nem ezt ígérték Brüsszelben, akkor az volt a brüsszeli előrejelzés, hogy ezek a 

szankciók Oroszországot térdre kényszerítik, ezekkel lehet közelebb kerülni a békéhez. "Ez 

teljes kudarcba fulladt, hiszen ma már világosan látszik, hogy ezek a szankciók sokkal jobban 

fájtak Európának, mint Oroszországnak, és hatalmas károkat okoznak az EU gazdaságának" - 

fogalmazott. Jelezte, a gázárak a szankciók elfogadása után emelkedtek meg akkor, amikor 

egyes európai politikusok és tisztségviselők arról kezdtek beszélni, hogy a szankciókat a 

földgázra is ki kellene terjeszteni. Ezt a piac azonnal beárazta és az egekbe lőtte a földgáz árát 

- tette hozzá a miniszter. Szijjártó Péter az interjúban rossz iránynak nevezte az uniós 

tagállamok vezetőinek New York-i találkozóján a nyolcadik szankciós csomaggal kapcsolatos 

megállapodását, majd hangsúlyozta, erről nincs végleges döntés és még csak előterjesztés 

sem készült. 

 

Potápi: a nemzetpolitikai eredmények megőrzése a legfontosabb 
2022. szeptember 24. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

A nehéz politikai és gazdasági helyzetben az a legfontosabb, hogy megőrizzük az elmúlt 

tizenkét év nemzetpolitikai eredményeit - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára szombaton telefonon az MTI-nek. Potápi Árpád János, aki részt vett a 

burgenlandi Felsőpulyán rendezett, XVI. Kufstein konferencián, hozzátette: az eredmények 

megőrzésére azért van szükség, hogy „a magyar közösségek identitását még jobban 

erősítsük", és mindenki a szülőföldjén boldoguljon. Azt mondta, a gazdasági nehézségek az 

ukrán-orosz háború és az arra adott európai válaszok, a szankciók miatt vannak. „Ez 

mindenkit érint, minket magyarokat még jobban, mert a nemzet egy része Kárpátalján él" - 

fogalmazott. Hozzáfűzte: Szlovákia, Magyarország és Románia, "ahol tömegével élünk", 

határos Ukrajnával, a recesszió pedig egész Európát érinti. „Nekünk arra kell keresnünk a 

választ, hogy ebben a helyzetben hogyan tudunk talpon maradni, és legkevésbé sérülni" - 

jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a rendszerváltozás óta a Kufstein konferencia az egyik 

legfontosabb, határainkon kívül zajló, nemzetpolitikai tanácskozás; az eseményen részt vettek 

a nagyobb Kárpát-medencei magyar szervezetek képviselői, Kelemen Hunor, a Romániai 
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Magyar Demokrata Szövetségnek, Pásztor István, a Vajdasági Magyarok Szövetségének, 

Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének, Forró Krisztián, a 

szlovákiai Szövetség elnöke, valamint kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, horvátországi, délvidéki 

pedagógusok és a nyugat-európai diaszpóra szervezeteinek képviselői. Jelen volt Páncél 

Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke is. 

 

Potápi: méltán lehetünk büszkék Benyovszky Móricra 
2022. szeptember 23. – MTI, hirado.hu, HírTV 

Benyovszky Móricra méltán lehetünk büszkék mi, magyarok, Magyarország nemzetiségei, és 

büszkék lehetnek rá a lengyelek is - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a 18. századi magyar világutazóról elnevezett köztér avatásán pénteken Budapest 

VIII. kerületében, Józsefvárosban. Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy Benyovszky Móric 

volt az egyik leghíresebb magyar utazó, aki négy kontinenst érintett és több ország 

történelmébe is beírta nevét. Az államtitkár szerint a 21. századi rohanó és identitásvesztett 

világban elengedhetetlen, hogy a múlt alaposabb megismerésével erősítsük történelmi 

emlékezetünket. Ennek szerves részét képezi Benyovszky és nem mindennapi életútja - 

mondta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy sikerrel bemutatott Benyovszky, a szabadság 

szerelmese című musicalt néhány nap múlva az újvidéki magyar színház művészeinek 

köszönhetően a határon túl is megismerheti a közönség. Emlékeztetett arra, hogy a magyar 

kormány nemzeti évfordulók bizottsága 2011-ben a kiemelt nemzeti évfordulók sorába vette 

Benyovszky Móric születésének és halálának kerek évfordulóit, ennek szellemében szervezték 

tavaly a Benyovszky jubileumi emlékévet. Az eseményeknek köszönhetően széles körben 

válhatott újra ismertté Benyovszky élete és kalandos története, tavaly decemberben avatták 

fel Benyovszky Móric portrészobrát a mostantól a nevét viselő köztér területén - tette hozzá. 

       
Újabb Hargita megyei településeken épül sportcsarnok  
2022. szeptember 23. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkcsicsóban és Gyergyóújfaluban épít sportcsarnokokat az RMDSZ által vezetett fejlesztési 

minisztérium, amely pénteken jóváhagyta a beruházások finanszírozását. A 180 férőhelyes 

nézőtérrel rendelkező építményben kézilabdázni, kosárlabdázni, röplabdázni és teniszezni is 

lehet majd diákoknak és felnőtteknek egyaránt. Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes 

rámutatott: ezeknek a sportberuházásoknak az elindítása egy időben van az RMDSZ által is 

szervezett Erdélyi Magyar Középiskolások Sportolimpiájával, amely a napokban zajlik 

Kolozsváron. A tornatermek, sportbázisok, csarnokok, uszodák, amelyeket építünk, a 

sportesemények, amelyeket szervezünk, vagy épp támogatunk, ahhoz járulnak hozzá, hogy 

minél több fiatalnak lehetősége legyen sportolni, megszeretni a mozgást – tette hozzá. Az 

RMDSZ közleménye szerint Cseke Attila fejlesztési miniszter elmondta, a mozgásnak 

mindenki számára elérhetőnek kell lennie, függetlenül attól, hogy városi vagy vidéki 

környezetben él, jómódú vagy szerényebb anyagi lehetőséggel rendelkezik.  
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/23/potapi-arpad-janos-meltan-lehetunk-buszkek-benyovszky-moricra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ujabb-hargita-megyei-telepuleseken-epul-sportcsarnok
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Magyarországi és erdélyi művészek lépnek fel a 4. Bukaresti Magyar 

Jazznapokon 
2022. szeptember 23. – Krónika 

Magyarországi és erdélyi művészek munkáját ismerheti meg a közönség a 4. Bukaresti 

Magyar Jazznapokon. A szervező Liszt Intézet bukaresti központja emlékeztetett, hogy 

bukaresti fesztiváljellegű rendezvényeik 2019-ben gazdagodtak a jazznapokkal, amely az idén 

szeptember 28. és 30. között lesz. A háromnapos fesztivál célja bemutatni a közönségnek a 

már befutott, illetve pályakezdő magyar jazzmuzsikusokat, megemlékezni a műfaj egykori 

világklasszis magyar képviselőiről, illetve lehetőséget nyújtani erdélyi magyar jazzmuzsikusok 

bemutatkozására is. A seregszemle az idén három helyszínen zajlik, az intézet székhelye 

mellett lesznek programok a a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen, valamint 

Bukarest legrégibb jazzklubjának számító a Green Hours-ban. 

 

Szentegyházán is új bölcsőde épülhet 
2022. szeptember 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Összesen 19 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítésére írt alá finanszírozási 

szerződést a fejlesztési minisztérium, köztük Szentegyházán, Hargita megyében is épül 

bölcsőde – közölte Cseke Attila fejlesztési miniszter. Mint ismeretes, uniós finanszírozásból, a 

helyreállítási alapból (PNRR) összesen 124 bölcsőde megépítésére biztosít pénzügyi 

támogatást a szaktárca, ezáltal 7.450 új, állami bölcsődei helyet biztosítva a családoknak, 

gyermekeknek. A nyertes pályázatok listáját közzétette a minisztérium, ezek közül került 

most aláírásra 19 beruházás. A szükséges finanszírozást teljes mértékben az RMDSZ által 

vezetett fejlesztési minisztérium biztosítja, a környezetbarát és energiatakarékos 

bölcsődeépületekre napelemeket és hőpompákat szerelnek. 

 

Átfogó fejlesztés a cél Szatmárban – Korszerűsítik a közúti infrastruktúrát, 

bővítik a víz- és csatornahálózatot 
2022. szeptember 23. – Krónika 

Több mint egymilliárd lejt kapott beruházásokra Szatmár megye az Anghel Saligny 

közművesítési program keretében, Pataki Csaba tanácselnök szerint az összeg lehetővé teszi a 

közúti infrastruktúra hatékony fejlesztését, valamint a víz- és csatornahálózat bővítését. A 

szatmári elöljáró szerint a forrásokon túlmenően komoly kivitelezőkre is szükség van a 

munkálatok sikerességéhez. Az RMDSZ-es elöljáró a Krónikának kifejtette, a jóváhagyott 

összeg 56 százaléka a megyei utak felújítására, 44 százaléka a víz- és szennyvízhálózat 

bővítésére irányul. A kérvényezők közül valamennyi települési önkormányzat támogatáshoz 

jut, ami Pataki Csaba szerint lehetővé teszi a megye valamennyi területének kiegyensúlyozott 

fejlődését. Többek között megközelíthetőbbé válnak azok a vidéki zsáktelepülések, ahová 

jelenleg csak egy irányból lehet eljutni; a Szatmár Megyei Tanács 70 kilométernyi utat újít fel 

erre a célra. 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/kultura/magyarorszagi-es-erdelyi-muveszek-lepnek-fel-a-4-bukaresti-magyar-jazznapokon
https://kronikaonline.ro/kultura/magyarorszagi-es-erdelyi-muveszek-lepnek-fel-a-4-bukaresti-magyar-jazznapokon
https://maszol.ro/belfold/Szentegyhazan-is-uj-bolcsode-epulhet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atfogo-fejlesztes-a-cel-szatmarban-n-korszerusitik-a-kozuti-infrastrukturat-bovitik-a-viz-es-csatornahalozatot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/atfogo-fejlesztes-a-cel-szatmarban-n-korszerusitik-a-kozuti-infrastrukturat-bovitik-a-viz-es-csatornahalozatot
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Székelyudvarhely: előválasztást tart jövő ősszel a helyi RMDSZ 
2022. szeptember 23. – maszol.ro 

Az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete választmányának csütörtöki ülésén az elmúlt 

időszak beszámolóján túl fő téma volt a 2023-ban esedékes helyi előválasztás is. „Döntés 

született a választmányi ülésen, mondjuk ki a meztelen valóságot: a városlakók 

semmibevétele bűn! Nem lehet állandóan áthárítani a felelősséget, ahogy ez már megszokott 

Székelyudvarhelyen” – hangsúlyozta Antal Lóránt elnök. A helyi RMDSZ készül a 2024-es 

önkormányzati választásra és azon dolgozik, hogy több jó ajánlatot kínáljon fel a 

székelyudvarhelyieknek, éppen ezért kitart a februárban megígért előválasztás mellett, 

melynek lebonyolítására a választmány 2023 őszét jelölte meg – tudatta a szervezet 

sajtóközleményében. „Megerősítettük azon feltételrendszerünket, miszerint a következő 

polgármesternek és önkormányzati csapatának egy előválasztáson kell megmérkőznie. 

Döntsék el az udvarhelyi emberek, kikbe fektetik bizalmukat, kikre bízzák a város ügyeinek 

rendbetételét. Nekünk az a feladatunk, hogy a legjobb ajánlatot adjuk.  

 

Jubileumi tanévnyitót tartott Csíkszeredában az agrártudományi egyetem  
2022. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Harmincadik tanévnyitóját ünnepelte a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) 

csíkszeredai központja. A jubileumi rendezvényt a Márton Áron Főgimnázium kápolnájában 

tartották péntek este a Csíkszéki Gazdanapok részeként. A felsőoktatási intézmény 

csíkszeredai központjában 77 hallgató kezdi meg a tanulmányait. „Az egyetem célja volt, hogy 

a Kárpát-medence magyarságának anyanyelvén, szülőföldjén való boldogulását elősegítse. A 

felsőoktatás eddigi 30 évében Csíkszereda, Nyárádszereda. Beregszász és Zenta oktatási 

központjaiban több mint 3000 hallgató kezdte meg tanulmányait, 1648 diplomát adtunk ki, 

és 17-en védték meg sikeresen doktori disszertációjukat” – sorolta Dr. Gyuricza Csaba, a 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora.  

 

Vincze Loránt: nem meghaladott a kisebbségi identitás megőrzésének igénye 
2022. szeptember 24. – maszol.ro 

A világon és Európában az utóbbi időben visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén – 

mutatott rá Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő, a FUEN elnöke pénteken délután 

Gyulán, a Konrad Adenauer Stiftung és az Andrássy Egyetem konferenciáján. A 

sajtóközlemény szerint Vincze Loránt António Guterres ENSZ-főtitkár csütörtökön mondott 

szavait idézve kijelentette: a kisebbségek jogait védő országok békésebbek, a kisebbségek 

részvételét támogató gazdaságok virágzóbbak, a sokféleséget és befogadást felkaroló 

társadalmak dinamikusabbak. Az ENSZ 30 évvel ezelőtt fogadta el a nemzeti vagy etnikai, 

vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot, de ennek 

teljesítésében a világ messze elmaradt vállalásaitól – akárcsak az európai országok a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezményben és a Nyelvi Chartában foglaltak teljesítésétől – 

mutatott rá. Szerinte a különböző államok közt tapasztalható hatalmas különbségek teszik 

indokolttá nemzetközi és európai kisebbségvédelmi standardok bevezetését. 
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https://maszol.ro/belfold/Szekelyudvarhely-elovalasztast-tart-jovo-osszel-a-helyi-RMDSZ
https://szekelyhon.ro/aktualis/jubileumi-tanevnyitot-tartott-csikszeredaban-az-agrartudomanyi-egyetem
https://maszol.ro/belfold/Vincze-Lorant-nem-meghaladott-a-kisebbsegi-identitas-megorzesenek-igenye
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Kulturális központtá és turisztikai célponttá válik Maroshévíz patinás épülete  
2022. szeptember 24. – szekelyhon.ro 

Európai uniós finanszírozásból újul meg a maroshévízi Urmánczy-kastély, kulturális központ 

lesz, és hangsúlyos turisztikai célpont szerepet szánnak neki. Számos elképzelés létezik már, 

hogy miként fog tartalommal, élettel megtelni Maroshévíz patinás épülete. Egy kastély 

örökösei három nagy és egyaránt nehéz feladattal kell megbirkózzanak. Elsőként a tulajdon 

visszaszerzése, majd forrást találni a felújítására, és ha az is megvan, akkor következik az, 

hogy miként működjön, hogyan tartsák ezt fenn. Ugyanis bár sokan gondolják azt, hogy 

akinek kastélya van, annak megvan hozzá a vagyona is, de ez igazából tévhit – mutatott rá 

Pataky István újságíró, annak kerekasztal-beszélgetésnek a moderátora, amely a kastély 

elképzelt jövőjét, a lehetőségeket, a nehézségeket boncolgatta.  

 

Míg Magyarországon egyre kevésbé méltányolják, az erdélyi magyarok szerint a 

legértékesebb a lelkészi munka  
2022. szeptember 25. – Krónika 

A papi hivatás társadalmi státuszára vonatkozó vizsgálatot végzett Kiss Dénes kolozsvári 

vallásszociológus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója; a felmérésből kiderül, hogy a 

lelkészi és orvosi hivatást becsülik leginkább az erdélyi magyarok. Az eredményekről a 

társadalomkutató beszélt a Krónikának, kifejtve, a kutatások szerint míg Magyarországon 

továbbra is hanyatlik a vallásosság, nálunk inkább stagnál. „Egyes kutatások az erősödését 

mutatják ki, az egyházi statisztikák a nagyon lassú csökkenését – ebben vannak 

ellentmondások” – mutatott rá a szociológus. A felmérésből az is kiderült, hogy a lelkészi 

foglalkozás annak ellenére vezető pozíciót tölt be műveltség, megbecsültség és hasznosság 

tekintetében, hogy nyilvánvaló az is: e foglalkozást nem a jövedelmezősége miatt választják. 

 

A Magyarok Kenyere program üzenete: továbbra is számíthatunk egymásra  
2022. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

Az összetartozást jelképezi  a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program. Idén  ennek a 

kezdeményezésnek részeként Csíkszentsimonban tartották meg vasárnap a Székelyföldi 

Búzaösszeöntés Ünnepét, amelyen a székelyföldi gazdák adományait gyűjtötték egy tárolóba, 

és amely adományból készült kenyér kerül majd a rászorulók asztalára. A rendezvényt a 

Csíkszéki Gazdák Egyesülete szervezte a Csíkszéki Gazdanapok részeként. Papp Zsolt György, 

a magyar Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős, helyettes 

államtitkára,  felszólalásában először tolmácsolta Jakab István, a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetség (MAGOSZ) elnökének, az Országgyűlés alelnökének 

jókívánságait és köszöntését, aki nem tudott jelen lenni meghívottként a rendezvényen.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kulturalis-kozpontta-es-turisztikai-celpontta-valik-marosheviz-patinas-epulete
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mig-magyarorszagon-egyre-kevesbe-meltanyoljak-az-erdelyi-magyarok-szerint-a-legertekesebb-a-lelkeszi-munka
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Közel kétszáz gyermekkel együtt futottak be a Petőfi-emlékév jótékonysági 

futásának résztvevői Koltóra 
2022. szeptember 25. – MTI, Krónika, Bihari Napló, maszol.ro 

Csaknem kétszáz, gyermekotthonban nevelkedő gyerekkel együtt futottak be a koltói Teleki-

kastély kertjébe vasárnap délben annak a jótékonysági futásnak a résztvevői, amelyet a 

Petőfi-emlékév keretében szervezett a Kiskőrös és Koltó közötti 500 kilométeren az Egy 

Vérből Vagyunk Alapítvány. Herczegh Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége az 

érkezés után mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a mostani jótékonysági futásnak – 

amellett, hogy felhívja a figyelmet a mozgás szükségességére – része a véradás, az elesettekre 

való odafigyelés és Petőfi révén a kultúra is. Úgy vélte: minden elem az összetartozást, az 

egymásra figyelést erősíti. Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója elmondta, 

hogy a gyermekek többsége az alapítványtól kapott futócipőben futott. Hozzátette: egy 

cipővásárlás nem lenne nagy ügy, csak pénz kérdése. Ezekhez a cipőkhöz azonban 

hozzátartozik a közös futás emléke, a futás pedig megtanít küzdeni a célok eléréséért. 

 

Kirohant a magyar feliratok ellen és RMDSZ-es helyettesét bünteti Nagybánya 

polgármestere 
2022. szeptember 25. – Krónika, maszol.ro 

Visszavonta a város magyar alpolgármesterének hatásköreit Cătălin Cherecheș, Nagybánya 

elöljárója amiatt, hogy Pap Zsolt István eltávolíttatta egy kürtőskalácsosról a román 

zászlókat, amelyeket a polgármester helyeztetett el a magyar feliratok miatt. Az RMDSZ 

tiltakozik a korrupció miatt alapfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélt román elöljáró 

magyarellenes lépése ellen, amelyhez Márki-Zay Péter volt kormányfőjelölt asszisztált a 

máramarosi megyeszékhelyen. A 123 ezer lelkes, 10 százalékban magyarok lakta máramarosi 

megyeszékhely képviselő-testületében az RMDSZ-nek két tanácsosa van, a szövetségnek 

éppen a Cherecheș nevével fémjelzett Máramarosért Koalícióval és Nemzeti Liberális Párttal 

(PNL) kötött együttműködése révén sikerült megőriznie az alpolgármesteri tisztséget a 2020-

as helyhatósági választásokat követően. 

 

Nagykürtösi járás – Nyolc településen nincs kihívója a Szövetség 

polgármesterjelöltjének 
2022. szeptember 23. – ma7.sk  

A Nagykürtösi járásban is készülődnek az október 29-ei önkormányzati választásokra; a 

polgármester- és képviselőjelöltek listáját augusztus 30-áig adták le. A Szövetség nyolc 

polgármesterjelöltje már a rajtvonalnál győzött; Csalárt, Gyürkit, Ipolyharasztit, 

Ipolyhídvéget, Ipolykért, Kelenyét, Kőkeszit és Kóvárt az elkövetkező négy évben biztosan 

Szövetség által támogatott településvezető fogja irányítani, ugyanis nem akadt egy kihívójuk 

sem. Ezen községek mellett a Szövetség az alábbi helységekben indít polgármesterjelöltet: 
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Apátújfalu, Csáb, Dacsókeszi, Ebeck, Felsőzellő, Inám, Ipolybalog, Ipolynagyfalu, Ipolynyék, 

Ipolyvarbó, Leszenye, Lukanénye, Nagycsalomja, Nagykürtös, Óvár, Sirak, Szécsénykovácsi, 

Szelény, Terbegec, Zsély. A járásban a polgármesterek munkáját összesen 143 Szövetség által 

támogatott képviselőjelölt segítené. A Szövetség a járási székhelyen, Nagykürtös városában 

saját jelöltet nem indít; a jelenlegi városvezetőt, Dalibor Surkošt támogatják. 

 

Szövetség: Földgázra és elektromos áramra vonatkozó azonnali ársapka 

bevezetésére van szükség! 
2022. szeptember 23. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Sajtótájékoztatót tartottak pénteken délelőtt a Szövetség pozsonyi székházában. Forró 

Krisztián, a Szövetség elnöke és energiaügyi tanácsadója, Élesztős Pál közös 

sajtótájékoztatóján elhangzott, nemcsak azonnali, akut megoldásokra van szükség, de hosszú 

távon is kezelni kell az energiaválságot, máskülönben óriási problémákkal nézünk szembe. 

Forró Krisztián bevezetőjében hangsúlyozta, mind a mai napig képtelenség érdemben választ 

adni a kérdésre, „mennyiért fűtünk és világítunk" majd az előttünk álló hónapokban. Hiába a 

rengeteg elfogadott jogszabály, az állampolgárok kénytelenek bizonytalanságban élni.  Nincs 

egyszerű megoldás, ezt megértjük. Ami érthetetlen, hogy már tavaly ősszel lehetett tudni, 

emelkedni fognak az energiaárak. A kormány számára egy év sem volt elég, hogy felkészüljön 

ezekre a kihívásokra. Az emberek 75%-a tart az előttünk álló téltől - ismertetett Forró egy 

közvélemény-kutatást, hozzátéve, teljesen érthető ez a szorongás. 

 

Mács József Magyar Örökség díjban részesül 
2022. szeptember 23. – ma7.sk, felvidek.ma  

Szombaton  a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Dísztermében adják át a Magyar 

Örökség díjakat, amelyekkel idén hét kiemelkedő személy és intézmény tevékenységét 

ismerik el. Köztük Mács József, a 2017-ben elhunyt felvidéki magyar író is. Az eseményt 

szervező Magyar Örökség és Európa Egyesület (MÖEE) közleménye szerint Magyar Örökség-

díjban részesül a nagyváradi Csillagocska Alapítvány hitre és magyar tudatra nevelő 

szolgálata, Keszi-Kovács László néprajzi filmes és a Kolozsvári Magyar Opera.Magyar 

Örökség-díjat kap továbbá Mács József a felvidéki magyarság sorsát megjelenítő irodalmi 

munkássága, Mányi István építőművészete, Prokopp Mária Széchenyi-díjas 

művészettörténész, valamint a Trianoni Szemle szerkesztőségének történelmi feltáró 

munkája - írják. 

 

A Selye János Gimnázium diákjainak sikere a Középiskolai Matematika és Fizika 

Lapok (KöMaL) pontversenyeiben 
2022. szeptember 23. – felvidek.ma, bumm.sk  

A 2021/22-es tanévben is zajlottak a KöMaL folyóirat pontversenyei fizikából, informatikából 

és matematikából. A Selye János Gimnázium tanulói évek óta szerepelnek sikeresen, s egyre 

nagyobb létszámban kapcsolódnak be ezekbe a versenyekbe. Az érettségiző negyedikes 
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diákok mellett az alsóbb évfolyamok matematika, informatika és fizika iránt elkötelezett 

diákjai is vállalják a többletmunkát és a megmérettetést. Ebben az évben is a Felvidéken a 

Selye János Gimnázium diákjai szerepeltek a legeredményesebben. Egyéni versenyek: Az 

elméleti fizikai feladatok versenyében Téglás Panna 1. helyen, a G jelű fizikagyakorlatok 

versenyén Marosi Botond Máté 3. helyen, és az S jelű informatikai feladatok versenyében 

szintén Veres Benedek Zoltán 3. helyen és Ferenczi Bence a K jelű matematikai gyakorlatok 

versenyében a 4. helyen végzett. 

 

Rekordszámú elsős a Kármán József alapiskolában 
2022. szeptember 24. – ma7.sk  

A losonci Kármán József Alapiskolában utoljára 16 évvel ezelőtt volt ennyi magyar elsős, mint 

idén. Szeptemberben 16 kisdiák kezdte meg általános iskolai tanulmányait, így az 

intézményben a korábbi 136-ról 143-ra nőtt a tanulók száma. Csúsz Péter igazgató szerint ez 

elsősorban annak köszönhető, hogy sok gyerek született, de minden bizonnyal benne van az 

is, hogy az iskola munkatársai már tavaly novemberben megszólították a szülőket, hogy 

csemetéikkel kapcsolódjanak be az iskolai foglalkozásokba. – Hetente tartottunk anyanyelvi 

és sportfoglalkozásokat, mesedélutánt, és sok egyebet – mondta Kovács Gabriella, tanár. A 

kicsik angolórán, a balett és a néptánc oktatásán is részt vehettek. Így már óvodásként 

megismerhették a tanítókat, és lehetőségük volt összebarátkozni leendő osztálytársaikkal is. 

Az, hogy sokat vannak együtt, azt eredményezi, hogy együtt is akarnak maradni. 

 

A tét az elért eredmények megőrzése Kassa megyében. Mutatjuk, kik a 

Szövetség jelöltjei 
2022. szeptember 24. – ma7.sk  

Október 29-én 12 jelölt mérkőzik meg Kassa megye elnöki tisztéért. A Szövetség Rastislav 

Trnka hivatalban lévő megyeelnököt támogatja. A Szövetség az elődpártoknak köszönhetően 

a most záruló ciklusban erős pozíciókkal rendelkezett, ennek köszönhetően a korábbi 

választási időszakokhoz képest jóval több fejlesztési forrás érkezett a magyarlakta déli 

járásokba. A magyar képviselők kiegyensúlyozott együttműködést alakítottak ki Rastislav 

Trnka megyeelnökkel, idén októberben a Szövetség a hivatalban lévő megyevezető mögé 

sorakozik fel. A megyei testületbe harminc jelölt aspirál a magyar párt színeiben. Megjegyzést 

érdemel, hogy Kassa megyében a 2021-es népszámlálás alkalmával 782 216 lakost számoltak 

össze, ebből 66 210-en vallották magukat magyar nemzetiségűnek (8,46%). Furik Csaba, 

Kisgéres polgármestere, megyei képviselő lapunknak elmondta, a jelöltállítást megelőzően a 

közös indulásról egyeztettek a Kereszténydemokrata Mozgalommal, a koalíciókötés azonban 

meghiúsult, a magyar párt megyei képviselőjelöltjei ezért önállóan mérettetik meg magukat. 

 

Szövetséges erők a Galántai járásban 
2022. szeptember 25. – ma7.sk  

Tizennégy polgármesterjelöltje és százötven képviselőjelöltje van a Szövetség pártnak a 

Galántai járásban. Október 29-én egyidejűleg kerül sor a megyei és az önkormányzati 
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választásokra. A Galántai járásban tizennégy polgármesterjelöltje és százötven 

képviselőjelöltje van a pártnak. Galántán nem indít a Szövetség saját polgármesterjelöltet, de 

a független jelöltként induló Kolek Pétert támogatja a párt. A járási városban tíz képviselő 

indul a Szövetség színeiben, a lakosok összesen 19 képviselőt választanak majd. A járás másik 

városában, Diószegen három független jelölt indul, közülük Krommer Gábort támogatja a 

Szövetség. A Galántai járáshoz tartozó Szered városa szinte száz százalékban szlovák 

nemzetiségűek által lakott város, ott nem indul Szövetség által támogatott jelölt a 

polgármesteri posztért. 

 

Generációk ha találkoznak… őszi fesztivál Zselízen 
2022. szeptember 25. – felvidek.ma  

Bár nem éppen meleg őszi napsütésben, de aktív közösségben és jó hangulatban telt a 

Csemadok Zselízi Alapszervezetének őszi fesztiválja, a Generációk Találkozója. A rendezvény 

egy nagyobb szabású határon átívelő Interreg projekt keretén belül valósult meg, melynek fő 

tematikája az aktív időskor szervezettségének bemutatása, illetve a hagyományok átadása a 

fiatalabb generációk részére. Ezért is kapta a Generációk Találkozója elnevezést a rendezvény. 

Ugyanis a szervezők meglátása szerint mindig is szükség volt arra, hogy az idősebb 

generációk megosszák a fiatalabbakkal a tapasztalataikat, de ebben a felgyorsult világban ez 

különösen fontossá vált. Az egész napon át tartó fesztiválon – ami a városi sportpályán zajlott 

– valóban minden generáció aktívan képviseltette magát. 

 

Jubilált a Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás 
2022. szeptember 25. –  felvidek.ma, ma7.sk 

A hagyományokat követve a párkányi Hídünnep keretében rendezték meg szombaton délben 

immár huszadik alkalommal a Mária Valéria Hídfutást és Gyaloglást. A szeptember 24-ei a 

tömegsportrendezvénynek több ezer résztvevője volt. A kissé újragondolt sporteseményre 

először lehetett gyaloglás kategóriában is nevezni. A jelentkezőknek az esztergomi bazilika 

tövéből indulva négy kilométeres távot kellett teljesíteniük, Esztergom történelmi 

belvárosának macskaköves, zegzugos utcáin keresztül a Mária Valéria hídon át Párkány 

belvárosát érintve a Vadas fürdőben volt a végállomás. A gyaloglás kategóriában 

kisgyermekes családok, ifjak, idősebbek mellett a skandináv gyaloglás szerelmesei is 

megmérettettek. Sokan babakocsival, a gyerkőcök lábbal hajtható játékjárművekkel, avagy 

házi kedvenceikkel együtt tették meg a távot. Családok, nagyszülők az unokákkal, baráti 

társaságok, munkahelyi kollégák, iskolatársak mind közösen ünnepelték a két várost 

összekötő hidat. A futók szintúgy a gyalogosok útvonalát követve haladtak félórás eltéréssel. 

Mindkét kategóriába több ezren jelentkeztek. 
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Pintér Attila: Belgrádi magyar lettem 
2022. szeptember 25. – Magyarszo.rs 

Budapest és Belgrád kapcsolata az elmúlt években nagyon szorossá vált, a magyar-szerb 

kapcsolatok történelmi csúcson vannak, nyilatkozta dr. Pintér Attila, Magyarország leköszönő 

belgrádi nagykövete. A Politika napilapban megjelent, Belgrádi magyar lettem című 

interjújában úgy nyilatkozott, hogy Magyarországnak és Szerbiának most intenzívebbé kell 

tennie az együttműködést. Közösen kell terveznie, hogy a közelgő tél előtt sem az ipara, sem 

lakosság ne szenvedje el az európai energiaválság következményeit. A nagykövet 

emlékeztetett arra, hogy Budapest a közelmúltban rövid időn belül jóváhagyta Szerbia 

magyarországi gáztárolási kérelmét. Magyarország támogatja Szerbia uniós csatlakozását, 

mert abból az EU-nak csak haszna származna – mutatott rá Pintér. 

 

MNT-ülés: 2023-as munkatervek is napirenden voltak már 
2022. szeptember 23. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Vita nélkül fogadta el a napirendi pontok javaslatait mai ülésén a Magyar Nemzeti Tanács. 

Igaz, a 97 pont nagy részét blokkosították a hasonló témakörök miatt. Szavaztak a Vackor 

óvoda folyamatban lévő tanévre vonatkozó munkatervéről. Elhangzott, hogy minden óvodai 

és bölcsődei csoportszoba a gyermekek korának megfelelő didaktikai eszközökkel és 

játékokkal van ellátva. Évközben folyamatosan történik az eszközök vásárlása. Tervben van az 

óvónők szakmai késségeinek folyamatos továbbfejlesztése is. Napirenden szerepelt a 

magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény 2023. évi munka- és pénzügyi 

tervének jóváhagyása. A szokásos rendezvények megszervezése mellett vendégül szeretnék 

látni a Szabadkai Népszínházat, illetve a Zentai Magyar Kamaraszínházat egy-egy előadás 

erejéig.  

 

Lezajlott a Neumann verseny vajdasági elődöntője 
2022. szeptember 24. – Magyarszo.rs 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium adott otthont a szombaton 

megtartott XVIII. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny vajdasági 

elődöntőjének. A megmérettetésre ezúttal 26 munkával jelentkeztek be nyolc különböző 

kategóriában az általános és középiskolás diákok. Bakos Tímea, a Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium és Kollégium informatika tanára, a szervezők egyike elmondta, hogy a verseny 

vajdasági elődöntőjének tizenkét éve ad otthont a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és, 

hogy a megmérettetést a szekszárdi kollégákkal közösen szervezik, ugyanis a verseny döntője 

Szekszárdon zajlik. 
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Megvan az erő, az akarat identitásunk megtartására 
2022. szeptember 26. – PannonRTV 

Az ausztriai Felsőpulyán folytatódott a nemzeti identitásról szóló tanácskozás. 

Szombaton anyaországi és más Kárpát-medencei szervezetek vezetői az identitás 

megtartásának fontosságáról beszéltek. Vasárnap a párbeszéd, a vita napja volt a 

konferencián. A közönség első reakciói megerősítették, hogy a nyelvhasználatból, oktatásból, 

a többségi nemzetekkel való együttélésből fakadó problémák számos érzelmet és indulatot 

válthatnak ki. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ugyanakkor kiemelte, 

nem szabad megengedni, hogy a kilátástalanság érzése eluralkodjon rajtunk: „Ha van 1287 

család és elsőbe induló magyar gyerek, akkor azt gondolom, hogy ezekkel kell foglalkozni. 

Lehet elsiratni a százat, aki nincs itt. De itt van 1287, akivel foglalkozni kell. És az identitás 

megőrzése erről szól. Mit fogunk csinálni azért az 1287 gyerekért, hogy a családjukat 

megerősítsük, hogy erősítsük a magyarságtudatukat, hogy a gyereket erősítsük abban, hogy 

büszke magyar legyen, együttműködő mással, de vállalja saját identitását.”  

    
ORFK: több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. szeptember 26. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6201-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5569-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 205 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal vasárnap 75 ember, köztük 24 gyermek érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Nyelvtanfolyamok indulnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
2022. szeptember 25. – karpataljalap.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja 2022. október 15-

től 80 órás nyelvtanfolyamokat indít a Rákóczi-főiskola bázisán alap- és középfokon az alábbi 

nyelvekből: angol, magyar, német és ukrán. A képzések csak abban az esetben indulnak, ha a 

jelentkezők létszáma nyelvenként és szintenként eléri a 12 főt. Jelentkezni 2022. szeptember 

19. – október 3. között lehet kizárólag az alábbi linken. A foglalkozásokra szombatonként 

08.00–12.00 óra között kerül sor. 

 

Tízéves lett a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület 
2022. szeptember 25. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Egy gyermek életében a tizedik születésnap egy olyan időszak, amikor egyrészt jellemzi a 

játékosság, a kíváncsiság, hisz a mesékben, még fogja anyukája kezét. Másrészt már van saját 

elképzelése, saját identitása, van hobbija. És milyen egy egyesület, ha tízéves? Még nem 

felnőtt, de van már egyénisége, tudja, mit akar, fejlődő-, befogadóképes, hisz a mesékben, és 
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azokat valóra is váltja. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület egy olyan mesét váltott 

valóra az elmúlt tíz évben, amely a sokgyermekes családok számára évtizedeken át csak álom 

volt. 

 

Koronavírus - ismét oltakozásra szólítják fel Kárpátalja lakosságát 
2022. szeptember 24. – karpat.in.ua 

A közelmúltban az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyta a koronavírus elleni második 

emlékeztető védőoltásoltás felvételét. A járványügyi szakértők szerint ez egy fontos lépés 

annak érdekében, hogy lehetőleg minél többen bebiztosítsák magukat a fertőzés súlyos 

lefolyásától és ezzel csökkentsék a kórházak terheltségét. Ezzel egyidejűleg az Egészségügyi 

Minisztérium csökkentette az alap- és az emlékeztető oltás felvétele közötti intervallumot, így 

most a második oltás után már öt hónap elteltével is fel lehet venni azt. Egy másik fontos 

újítás az 5 és 11 év közötti gyerekek koronavírus elleni immunizálására vonatkozó engedély 

megadása lett. Ők a Pfizer vakcinát vehetik fel. Ez a lépés lehetővé teszi az iskolás gyermekek 

koronavírussal szembeni védelmét is. 

 

Újabb menekültsegítő program indul Kárpátalján 
2022. szeptember 25. – karpatalja.ma 

A megye kormányzóhelyettese a Metrica Inc. nemzetközi segélyszervezet képviselőivel 

tárgyalt, amely a tél közeledtével a belső menekülteket, valamint az őket befogadó családokat 

támogatná anyagilag is – közölte a megyei közigazgatási hivatal a hivatalos oldalán. A 

szervezet jelenleg is segíti a menekülteket, illetve a rehabilitációra szoruló katonákat fogadó 

kórházakat tartós élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, higiéniai felszerelésekkel. Ez a 

segítségnyújtás bővülne most anyagi juttatásokkal is. 

 

Beregszászban elstartolt a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja 
2022. szeptember 25. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Beregszászban szeptember 24-én került sor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

Középiskolás Programjának első KP szombatjára. A program keretében olyan fiatal 

tehetségek számára nyújtanak képzést, akik érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb 

társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A rendezvényre Beregszászba érkezett 

Szentkirályi Alexandra, Magyarország kormányszóvivője. A tisztviselő ismertette a Híd 

Kárpátaljáért segélyprogramot, valamint a kommunikációs szakemberek feladatáról és 

szerepéről beszélt a fiataloknak. 

 

Folytatódik a KárpátHáz Civil Szervezet néptáncoktatási programja 
2022. szeptember 25. – kiszo.net 

A KárpátHáz Civil Szervezet egyik legnépszerűbb programja a kulturális központok felújítása, 

és azok élettel való megtöltése. Pár évig ez jól is működött, ám a Covid, aztán pedig az év 

elején kitörő orosz–ukrán háború sok mindent felülírt, de a szervezet vezetése nem adja fel, a 

nehéz körülmények között is végzi az elkezdett munkát. A már felújított kultúrházakban 
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(Badaló, Halábor, Borzsova, Mezővári, Nagymuzsaly, Csetfalva) szeptembertől folytatódik a 

néptáncoktatás, jelenleg hat településen. Mi a csetfalvai Móricz Zsigmond Kultúrházba 

látogattunk el, hogy bepillantsunk az ottani kulturális életbe. Kovács István néptáncoktató 

éppen a foglalkozás kellős közepén tartott. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 24. – Kossuth Rádió 

 

Haják Szabó Mária egy korábbi beszélgetés alapján idézi fel Mács József alakját, és a felvidéki 

magyarság sorsát megjelenítő irodalmi munkásságát. 

 

A Trianoni Szemle történelmi feltáró munkája érdemelte ki a Magyar Örökség Díjat. 

Szidiropulosz Archimédesz főszerkesztő hogyan értékeli, az elmúlt közel másfél évtizedben 

sikerült-e elérni kitűzött céljaikat? Az említett, szintén díjazott Kolozsvári Operáról és Keszi 

Kovács Lászlóról későbbi műsorunkban szólunk. 

 

A délvidéki magyar kultúra folyamatosságát Trianon után a hatalom folyton megtörte, 

amelyre nagyjából 20-25 évenként került sor. „A múltat végképp eltörölni” - volt a jelszó, a 

valódi cél pedig a magyar értelmiségi réteg lefejezése. Minderről Tari István író beszélt a 

magyarkanizsai írótáborban, s keltett gondolataival nagy figyelmet.  

 

Az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont a Déryné Program Déryné ifjasszony című 

előadásából készült tévéjáték premierjének. Herczeg Ferenc művének színpadi és 

mozgóképes változatát is a Nemzeti Színház főigazgatója, Vidnyánszky Attila rendezte, a 

főszerepet pedig a szintén a beregszászi színházban nevelkedett, Jászai Mari-díjas Tarpai 

Viktória játszotta. 

 

Kárpát-medence arcai  

2022. szeptember 18. – Kossuth Rádió 

 
Rezes József a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának 

Ügyvezető Igazgatója 

 

„Kárpátalja határain kívül huzamosabb ideig nem tudok tartózkodni” – ezzel máris elárulja 

lokálpatriotizmusát a kárpátaljai Rezes József.  A tenni akaró, erős magyarságtudattal 
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rendelkező fiatal férfit a sors mindig olyan utakon vezette, ahol megfelelően tudta képviselni 

a kárpátaljai magyarság érdekeit.  Józsefet és családját kora reggel látogattuk meg ungvári 

otthonukban. Feleségével, Tányával 9 éve élnek boldogan és nevelik két gyermeküket, 

Annácskát és Józsikát. 

Tabakó fesztivál 

 

Ha gyár, akkor műszak, még akkor is, ha az a gyár több, mint egy évtizede bezárta kapuit, s 

újjáéledése immár nem a termelést, hanem a kultúrát, a tudást és a szórakozást szolgálja. 

Erre gondolhattak a Sepsi Tabakó ötletgazdái, amikor nemcsak a sepsiszentgyörgyi 

cigarettagyár hatalmas telephelyére szerveztek nyárzáró fesztivált, hanem a három, jól 

elkülöníthető programsorozatot is a gyári körülményekhez szabták, vagyis műszakokra 

osztották. 

 

Generációk találkozása 

 

A felvidéki Garam folyó mellett fekszik Zselíz, amely egykor az Esterházy család birtoka volt, 

kastélyuk még ma is áll. A város első említése az Árpád-korra, 1274-re tehető. A település 

magyarsága a mai napig erős és összetartó, így a hűvös, őszi idő sem szegte kedvüket attól, 

hogy kilátogassanak a sportpályára, ahol a Generációk Találkozása nevű rendezvény várta a 

fiatalokat és időseket egyaránt. Az Interreg program ReStart pályázatának köszönhetően 

megvalósuló fesztivál célja a hagyományőrzés és a közösségépítés volt. 

 

Erdélyi táncháztalálkozó Székelyudvarhelyen 

 

45 év telt el azóta, hogy Kolozsváron először tartottak táncházat, innen indult és terjedt el 

Erdély szerte a táncházmozgalom. Az első táncháztalálkozót 1978-ban szervezték 

Székelyudvarhelyen, amely a világon is az első ilyen jellegű eseménynek számított. Idén is a 

város adott otthont a rendezvénynek, ahol Felvidéktől Szovátáig minden néptáncot szerető 

ember találkozhatott egymással. 


