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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Orbán: a magyar kormány Európában elsőként kérdezi meg az embereket a 

szankciókról 
2022. szeptember 26. – MTI, hirado.hu, Demokrata, HírTV, PestiSrácok, Origo, magyarszo.rs 

A magyar kormány Európában elsőként megkérdezi az embereket az Oroszországgal szembeni 

szankciókról - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben. A 

miniszterelnök kifejtette: az orosz-ukrán háború elhúzódására számít, és a világgazdaságot 

összeesés, az európai gazdaságot pedig megroppanás fenyegeti. Ukrajna és Oroszország 

háborúja lokális konfliktus lenne, de a nyugati gazdasági szankciók globális gazdasági 

háborúvá változtatták azt. Azt mondta, az energiaárak drasztikus növekedéséért nem a 

gazdaság, hanem a politika, egészen pontosan a brüsszeli politikai döntések a felelősek. Úgy 

értékelt, a nyugat a háború pártján áll, Magyarország pedig a béke oldalán. Orbán Viktor 

kiemelte: a globálisra szélesedett gazdasági háborúban minden országnak megvannak a saját 

érdekei, és Magyarország számára a biztonság, a gazdasági és a nemzeti szuverenitás védelme 

a legfontosabb. A kormányfő rámutatott: az unió gyakran az európai értékek megsértésével 

vádolja Magyarországot, miközben a legfőbb európai érték a demokrácia. 

 

Szijjártó: Magyarország nem támogat semmit, ami közvetve vagy közvetlenül 

veszélyeztetné a Paksi Atomerőmű építését 
2022. szeptember 26. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Mandiner, 444.hu, Demokrata, Index.hu 

Magyarország nem támogat semmit, ami közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetné a Paksi 

Atomerőmű építését - jelentette ki Szijjártó Péter magyar a külgazdasági és külügyminiszter a 

közmédiának hétfőn. A politikus a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Közgyűlésének 

plenáris ülésén szólalt fel Bécsben. Hangsúlyozta, hogy miközben az Európai Unió a 

recesszióba tart, nagyon komoly energiaellátási gondokkal küzd, nem létezik energiapiac. Az 

energiaárak jelenleg az égbe szöknek, miközben a kelet-nyugati ellátási láncok megszakadtak. 

Ebben a helyzetben megnövekszik a nukleáris energia jelentősége. Kiemelte, világossá kell 

tenni, hogy nukleáris energia nélkül nincs biztonságos energiautánpótlás, nincs megfizethető 

energia Európában. A nukleárisenergia-kapacitások csökkentik a függőséget a teljesen 

energiafüggő környezetben. Ezért lehet azt mondani, hogy a nukleáris energiakapacitás 

egyenlő a "szuverenitásunkkal". 
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Visszavonta magyar helyettesének jogköreit Cătălin Cherecheș nagybányai 

polgármester 
2022. szeptember 26 – Krónika.ro, Maszol.ro 

Visszavonta Cătălin Cherecheș nagybányai polgármester magyar helyettesének, Pap Zsolt 

Istvánnak a jogköreit – erősítette meg a Krónikának hétfőn Pintér Zsolt, az RMDSZ 

Máramaros megyei szervezetének elnöke. Az önkormányzati képviselőként is tevékenykedő 

megyei elnök elmondta: a magyar alpolgármester megkapta az erről szóló hivatalos iratot, de 

azon nem szerepel magyarázat, ezért kérni fogja a döntés megindoklását. Mint arról a Krónika 

már beszámolt, Cătălin Cherecheș román zászlókkal takartatta le a magyar feliratokat egy 

vásári kürtőskalácssütőn a hétvégi Gesztenyefesztiválon. Majd amikor intézkedését 

felülbírálva magyar helyettese eltávolíttatta onnan a román nemzeti jelképeket, a máramarosi 

megyeszékhely polgármestere bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonja Pap Zsolt 

István valamennyi alpolgármesteri hatáskörét.  

 

Vincze Lóránt: A világ nem lesz olyan, mint azelőtt volt 
2022. szeptember 26 – Nyugati Jelen 

Faragó Péter parlamenti képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke meghívására 

az Aradi Magyar Napokra érkezett szeptember 24-én Vincze Lóránt európai parlamenti 

képviselő is. Az elöljáró egy kötetlen találkozón az Európai Unió aktuális kérdéseiről 

beszélgetett az érdeklődőkkel. „Én azt gondolom, hogy a világ nem lesz olyan, mint azelőtt volt. 

(…) Az Európai Unió egy fiatal képződmény, amely még nem ment át ilyen súlyos válságon, 

amilyen most van. Ez egy hatalmas kihívás, amivel most kell szembenézni és strukturális 

váltások nélkül nem is biztos, hogy lehetséges. (…) Az Európai Uniónak most azzal kell 

foglalkoznia, hogy mi lesz az energiadrágulással, meg kell vizsgálni, hogy miért olyan drága az 

energia. (…) Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a világban nincs kevesebb nyersanyag, csak nem 

jut el A-ból B-be. Ehhez okos megoldásokat kell hozni és az ideológiai jellegűek ebben nyilván 

nem segítenek – mondta Vincze Lóránt. 

 

Átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait 
2022. szeptember 26 – Nyugati Jelen 

Idén ősszel a Rákóczi Szövetség támogatóival együtt több mint 9000 külhoni gyermeknek adja 

át a Rákóczi-ösztöndíjakat. Szerte a Kárpát-medencében körülbelül 500 átadási ünnepségen 

köszöntik a magyar iskolakezdőket, megköszönve a szülők felelős döntését és a magyar iskola 

választását. Szeptember 24-én az Aradi Magyar Napokon a partiumi szórványmegye magyar 

előkészítős kisdiákjainak gratuláltak és adták át a szülőknek a 10 000 forint támogatást. „Ezek 

a gyerekek most kezdik tanulmányaikat az előkészítő osztályban, de a továbbiakban, még 12 

éven keresztül a magyar nyelv a tanrendben egy plusz, de én bízom benne, hogy nem egy nyűg, 

hanem egy olyan érték, amely bennünket, magyarokat arra kötelez, hogy a következő 
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nemzedékre is átörökítsük, hiszen a magyar nyelvet a magyar iskolában tudjak tovább éltetni” 

– mondta Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő az ösztöndíj-átadón. 

 

Tőkés László: Újvárossy Ernő élen járt az Isten igazsága szerinti ellenállásban 
2022. szeptember 26. – Nyugati Jelen  

Az 1989-es temesvári népfelkelés első áldozatának tekintett Újvárossy Ernő építőmérnökre 

emlékeztek vasárnap a temesvári református egyházközségek képviselői az Erzsébetvárosi 

temetőben található sírjánál. A megemlékezésen és a koszorúzáson részt vett Tőkés László, aki 

megemlékező beszédében felidézte a rangos kolozsvári polgári családból származott Újvárossy 

Ernő temesvári megtérésének történetét és az 1989-es eseményeket. „Fontos, hogy a 

gyülekezet éltesse az ő emlékét, hiszen ő volt az, aki élen járt az Isten igazsága szerinti 

ellenállásban. Mi valójában a jogainkat, a gyülekezeteinket, az egyházunkat, a 

vallásszabadságot védtük, ennek a küzdelemnek volt ő egy békés, hithű harcosa és ilyenként 

áldom az emlékét” – fogalmazott az egykori temesvári lelkész. Újvárossy Ernő tragikus 

halálának 33. évfordulója 2022. szeptember 17-én volt, az idei megemlékezésre egy héttel 

később, szeptember 25-én került sor, a VII. Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat 

utolsó napján. 

 

Sikeresen rajtolt a kárpátaljai „falu-örökbefogadás”: a kezdeményezés 

keretében a háború sújtotta Ukrajnába visznek segélyeket 
2022. szeptember 26 – Krónika.ro,  

A hétvégén startolt a Fogadj örökbe egy kárpátaljai falut! nevű akció és vele együtt az első 

marosvásárhelyi segélyszállítmány, amelynek célállomása a néhány száz magyar által lakott 

Szernye. A kezdeményezés célja az Ukrajnában dúló háború kárpátaljai károsultjainak 

megsegítése. A gyűjtést az EMNT Maros megyei szervezete kezdeményezte. A Fogadj örökbe 

egy kárpátaljai falut! jelszó azonban egy jótékonysági sorozat kezdetét jelöli, amelyet a múlt 

heti segélyakcióval a nemzeti tanács próbál indítani. „Kéthavonta szeretnénk megismételni a 

város más-más gyülekezetei közreműködésével. A Szabadi úti reformátusokkal kezdtük, de 

már jelentkeztek mások is, akik tiszta szívből segítenének a háború sújtotta kárpátaljai 

testvéreinken. Jó, hogy összegyűlnek az adományok, de ennél sokkal többet szeretnénk 

nyújtani: azt a biztonságérzést, hogy tudják, nincsenek egyedül, ránk bármikor számíthatnak 

– részletezte Tőkés András, területi elnök.  

 

Várhatóan lesznek magyar utcanévtáblák Váradon 
2022. szeptember 26. – Bihari Napló 

A magyar közösség tagjai nagy számban jelentek meg csütörtökön este a váradi városháza 

nagytermében megrendezett találkozón, ahol az önkormányzat által meghirdetett idei 

részvételi költségvetés projektjeiről lehetett szavazni. A voksolni vágyó több tucatnyi polgár 

túlnyomó többsége magyar volt. Ők feltehetőleg a kétnyelvű utcanévtáblák projektjére adták le 

a voksukat. Szavazott többek között Meleg Vilmos színművész, az RMDSZ nagyváradi 

szervezetének volt elnöke, valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 
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A részvételi költségvetés idei kiírásában másfél millió lejt különítettek el, a szabályzat szerint 

egy-egy projekt költsége nem haladhatja meg a 100 ezer lejt, ami azt jelenti, hogy minimum 

tizenöt projektet fognak tudni megvalósítani. Bár végeredményt még nem hirdetett az 

önkormányzat, de a szavazás alakulásának az ismeretében valószínűsíthető, hogy a kétnyelvű 

utcanévtáblák projektje is bekerül a megvalósítandó elképzelések közé – számolt be a Bihari 

Napló.  

 

Félmillió euróért eladó a Jósika-kastély 
2022. szeptember 26. – maszol.ro 

Eladó báró Jósika Miklós (1794-1865) szurduki kastélya. A Sotheby’s International Románia 

aukciós ház 560 ezer euróért árulja az erősen leromlott állapotú műemléket. Szurduk Szilágy 

megyében található, Zsibótól keletre. A kastelyerdelyben.ro információi szerint a kastélyt az író 

apja építtette, akit szintén Miklósnak hívtak. A jelenlegi kastély helyén egy udvarház állt. Az 

épület egyszintes, két főhomlokzati sarkát egy-egy bástya erősíti. Az egyik kerek, míg a másik 

hatszög alaprajzú. Az épület több átalakítás és toldás révén nyerte el jelenlegi formáját. A 

Sotheby’s leírása szerint a helyiek úgy tartják, hogy egy, a közelben állt római castrum köveiből 

építették. A kastély egykori kertjének a bejáratát őrző oroszlánok jelenleg a zsibúi Wesselényi-

kastélyban láthatók. Báró Jósika Miklós 1834-ben telepedett le Szurdukon. Később Pestre 

költözött, de a nyarakat továbbra is a szép természeti környezetben fekvő kastélyban töltötte. 

A magyar regényírás atyjaként is emlegetett Jósika legismertebb műve a Báthory Zsigmond 

korában játszódó Abafi.   

 

Báthory Napok: közös áldozattal lehet csak maradandót építeni 
2022. szeptember 26. – Maszol.ro 

Idén 30 éves a Báthory István Alapítvány, mely megalakulásának évében rendezte meg az első 

Báthory Napokat a szilágysági Magura alatt lévő Szilágysomlyón, hét éve a város híres 

szülöttjének, Báthory István fejedelem tiszteletére a város önkormányzata ezzel párhuzamosan 

megrendezi a Báthory Festet. A négynapos Báthory Napok gyermekprogrammal, kulturális 

előadással és a cserkészek vándorkiállításával kezdődött, pénteken a hivatalos megnyitót 

követően a szilágysomlyói Lőrincz Attila képzőművészeti kiállítására és tudományos „retro” 

konferenciára került sor. A megnyitón Simon Előd István konzul elmondta, nemcsak a múltra 

kell emlékezni, a jelent is ünnepelni kell. Amit a Báthory Alapítvány ebben a városban 30 éve 

végez, az „nemzetépítés a javából”. Azt kívánta, hogy a 30. évforduló alkalmából töltődjenek fel 

lelkileg, ápolják a kapcsolatokat, és az emlékezés lángja örökre megmaradjon a 

szilágysomlyóiak szívében, és mindig, minden körülmények között, a nehézségek idején is 

tudjanak ünnepelni és emlékezni a nagy fejedelemre.  
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Az ember, aki mindig mindenkit felvidított 
2022. szeptember 26. – ma7.sk  

Bár Záhorszky Elemér már évek óta nincs közöttünk, a nevével fémjelzett, Ha nem írok, ne 

válaszoljatok gálaest sikere elénk vetítette nagyságát, hagyatékát - a teltházas rendezvényen 

végig zúgott a taps. „A zene, a dal, sok esetben összeköti a nemzeteket és megnyitja a szíveket. 

Ma ez a csoda itt bekövetkezett” – mondta el az est végén Novák Mónika műsorvezető. A 

műsort követően a résztvevők átvonultak a közeli Csemadok-házba, ahol emléktáblát avattak 

Záhorszky Elemér tiszteletére. Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének 

elnöke az emléktáblaavatón így idézte életét: „Záhorszky Elemér 1931. március 3-án született 

Érsekújvárott. Az elemi, majd a polgári iskola elvégzése után kitanulta a férfi-női 

szabómesterséget, ám hamarosan a kultúra berkeibe került, a művelődési házban a város 

kulturális életét szervezte. 73 éve ott volt a Csemadokot Érsekújvárban megalapítók soraiban. 

Hosszú évek során vezetőségi tagként, kultúrfelelősként, a színjátszó csoport, illetve a Zenés 

színpad vezetőjeként végezte munkáját. 

 

Pozsonyban tárgyalt Magyarország és Szlovákia honvédelmi minisztere 
2022. szeptember 26. – felvidek.ma, ma7.sk, bumm.sk  

Elkötelezettek vagyunk a megkezdett haderőfejlesztési programunk folytatása mellett – 

jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Pozsonyban azon a 

sajtótájékoztatón, amelyet szlovák hivatali partnerével, Jaroslav Naď védelmi miniszterrel 

lezajlott kétoldalú találkozója után közösen tartottak hétfőn. A bilaterális találkozón – amely 

az első ilyen volt a két miniszter között – a kétoldalú kapcsolatok áttekintése, a két ország 

hadseregeinek fejlesztése, a jelenlegi és jövőbeni együttműködési lehetőségek, az ukrajnai 

háború, illetve a Nyugat-Balkán helyzete került terítékre. „Ha két ország lehet egymáshoz közel 

– mind történelmileg, földrajzilag, mind geostratégiai érdekek szempontjából –, akkor ez 

Szlovákiára és Magyarországra érvényes, és ennek alapján dolgozunk együtt” – jelentette ki 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter, aki nagyon fontosnak nevezte a mostani kétoldalú 

találkozót, elmondta: Magyarország és Szlovákia is a V4-es csoport, az EU és a NATO tagja, s 

ennek megfelelően végzi a dolgát, és mindkét ország elkötelezett a NATO keleti szárnyának 

megerősítése mellett. 

 

„Szeretteim, csak lélegezzetek” – egyházmegyei kórustalálkozót tartottak 

Lénártfalván 
2022. szeptember 26. – felvidek.ma 

A Gömöri Református Egyházmegye a lénártfalvai gyülekezet református templomában 

rendezte meg a XIX. Gömöri Református Egyházmegyei Kórustalálkozót. Az egybegyűlteket nt. 

Nagy Andrea lénártfalvai lelkipásztor köszöntötte, külön üdvözölve a testvérgyülekezetet, 

Ottenberger Balázs nekézsenyi református lelkész vezetésével. „Isten közelében mindannyian 

megérezhetjük azt a lelki nyugalmat, azt a békességet, amire nagy szükségünk van. Le tudjuk 

tenni a terheinket, s Istenünk közelében képesek leszünk hálát adni ajándékaiért, s énekkel 

tehetünk bizonyságot az ő hatalmasságáról” – mondta nt. Nagy Andrea lelkipásztor. Kifejtette, 
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https://felvidek.ma/2022/09/szeretteim-csak-lelegezzetek-egyhazmegyei-korustalalkozot-tartottak-lenartfalvan/
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hogy egy-egy közösség tagjaként rádöbbenhetünk arra, hogy a mi énekünk, a hangunk mindig 

az élő Istent magasztalja. Mint mondta, együtt énekelve nemcsak a közös dicsőítés örömét 

tapaszthatjuk meg, hanem még erősebben megélhetjük, hogy nem vagyunk egyedül. 

 

Két jelölt indul Füleken a polgármesteri posztért 
2022. szeptember 26. – Új Szó, bumm.sk  

Míg a 2018-as önkormányzati választáson csak egy polgármesterjelölt volt a losonci járásbeli 

Füleken, a város jelenlegi vezetőjének az idei választáson lesz kihívója. Ketten indulnak a 

posztért. A regisztrált jelöltek listáját a város honlapján tették közzé. Agócs Attila, Fülek 

jelenlegi polgármestere második ciklusát tölti a város élén, és a Szövetség-Aliancia színeiben 

indul, Tibor Palúch pedig a Hlas támogatásával . Összesen 28 képviselőjelölt indul, közülük 

24-en politikai pártok vagy koalíciók jelöltjeként. Mivel a város lakosságának száma a 10 ezres 

küszöb alá csökkent, a következő ciklusban a jelenlegi 15-ről 13-ra csökken az önkormányzati 

képviselők száma. Három választókörzetben voksolnak a választópolgárok. Az összevont 

önkormányzati és megyei választás október 29-én lesz. 

 
Zenta a birkózás bölcsője 
2022. szeptember 26. – Magyarszo.rs 

Szombaton 32. alkalommal tartották meg a Nikola Vukov-emlékversenyt a Zentai 

Sportcsarnokban, ami egyet jelentett azzal, hogy feltörekvő fiatal birkózókkal telt meg a Tisza 

menti kisváros. A sportlétesítmény 137 szárnyait bontogató fiatallal, edzőikkel és családjukkal 

telt meg, akik hazánk több települése mellett főként Magyarországról és Szlovákiából érkeztek 

a megmérettetésre. A résztvevőket Kormányos László tartományi sporttitkár és városunk 

büszkesége, olimpikonunk, világbajnokunk, Nemes Máté köszöntötte. A küzdelmek több 

korosztályban zajlottak, a torna pedig lehetőséget adott a legkisebbeknek, vagyis a kilenc év 

alattiaknak is, hogy versenykörülmények között mérjék össze erejüket és képességeiket 

másokkal. A torna legjobb birkózója Varga Dávid (Zenta), a legtechnikásabb pedig Olajos 

Dominik (Zenta) lett a zsűri szerint, míg a Vukov család különdíját Pék Tamás (Zenta) nyerte 

el. 

 

Arcok üveg mögött 
2022. szeptember 26. – Magyarszo.rs 

Szombaton a Bányai János Emlékházban Bácsfeketehegyen tizenkettedik alkalommal tartották 

meg az Arcok üveg mögött – Műfordítások vers-és prózamondó versenyét. A megmérettetést 

ez alkalommal is nagy érdeklődés övezte – számolt be lapunknak Hajvert Ákos, az eseményt 

szervező Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnöke. – Idei rendezvényünkön 40 

résztvevő volt, akik számos helyről érkeztek. Ez azért is fontos, mert ez volt az idénykezdő vers- 

és prózamondó találkozó. Most indul be a szezon, és sok verseny következik, lesz Topolyán, 

Zentán, Csókán, Udvarnokon, a végén, az adventi időszakban pedig a Dudás Kálmán Nemzeti 
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https://ujszo.com/kozelet/ket-jelolt-indul-fuleken-a-polgarmesteri-posztert
https://www.magyarszo.rs/hu/5042/sport_kuzdosportok/272722/Zenta-a-birk%C3%B3z%C3%A1s-b%C3%B6lcs%C5%91je-zenta-birk%C3%B3z%C3%A1s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5042/vajdasag/272762/Arcok-%C3%BCveg-m%C3%B6g%C3%B6tt-irodalom-b%C3%A1csfeketehegy.htm
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Vers- és Prózamondó Találkozóval zárul a sor. A mostani találkozó különlegessége az volt, hogy 

műfordításokat kellett mondaniuk a gyerekeknek.  

 

120 éve szentelték fel a hertelendyfalvi református templomot 
2022. szeptember 26. – PannonRTV.com 

Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelettel ért véget a református templom 

felszentelésének 120. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség Kirváj napján 

Hertelendyfalván. Meghívott vendégek és testvérgyülekezeti tagok ünnepeltek együtt a 

helyiekkel. A hidasi református gyülekezet már évek óta testvérgyülekezeti kapcsolatot ápol a 

hertelendyfalvi közösséggel, mivel mindkét település lakossága a bukovinai Andrásfalváról 

származik. A küldöttség Gyenge Károly lelkésszel együtt érkezett, aki az ünnep alkalmával igét 

hirdetett. „A mai nap nem csak azért öröm, mert a múltba tekintünk, és a múltba nézve örülünk 

annak, hogy az elődök kitartottak, összefogtak, templomot építettek, és meg is töltötték ezt a 

templomot, hanem kicsit a jövőbe tekintve ez feladatot is jelent számunkra.”

        
ORFK: több mint 9 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. szeptember 27. – MTI, PestiSrácok 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4896-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4322-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 161 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig 

érvényes. Vonattal 56 ember, köztük 15 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől 

menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Bombariadót jelentettek több ungvári iskolában 
2022. szeptember 26. – karpatalja.ma, karpataljalap.net 

Több ungvári iskolában is bombariadót jelentettek. Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség 

szóvivője szerint ismeretlen személyektől érkezett a bejelentés, miszerint több oktatási 

intézményben bombát helyeztek el. A rendőrség nem nevezte meg az intézmények teljes 

listáját. Az érintett iskolákat evakuálták. 

  

Aresztovics: Megtörténhet, hogy az egyetemi hallgatókat is mobilizálják 
2022. szeptember 26. – karpat.in.ua 

Mint köztudott, jelenleg nem engedik ki Ukrajnából a külföldi felsőfokú tanintézményekben 

tanuló diákokat. Olekszij Aresztovics egy interjúban most azt mondta, megtörténhet, hogy az 

egyetemi hallgatókat is mozgósítják, számol be róla a tsn.ua. Az Elnöki Hivatal tanácsadója 

szeptember 24-én Mark Fejgin orosz jogvédővel folytatott beszélgetése során kijelentette, hogy 

most az ukrán nemzet léte forog kockán. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/120-eve-szenteltek-fel-hertelendyfalvi-reformatus-templomot
https://pestisracok.hu/tobb-mint-9-ezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bombariadot-jelentettek-tobb-ungvari-iskolaban/
https://kiszo.net/2022/09/26/aresztovics-megtortenhet-hogy-az-egyetemi-hallgatokat-is-mobilizaljak/
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Kitüntettek egy kárpátaljai parancsnokság alatt lévő dandárt 
2022. szeptember 26. – karpatalja.ma 

Volodimir Zelenszkij elnök a „Bátorságért” díjat adományozta a kárpátaljai ezredes, Leonyid 

Hoda parancsnoksága alatt álló 1-es különálló Sziverszki dandárnak. A kitüntetést 

báturságukért, hősiességükért és különleges harci cselekedeteikért érdemelték ki. Viktor 

Mikita, a kárpátaljai OVA vezetője Facebook-oldalán számolt be a hírről. Mint írja, ebben a 

katonai egységben sok kárpátaljai szolgál, akik a háború első napjaitól hősiesen helyt állnak és 

védik az országot. 

 

150 éves a sislóci görögkatolikus templom 
2022. szeptember 26. – karpat.in.ua 

A sislóci görögkatolikus templom felszentelésének 150. évfordulóját méltatták a helyi és a 

környékbeli településekről érkezett hívek. Az ünnepi szent liturgián Nílus Luscsák, a Munkácsi 

Görögkatolikus Egyházmegye püspöke hirdette Isten igéjét, valamint áldást kért az 

egybegyűltekre. Elmondta, a másfél évszázados templom már koránál fogva is műemlék jellegű 

épületnek számít. Értékét pedig növelik a falán nemrég felfedezett freskók is. A templomot a 

kommunista rezsim idején bezárták, ekkor tornateremként használták. 

 

Mintegy 40 gyermek született egy hét alatt Munkácson 
2022. szeptember 26. – karpatalja.ma 

Negyven gyermek született egy hét alatt a munkácsi Szent Márton Kórházban – adta hírül a 

kórház szeptember 26-án. A közlemény szerint az újszülöttek között 21 kislány és 19 kisfiú van. 

14 édesanya Munkácsról, 19 a Munkácsi járásból, 7 pedig más településekről és járásokból 

érkezett a kórházba. Két édesanya a háború elől menekült Kárpátaljára. A kórház továbbra is 

ingyenes szülészeti és nőgyógyászati ellátást biztosít a nap 24 órájában. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 26. – Kossuth Rádió 

Román zászlókkal takartatta el a magyar kürtőskalács feliratot a hétvégi Gesztenyefesztiválon 

Nagybánya polgármestere. Ez kimeríti a diszkrimináció jogi fogalmát - mondja a kisebbségi 

jogvédő. Higgadtnak kell lenni, nem kéne megmérgezni az egyébként jó román-magyar 

viszonyt a városban - mondja a helyi közösség képviselője. A polgármester gesztusát, a 

kürtőskalács felirat eltakarását a román trikolórral felülbírálta Nagybánya magyar 
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https://karpatalja.ma/haboru/kituntettek-egy-karpataljai-parancsnoksag-alatt-levo-dandart/
https://life.karpat.in.ua/?p=119927&lang=hu
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/mintegy-40-gyermek-szuletett-egy-het-alatt-munkacson/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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alpolgármestere, erre a városvezető bejelentette: azonnali hatállyal visszavonja valamennyi 

alpolgármesteri hatáskörét.  

 

A székelyföldi gazdák felzárkózása és képzése nagy kihívás a térség mezőgazdasága számára. 

Ez volt a fő témája a Csíkszéki Gazdanapoknak is, amelynek nyitó rendezvénye a mesterképző 

jubileumi tanévnyitója volt. 30 évvel ezelőtt indult el ugyanis a távoktatás és magyarországi 

egyetemek kihelyezett tagozataként a magyar agrárképzés Erdélyben, Csíkszeredában.  

 

A Felvidék egyik legnagyobb iskolájában duplájára emelkedett a rezsiköltség. A komáromi 

Selye János Gimnázium ezt a megye segítségével ki tudta fizetni, ám fejlesztésre a következő 

időszakban nem is gondolhatnak. Andruskó Imre igazgatót kérdeztük. 

 

A hagyományoknak megfelelően, Temesváron idén is a magyar napok keretében, az Opera-téri 

nagyszínpadon köszöntötték a tanulmányaikat magyarul kezdő 76 kisdiákot, akiknek szülei azt 

követően átvehették a Rákóczi Szövetség által felajánlott ösztöndíjat. Az ünnepi pillanat után 

először a szövetség képviselőjét kértük mikrofon elé. 

 

A Marosvásárhelytől 35 kilométerre fekvő Márkod egy kicsi település a Nyárád-mentén. A 

szinte csak magyarok lakta faluban a 2011 – es népszámlálás szerint 214-en élnek.  Márkodon 

vasárnap ünnepelték református templomuk felújítását, amely a magyar kormány 23 millió 

forintos támogatásával valósult meg.  A hálaadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd - az ünnepi beszédek elhangzása után 

-  a helyi gyülekezet női dalárdája és gyerekcsoportja zenés-verses műsorral köszöntötte az 

eseményt. A márkodiak ünnepén, ahol sszeállításunk is készült, részt vett a falu magyarországi 

testvértelepülése: Kiskinizs küldöttsége is. 

 

Magas rangú magyar állami kitüntetést kapott Edith Eger pszichológus, holokauszt túlélő. 

Novák Katalin a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adta át a 95 éves terapeutának 

San Diego-i otthonában. 


