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Nyomtatott és online sajtó 
 

    

Szijjártó: a paksi erőmű működése, így Magyarország energiaellátása továbbra is 

biztosított 
2022. szeptember 28. – MTI, MagyarNemzer, ORIGO, HírTV.hu, Hirado.hu 

A Paksi Atomerőmű megnyugtató, kiszámítható, biztos működése, ezáltal Magyarország 

energiaellátása továbbra is biztosított - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerda reggel a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban. A tárcavezető 

közölte: mindkét szeptemberi fűtőelemszállítást abszolválni tudtuk, reggel megérkezett Paksra 

a második szeptemberi szállítmány is. Mint mondta, az orosz gyártó légi úton teljesítette a 

szállítást a szokásosnál ezúttal kicsit hosszabb útvonalon, kerülőúton, a balti és az észak-

európai légtér használatával. Itt, Magyarországon landolt a szállítmány és elszállították a Paksi 

Atomerőműbe, ahol hamarosan ezeket a fűtőelemeket fel tudják használni - mondta a 

miniszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahonnan Kazahsztánba, a Türk Államok 

Szervezetének energiaminiszteri tanácsülésére utazik. A videóban felidézte, hogy az 

Ukrajnában zajló háború és a brüsszeli szankciós intézkedések miatt jelentős energiaellátási 

válság alakult nemcsak Európában, hanem a világ egy jelentősebb részén. 

 

Szalay-Bobrovniczky: a béke mielőbbi megteremtésében vagyunk érdekeltek 
2022. szeptember 27. – MTI, Hirado.hu, karpat.in.ua, Demokrata, Mandiner 

A béke mielőbbi megteremtésében vagyunk érdekeltek, s mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy a háború ne fokozódjon s abba ne sodródjanak bele a V4-országok, az Európai 

Unió és a NATO - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a szlovákiai 

Selmecbányán, a visegrádi országok védelmi minisztereinek találkozóján kedden. A V4-

országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) minisztereinek találkozóján 

az ukrajnai háború, a visegrádi négyek jelenlegi és jövőbeni - a védelem és a védelmi ipar 

területén folytatott - együttműködése, a haderőfejlesztés, illetve a Nyugat-Balkán helyzete 

került terítékre. A magyar honvédelmi tárca vezetője a négyoldalú találkozó után, annak 

témáiról szólva elmondta: az egyik fő téma a szomszédságban dúló háború volt. 

"Egyetértettünk abban, hogy mindenekfelett a béke mielőbbi megteremtésében vagyunk 

érdekeltek, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az eszkaláció és a háborúba való 

belesodródás veszélyét mind országaink, mind pedig az EU és a NATO elkerülje" - mutatott rá 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A miniszter elmondta: a segítségnyújtással kapcsolatos magyar 

álláspont ismert, nem változott: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius 

programja keretében áll ukrán barátai segítségére. Kifejtette: eddig közel másfél millió ember 

érkezett Magyarországra.  
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https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/09/szijjarto-peter-a-paksi-eromu-mukodese-igy-magyarorszag-energiaellatasa-tovabbra-is-biztositott
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/2022/09/szijjarto-peter-a-paksi-eromu-mukodese-igy-magyarorszag-energiaellatasa-tovabbra-is-biztositott
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/27/szalay-bobrovniczky-a-beke-mielobbi-megteremteseben-vagyunk-erdekeltek
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A mentorprogram nem mérhető kilóban, euróban, méterben, százalékban 
2022. szeptember 27. – PannonRTV.com, Magyarszo.rs  
Mintegy száz sikeresen vizsgázott mentorált és harminc mentor ünnepelt a napokban újonnan 

felavatott szabadkai Artist hotelben. 2019 őszén indult útjára a Vajdasági Mentorprogram, ami 

mára Kárpát-medencei nemzetközi intézkedéssé nőtte ki magát - hangzott el az eseményen. 

Ennek köszönhetően egy egymást támogató, erős vállalkozói közösséggel jöhet a folytatás, 

immár a harmadik évad indul majd útjára idén októbertől. Mintegy száz sikeresen vizsgázott 

mentorált és harminc mentor ünnepelt a napokban újonnan felavatott szabadkai Artist 

hotelben. 2019 őszén indult útjára a Vajdasági Mentorprogram, ami mára Kárpát-medencei 

nemzetközi intézkedéssé nőtte ki magát - hangzott el az eseményen. Ennek köszönhetően egy 

egymást támogató, erős vállalkozói közösséggel jöhet a folytatás, immár a harmadik évad indul 

majd útjára idén októbertől. Számos közös siker valósulhatott meg az első két évadban a 

mentorok és mentoráltak kitartó munkájának köszönhetően - hangzott el a Vajdasági 

Mentorprogram Alumni Találkozóján. Dupák Evelin mentorált, életmódváltási tanácsadó 

cégtulajdonos lett: „Az elmúlt időszak nekem nagyon sok kaput és ajtót nyitott, én azt érzem, 

tehát úgy, mint kezdő vállalkozó, egyéni vállalkozó, nem lett volna lehetőségem ezekre a 

dolgokra, kapcsolati tőke nélkül.” 

 

A gazdának nem kell profi értékesítőnek lennie: Varga Péter Miklós 

agrárstratégiáról, termékpályákról 
2022. szeptember 27. – Krónika 

Varga Péter Miklóst, a budapesti Agrárminisztérium új főosztályvezetőjét rendszeresen hívják 

erdélyi gazdaszervezetek előadást tartani. A magyarországi szakember az erdélyi szövetkezeti 

háló megalapozásával is foglalkozik, amivel a gazdák feldolgozási és értékesítési 

lehetőségekhez jutnának. Az agrártárca illetékese többek között a készülő határon túli 

agrárstratégiáról nyilatkozott a Krónikának. „Ki kell mondani, hogy aki nem akar szövetkezni, 

annak a mezőgazdaságban nem lesz jövője. Ezen a ponton fog eldőlni, hogy hosszabb távon ki 

marad meg gazdaként. Lehet részidős gazdálkodást folytatni családi ellátásra, de ebből nem 

származik jövedelem. A háborús helyzet nyilván árnyalhatja a képet, mert ha élelmiszerhiány 

lesz, akkor mindent el lehet adni, de nagyon remélem, hogy nem ebbe az irányba haladunk. Ha 

lesz elegendő élelmiszer a piacon, csak az a gazda tud talpon maradni, aki egy értékesítési lánc 

részévé válik” – mondta. 

 

A kampányban még kikosarazta, most már fogadta Márki-Zay Pétert 

Székelyudvarhely polgármestere  
2022. szeptember 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hivatalában fogadta Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét Gálfi Árpád, 

Székelyudvarhely elöljárója, aki tavaly ősszel még a magyarországi választási kampányra 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/mentorprogram-nem-merheto-kiloban-euroban-meterben-szazalekban
https://kronikaonline.ro/interju/a-gazdanak-nem-kell-profi-ertekesitonek-lennie-varga-peter-miklos-az-agrartarca-hataron-tuli-foosztalyvezetoje-agrarpolitikaro
https://kronikaonline.ro/interju/a-gazdanak-nem-kell-profi-ertekesitonek-lennie-varga-peter-miklos-az-agrartarca-hataron-tuli-foosztalyvezetoje-agrarpolitikaro
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kampanyban-meg-kikosarazta-most-mar-fogadta-marki-zay-petert-szekelyudvarhely-polgarmestere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kampanyban-meg-kikosarazta-most-mar-fogadta-marki-zay-petert-szekelyudvarhely-polgarmestere
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tekintettel elutasította a találkozót az anyaországi ellenzéki pártok egykori miniszterelnök-

jelöltjével. Gálfi Árpád kedden közösségi oldalán posztolt bejegyzésében hozta nyilvánosságra, 

hogy egy nappal korábban megbeszélést folytatott az udvarhelyi városházán a 

Hódmezővásárhely polgármestere vezette küldöttséggel. (Székelyudvarhely testvértelepülési 

viszonyt ápol az alföldi várossal). Az udvarhelyi elöljáró közleménye minden bizonnyal azokkal 

a Facebookon terjedő információkkal áll összefüggésben, miszerint Gálfit kedden a város egyik 

éttermében látták közösen Márki-Zayékkal. Gálfi közölte, tájékoztatta a vendégeit a 

székelyudvarhelyi közélet helyzetéről és arról, hogy határon túli településként, „a 

legmagyarabb városként” Székelyudvarhelynek szoros kapcsolatot kell tartania anyaországi 

testvértelepüléseivel és a mindenkori magyar kormánnyal egyaránt. 

 

Europa Nosta Díjat vett át az unitárius egyház a Vallásszabadság Háza 

felújításáért 
2022. szeptember 27. – Krónika 

Európai Örökség Díjjal (Europa Nostra Díj) tüntették ki a kolozsvári Vallásszabadság Háza – 

volt püspöki rezidencia – helyreállítását. A műemlékvédelmi szakterület legrangosabb 

kitüntetését hétfőn este adták át Prágában. A díjátadó ünnepségre Mariya Gabriel, az Európai 

Bizottság innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztosa, Martin 

Baxa, a Cseh Köztársaság kulturális minisztere, az EU kultúráért felelős minisztertanácsának 

megbízott elnöke, valamint Hermann Parzinger, az Europa Nostra ügyvezető elnöke 

jelenlétében került sor – számolt be honlapján a Magyar Unitárius Egyház. Mint írták, a díjat 

a Magyar Unitárius Egyház képviseletében Kovács István püspök vette át, a ház felújítási 

folyamatát és annak példaértékű eredményeit dr. Furu Árpád építész, építészeti és 

műemlékvédelmi tanácsadó mutatta be. 

 

Pap Zsolt István: feszültséget gerjeszt a nagybányai polgármester 
2022. szeptember 27. – maszol.ro 

Elutasítja Pap Zsolt István, Nagybánya RMDSZ-es alpolgármestere a felettese, Cătălin 

Cherecheș vádját, miszerint önhatalmúlag eltávolította a román nemzeti lobogót a 

Gesztenyefesztiválon levő árusok standjairól. A politikus úgy fogalmazott, hogy „a 

polgármester figyelemelterelő hadjáratot indított, nem beszél a valódi okokról, és a kialakult 

helyzet miatt engem akar felelőssé tenni.” Pap Zsolt István nyomatékosította: a múltheti 

Gesztenyefesztiválon mintegy 100 árus közül 7-8-nál a kürtőskalács elnevezést letakarták az 

elöljáró utasítására a román cozonac feliratú molinóval, és a pult alsó részére román zászlókat 

aggattak, szintén a magyar feliratok eltakarására. „Ezt a polgármester rendeltre el, szóban, 

kiemelve, hogy az összes helyen, ahol a kürtőskalács felirat szerepel, hasonlóan kell eljárni és 

kizárólag csak ezeken a helyeken” – idézte az RMDSZ nagybányai szervezetének közleménye 

Pap Zsolt Istvánt. Az alpolgármester hangsúlyozta: a helyi tanács semmilyen hivatalos, írásos 

rendeletet nem adott ki, amely a zászlók kihelyezésére kötelezte volna az árusokat, tehát, ha 

úgy gondolják, hogy igazságtalanság érte őket, nyugodtan levehetik a trikolórt. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/europa-nosta-dijat-vett-at-az-unitarius-egyhaz-a-vallasszabadsag-haza-felujitasaert
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/europa-nosta-dijat-vett-at-az-unitarius-egyhaz-a-vallasszabadsag-haza-felujitasaert
https://maszol.ro/belfold/Pap-Zsolt-Istvan-feszultseget-gerjeszt-a-nagybanyai-polgarmester
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A szilágysági Kusaly 600 éves református templomát ünnepelték 
2022. szeptember 27. – maszol.ro 

Értékeket, „kincseket” rejt a szilágysági Kusaly település. A hétvégén ünnepelték a helyi 

református templom építésének 600. éves évfordulóját, ennek tiszteletére a fiatal éveiben ott 

praktizáló körzeti orvos, a kolozsvári születésű dr. Szász István Tas, szobrot állíttatott Ilosvai 

Selymes Péter epikus énekszerző emlékére, aki az 1570-es években Kusalyban iskolamester 

volt. Az ünneplés istentisztelettel kezdődött, amelyen a 35 éve a településen szolgáló Berke 

Sándor lelkipásztor hirdetett igét. Ünnepi beszédében visszatekintett a múltra, mondván, 

nagyon sok év telt el azóta, hogy ebben a templomban Isten kegyelméből hangzik Isten igéje, 

és hívogatja népét. „Templom mindig van és lesz az idő teljességéig, a próbák és 

megpróbáltatások azért vannak, hogy felrázzák hitünket, mert általuk is közelebb juthatunk 

Istenhez. Azt, ami nem az ő áldása, a szeretetének, jelenlétének a bizonyossága az életünkben, 

el kell távolítani, bármennyire is a szívünkhöz nőtt, részünkké lett” – mondta a lelkipásztor. 

 

Hagyomány és kiválóság – 150 éves a magyar egyetemi oktatás Kolozsváron 
2022. szeptember 27. – maszol.ro 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata konferenciával és 

kiállításokkal ünnepli a magyar nyelvű felsőoktatás 150 éves fennállását október 12–14. között. 

A rendezvénysorozat megnyitóját október 12-én tartják. Az ünnepséget a Kiválóság ma című 

tudományos konferencia követi, amelynek során az egyetem oktatói, valamint meghívott 

oktatók korszerű kutatásokat mutatnak be a diszciplínák széles spektrumáról, a fizikától a 

művészettörténeten keresztül az irodalomtudományig. A megnyitó napját a Flauto dolce 

együttes barokk koncertje zárja. Október 13-án és 14-én az egyetemtörténeti kutatások állnak 

majd a középpontban, ahol hazai és külföldi kutatók osztják meg egymással eredményeiket. Az 

események alatt az egyetem főépületének előcsarnokában az érdeklődők egy egyetemtörténeti 

kiállítást is megtekinthetnek. 

 

Két évtizedes az önálló magyar oktatás Máramarosszigeten – Húszéves a Leőwey 

Klára Elméleti Líceum 
2022. szeptember 27. – maszol.ro 

A máramarosszigetiek és a környéken élő magyarok álma valósult meg 20 évvel ezelőtt, amikor 

12 év fáradozása után sikerült újra a román iskolákban szétszórt magyar osztályokat saját 

épületbe összegyűjteni, és útjára indítani az önálló magyar tanintézményt. Pesek Szilárd 

Zoltán, a Leőwey Klára Elméleti Líceum igazgatója szerint ők ezt az álmot viszik tovább nap 

mint nap. Az igazgató elmondta: patinás magyar tannyelvű oktatási intézményekkel 

büszkélkedhetett Máramarossziget 1948-tól 1960-ig, amikor is hat általános és egy középiskola 

működött a városban. 1960-ban vonták össze a román iskolákkal a magyar tannyelvű oktatási 

intézményeket, így vegyes tannyelvű intézmények keretében működött az anyanyelvi oktatás 

is. A Leőwey Klára Elméleti Líceum azon kezdeményezésre adott válaszként alakult, hogy 

Máramarosszigeten újraéledjen az évtizedekig hiányzó önálló magyar iskola. Az újonnan 

létrejött intézménynek a 18. század elején Haller gróf részére épült egykori vadászház adott 
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otthont, ám az épület felújításra szorult, és a munkálatok sokba kerültek. „Az épület 

megszerzésében és helyreállításában a tanügyminisztérium, az RMDSZ, a Határon Túli 

Magyarok Hivatala, a Máramaros Megyei Tanfelügyelőség, a máramarosszigeti önkormányzat, 

a tanárok, a diákok, a szülők, valamint a város magyar lakossága is segítséget nyújtott. 

 

Hasznos előadásokkal és tartalmas kikapcsolódással készültek az idei Csíkszéki 

Gazdanapok szervezői 
2022. szeptember 27. – maszol.ro 

Idén hetedik alkalommal szervezte meg a Csíkszéki Gazdanapokat a Székely Gazdaszervezetek 

Egyesülete több helyi szervezettel és magyarországi partnerrel karöltve szeptember 23. és 25. 

között. A már hagyományossá vált rendezvénysorozat a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem (MATE) székelyföldi kirendeltségének tanévnyitójával és az I. évfolyamos hallgatók 

ünnepi eskütételével kezdődött szeptember 23-án, pénteken – tájékoztattak a szervezők. „A 

világ legszebb és legfontosabb hivatását fogják gyakorolni, amely nemcsak gyönyörű hivatás, 

hanem kőkemény biznisz is” – nyitotta meg prof. dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora a Pro 

Agricultura Harghitae Universitas Alapítvány (PAHRU) 2022–2023-as oktatási évét 

Csíkszeredában, sok sikert kívánva az székelyföldi agrárium jövőbeni szakembereinek. Az 

ünnepi ülésen a Magyar Országgyűlés, a Román Kormány, Hargita Megye Tanácsa, illetve a 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem képviselői is részt vettek: prof. dr. Gyuricza Csaba 

mellett Korodi Attila Csíkszereda polgármestere és Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi 

és erdészeti miniszter ünnepi beszéddel köszöntötték az esemény résztvevőit. 

 

Cherecheș a Fideszre kenné a botrányt – Román médiaössztűz zúdul Nagybánya 

magyar alpolgármesterére 
2022. szeptember 27. – Krónika 

Az RMDSZ és a Fidesz által gerjesztett etnikai konfliktusnak igyekszik beállítani a hétvégén 

kirobbant nagybányai zászlóbotrányt Cătălin Cherecheș polgármester, aki a magyar közösség 

irányába tett korábbi „gesztusaival” próbálja bizonygatni, hogy magyarbarát. Az elöljáró hétfőn 

este telefonon jelentkezett be a Realitatea TV Legile Puterii című műsorába, melynek Pap Zsolt 

István alpolgármester is meghívottja volt. Első megszólalóként a polgármester úgy 

fogalmazott, „nem érti”, honnan indult a botrány. Felemlegette, hogy mindig tisztelettel 

viszonyult a nagybányai magyar közösséghez és szimbólumaihoz, beszámolója szerint ez pár 

hete a Szent István-napi rendezvényen abban nyilvánult meg, hogy levette a polgármesterek 

által hivatalos alkalmakon viselt román trikolórt – Pap Zsolt István szerint senki nem kérte 

erre. Azt is felemlegette, hogy március 15-én többször is feltette a piros-fehér-zöld kokárdát. 

 

Harminc új bölcsőde épül, köztük négy Hargita megyében  
2022. szeptember 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Harminc új, környezetbarát bölcsőde megépítésére írt alá finanszírozási szerződést az RMDSZ 

által vezetett fejlesztési minisztérium, ebből négy Hargita megyében épül – olvasható Cseke 
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https://maszol.ro/gazdasag/Hasznos-eloadasokkal-es-tartalmas-kikapcsolodassal-keszultek-az-idei-Csikszeki-Gazdanapok-szervezoi
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Attila fejlesztési miniszter nyilatkozata az RMDSZ keddi közleményében.  A szerdán aláírt 

finanszírozási szerződések értelmében kis, negyven gyerek befogadására alkalmas bölcsődék 

épülnek Korondon, Siménfalván, Csíkszentsimonban, Csíkszentgyörgyön valamint 

Kisbácsban, Céckén, Miklósirtáson, Nagytarnán, Nagylakon, Urikányban és Zalatnán. Ezen 

kívül Kolozsváron nagy, Brassóban, Nagyszebenben, Pécskán és Héjjasfalván pedig közepes 

méretű bölcsődéket építenek. Az RMDSZ által vezetett fejlesztési minisztérium uniós 

finanszírozásból, a helyreállítási alapból (PNRR) összesen 124 bölcsőde megépítésére biztosít 

pénzügyi támogatást, közel 7500 új, állami bölcsődei helyet biztosítva ezáltal. 

 

Alapfokon győzött a Csíki Csipsz gyártója  
2022. szeptember 27. – szekelyhon.ro 

Alapfokon megsemmisítette a Csíkszeredai Bíróság a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi 

Igazgatóság a Csíki Csipsz forgalmazásának felfüggesztésére irányuló rendelkezését. Mint arról 

korábban beszámoltunk, a Csíki Csipszet gyártó csíkszentsimoni Pityóka Gyár kft. 33 

termékének a gyártását és forgalmazásának leállítását azért kérte június elején a 

fogyasztóvédelmi hatóság, mert a csomagoláson a gyártó címénél Székelyföld szerepel 

Románia helyett. Ezt a kérést semmisítette meg most részben a Csíkszeredai Bíróság. Az ítélet 

nem jogerős, fellebbezni lehet ellene. A forgalmazás leállítását Dan Tanasă szélsőjobboldali 

aktivista és AUR-os parlamenti képviselő feljelentése után kérte a fogyasztóvédelem. A Pityóka 

Gyár kft. azóta közölte, hogy „a hatályos rendelet értelmében korrekcióra került a gyártás 

helyének megnevezése”, de Románia mellett Székelyföldet is megjelölték a gyártás helyeként, 

„mivel a törvény ezt nem tiltja”.  

 

Részvételi költségvetés: kellenek a magyar utcanevek a váradiaknak 
2022. szeptember 27. – Bihari Napló 

Összesítette a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal a részvételi költségvetéshez benyújtott 

projektekre leadott szavazatokat. Ezzel kapcsolatos közleményükben arról tájékoztatnak, hogy 

messze a legtöbb voksot a magyar történelmi utcanevek kihelyezésére vonatkozó projekt kapta, 

szám szerint 528-at, a második pedig a Szilvás szabadstrand bővítésére vonatkozó elképzelés 

378 vokssal. A két említett projektet az Erdélyi Magyar Néppárt kezdeményezte. Mivel vannak 

projektek, amelyek kevesebb mint 100 ezer lejbe kerülnek, ezért nem csupán tizenöt, hanem 

tizenhét tervet fog megvalósítani a város. 

      
Első hivatalos látogatására Szlovákiába érkezik Novák Katalin magyar államfő 
2022. szeptember 27. – felvidek.ma, Új Szó, ma7.sk, bumm.sk 

Zuzana Čaputová köztársasági elnök pénteken (szeptember 30.) az elnöki palotában fogadja 

Novák Katalin magyar köztársasági elnököt, aki első hivatalos látogatására érkezik 

Szlovákiába. Az energiaválságról is tárgyalni fognak – tájékoztatta a TASR hírügynökséget 

Martin Strižinec, az államfő szóvivője. „A két államfő elsősorban a Szlovákia és Magyarország 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/alapfokon-gyozott-a-csiki-csipsz-gyartoja
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/09/reszveteli-koltsegvetes-kellenek-a-magyar-utcanevek-a-varadiaknak
https://felvidek.ma/2022/09/elso-hivatalos-latogatasara-szlovakiaba-erkezik-novak-katalin-magyar-allamfo/
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közötti kölcsönös kapcsolatok fejlesztéséről, az ukrajnai háborúval kapcsolatos helyzetről, az 

energiaválságról, valamint az EU-n és a NATO-n belüli további együttműködésről fog 

tárgyalni” – mondta a szóvivő. Novák Katalin köztársasági elnök hetedik napja tartózkodik az 

Amerikai Egyesült Államokban, hivatalos látogatás céljából. A mai nap folyamán (szeptember 

27-én) a Kansas állambeli Benedictine College keresztény egyetemen tartott előadásában 

többek között szó esett a szabadság szó definíciójáról is. “A valódi szabadsághoz tartozik az is, 

hogy az ember nem teremtőként, hanem a teremtés részeként, teremtett lényként definiálja 

önmagát, tisztában van határaival és ismeri saját korlátait” – fogalmazott. 

 

Képviselői mustra és ünnepélyes szalagátvágás a Komáromi Jókai Színház 

felújított épületénél 
2022. szeptember 27. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó,  bumm.sk 

A korszerűsítési munkálatok befejezése után, szeptember 27-én a Komáromi Jókai Színházban 

terepszemlével és sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes épületátadást tartottak Csenger 

Tibor megyei alelnök és a Szövetség párt több Nyitra megyei képviselőjének jelenlétében. 

Miután Nyitra megye és a média képviselői Gál Tamás Deszka-díjas színművész, a Komáromi 

Jókai Színház (KJSZ) igazgatója vezetésével körbejárták a jelentős felújításon átesett épületet, 

és szemrevételezték az elvégzett munkálatok gyümölcseit, a közös szalagátvágásra is sor került. 

Majd az esemény az előcsarnokban sajtótájékoztatóval folytatódott. Először a színidirektor 

szólt a jelenlevőkhöz, s a színház fenntartójának, a Nyitra Megyei Önkormányzatnak, azon 

belül pedig az érdekükben is lobbizó magyar képviselőknek köszönetet mondott a több mint 

700 000 eurós támogatásért. Ezen összegből a 2021-es év kora tavaszán kezdődött felújítás 

során az összes külső nyílászárót újra cserélték, kivéve a főbejáratot és a felette lévő erkélyrészt, 

melyet már korábban felújítottak. 

 

Megrendezésre került a XXXVIII. Hallgatói Parlament 
2022. szeptember 27. – ma7.sk, felvidek.ma 

Szeptember 23-24. között Koppánymonostoron került megrendezésre a Diákhálózat XXXVIII. 

Hallgatói Parlamentje, ezúttal a komáromi Jókai Mór Diákkör szervezésében. Az őszi Hallgatói 

Parlament fő témái közé tartozott a Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) lebonyolítása, az 

augusztusban megrendezett Gímesi Művelődési és Gólyatábor értékelése, de (újra) 

bemutatkozott a bécsi Magyar Diákok Egyesülete (MDE-VUS), valamint a tagszervezetek, 

illetve a Diákhálózat elnöksége is beszámolt az elmúlt fél évéről és jövőbeli tervekről. A 

Hallgatói Parlamenten bemutatott prezentációk és a lehetséges együttműködésekről folyó 

diskurzusok után a Diákhálózat új külügyi elnököt választott Kovács Krisztián személyében. 

Nagy Zsoltnak, az előző külügyi elnöknek ezúton is köszönetét fejezi ki az egész szervezet az 

eddigi munkájáért. 
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Huszadik születésnapját ünnepelte a Széchenyi István Polgári Társulás 
2022. szeptember 27. – felvidek.ma 

Megható gálaműsorral, könyvbemutatóval és elismerő oklevelek átadásával ünnepelte 

megalakulásának 20. évfordulóját a révkomáromi Széchenyi István Polgári Társulás a Selye 

János Gimnázium dísztermében. Az ünnepi est díszvendége és szónoka dr. Kőrösi Mária 

egyetemi docens, kutató, a budapesti Széchenyi Társaság elnökségi tagja volt. Vendégként jelen 

volt Kondor Katalin újságíró, a Magyar Rádió volt elnöke. Szent István Napján, augusztus 20-

án múlt húsz éve, hogy Komáromban – Tarics Péter alapító elnök kezdeményezésére – 

létrehozták a Széchenyi István Polgári Társulást a következő további alapító tagokkal: dr. 

Bajnok István, Csicsay Péter, Gubán Lajos, Mózes Endre, Oláh György, mégpedig azzal a céllal, 

hogy rendszeresen különböző előadásokat szervezzenek a felvidéki magyar – ezen belül a 

komáromi – közönség számára, erősítve ezzel – gróf Széchenyi István szellemében – nemzeti 

közösségünk magyarságtudatát. Erre az ünnepi aktusra és az azóta eltelt húsz évre emlékeztek 

a társulás tagjai és támogatói gróf Széchenyi István születése évfordulójának másnapján. 

 

Ötletek és inspirációk az olvasás népszerűsítőinek – az SZMKE szakmai napja 

Komáromban 
2022. szeptember 27. – felvidek.ma 

Szeptember 21-22-én Komáromban megnőtt az egy négyzetméterre jutó könyvtárosok száma. 

Ez nem egy újabb brit kutatás eredménye, hanem a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete által szervezett Közös úton szakmai napjának köszönhető. A rendezvény 

társszervezője a komáromi Szinnyei József Könyvtár volt, a helyszínt pedig az Egressy Béni 

Városi Művelődési Központ biztosította. A nulladik napon, szeptember 21-én egy 

könyvtártúrával indult a program, amely keretében a 18 fős csoport Demčik Norbert 

vezetésével a belváros négy könyvtárát látogatta meg. A túra a Selye János Egyetem Egyetemi 

Könyvtárában kezdődött, a Duna Menti Múzeum majd a Calvin János Teológiai Akadémia 

szakkönyvtárában folytatódott, s végül az Etnológiai Központban ért véget. A 

könyvtárlátogatás után a Révben 18 órakor egy nyilvános pályázati konzultáció kezdődött 

Herczeg Rita, a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár igazgatójának vezetésével. Elsőnek a 

Kisebbségi Kulturális Alap pályázataival kapcsolatban lehetett kérdezni. 

 

Keszegh Béla polgármester: „Nemcsak a tátrai hideget, a déli aszályt is oldani 

kell” 
2022. szeptember 27. – Új Szó  

Keszegh Béla jelenlegi komáromi polgármester folytatná a munkát, az október végi 

önkormányzati választáson ismét ringbe száll a város vezetéséért a Független Komáromért 

(4KN) csoport jelöltjeként. Most azonban nem erről beszélgettünk vele, hanem a Komárom 

mögött levő négy évet tekintettük át. Az Új Szó kérdésére: „Ha visszaemlékszik arra, hogy négy 

évvel ezelőtt hogyan tervezte meg az Ön előtt álló polgármesteri ciklust, akkor ahhoz képest 

mennyiben alakultak másként a dolgok?” A polgármester a következőt mondta: „Elég nagy 
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tervekkel indultunk neki. Része voltam az előző városvezetésnek is, amelynek sajnos meg volt 

kötve a keze, hosszú ideig »feketelistán« volt a város egy örökség miatt. Nem tudtunk 

kibontakozni. Mivel végigjártam a szamárlétrát – két ciklusban voltam képviselő, egyben pedig 

alpolgármester – eléggé konkrét elképzeléseim voltak arról, hogy min változtatnék. 

 

Ukrajna tekintetében nem egységes a V4 
2022. szeptember 27. – Új Szó  

Selmecbányán találkoztak kedden a V4-ek védelmi minisztériumainak vezető tisztségviselői. 

Míg a cseh, a lengyel és a szlovák kormány képviselője Ukrajna katonai támogatásáról 

nyilatkozott, addig a magyar tárcavezető főleg a Kijevnek nyújtandó humanitárius 

segítségnyújtásról beszélt. Jaroslav Naď (OĽaNO) szlovák védelmi miniszter a Visegrádi 

Együttműködés (V4) országainak képviselőivel közösen tartott sajtótájékoztatón kedden 

elmondta, az Oroszország által megtámadott Ukrajna támogatásáról is tárgyaltak. „Mind a 

négy állam egyetért abban, hogy támogatni szeretnék Ukrajnát az orosz agresszióval szembeni 

védekezésében, Ukrajna területi egysége a V4-es országok közös érdeke” – jelentette ki. „Az 

aknamentesítés, az ukrán haditechnika javítása, a sérült katonák ellátása vagy a kiképzés azok 

a területek, amelyek összekötnek minket és amelyekben közös az érdekünk” – fogalmazott 

arról szólva, miként segítik a V4-es országok közösen Ukrajnának az orosz agresszióval 

szembeni ellenállását. 

 
Maradandó és új értékek szimbiózisa 
2022. szeptember 28. – Magyarszo.rs 

Befejeződött egy újabb, Magyarország és Szerbia közötti, határon átnyúló együttműködési 

projektum az európai uniós társfinanszírozású IPA-program részeként, melynek a projektum 

kivitelezői a Hihetetlen Úticélok Rendezvényei (Incredible Destination Events – IDE) nevet 

adták, s melyet magyar oldalon az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, szerb oldalon 

pedig az újvidéki EXIT fesztivál mögött álló EXIT Alapítvány csapata koordinált. A projektum 

célja a határ két oldalán található, idegenforgalmi jelentőséggel bíró desztinációk kijelölése, s 

azok kissé más szemszögből való bemutatása és népszerűsítése volt. 

 

Szombaton kezdődik a népszámlálás, készítsük el előre az adatainkat 
2022. szeptember 27. – Vajma.info 

Október 1-én, szombaton reggel 8 órakor kezdődik a népszámlálás Szerbiában, amely a hónap 

végéig tart. A fontosabb tudnivalókat Fejsztámer Kornélia, Magyarkanizsa Népszámlálási 

Bizottságának a tagja, illetve Ábel István, a népszámlálást végző összeírók magyarkanizsai 

oktatója ismertette egy sajtótájékoztatón. Magyarkanizsa község területén 50 népszámlálási 

biztos fogja végezni a terepi munkát, hét oktatójuk segítségével, akiknek a képzése már a nyár 

vége óta tart éppen azért, hogy a terepen a munka minél gördülékenyebben folyjon, mondta 

Fejsztámer Kornélia. – A népszámlálási biztosok az adatokat laptopok segítségével 
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elektronikus úton fogják felvenni. Identifikációs kártyával ellátott személyek jelennek meg a 

polgároknál, a kártyák fényképet és egy azonosítószámot tartalmaznak. 

 

Az utcák aszfaltozására és egy új kollégium felépítésére összpontosítanak Zentán 
2022. szeptember 27. – Vajma.info 

A mai nap folyamán Zentára látogatott Igor Mirović tartományi kormányfő, aki Czegledi 

Rudolffal, Zenta polgármesterével és Csíkos Pajor Gizellával, a Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium igazgatónőjével a gimnázium kollégiumának bővítése kapcsán egyeztetett, 

valamint megtekintette a város területén zajló aszfaltozási munkálatokat is. Czegledi Rudolf a 

jelenlévő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

mögötti egykori nyomda telkének megvásárlásával új kollégiumi helyiségeket tudnának 

biztosítani a diákok számára. A polgármester szerint a tartományi kormány támogatásával 

hamarosan elkezdődik a tervdokumentáció kidolgozása, és várhatóan tavaszra már az 

építkezési engedély is meglesz. Czegledi hozzáfűzte, hogy e befektetés keretében az iskola 

udvarában lévő félkész épület építését is be bírják fejezni, azzal, hogy ez egy melléképület lesz. 

 

Firigyháziak XI. találkozója 
2022. szeptember 27. – Magyarszo.rs 

A Törökkanizsáért Egyesület vasárnap délután XI. alkalommal tartotta meg a Firigyháziak 

találkozóját a Szent Mihály-napi búcsú alkalmából a Ricze Emlékház udvarában. Az emlékház 

minden nap hatalmasra tárja a kapuit és meleg szívvel hazavárja a közösség tagjait. Az esemény 

az ünnepi szentmisével kezdődött, amely rendhagyónak számított, hiszen Bécsből érkeztek 

haza a falubeliek, akik úgy döntöttek, hogy ezen a találkozón keresztelik meg gyereküket. A 

mise után megemlékeztek azokról, akik gazdag örökséget hagytak a falura és lakosságára és 

megkoszorúzták Kuppis József emlékhelyét. Újhelyi Nándor szervező nyitotta meg hivatalosan 

a rendezvényt az ünnepi szentmise után. 

         
ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. szeptember 28. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6098-an léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4177-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 170 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 10 ember, köztük 7 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

V
a

jd
a

sá
g

  

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27896/Az-utcak-aszfaltozasara-es-egy-uj-kollegium-felepitesere-osszpontositanak-Zentan.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5043/vajdasag_torokkanizsa/272829/Firigyh%C3%A1ziak-XI-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-Firigyh%C3%A1za.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra/
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Gyászol a Beregszászi Esze Tamás Gimnázium 
2022. szeptember 27. – karpatalja.ma 

Elhunyt Jablonszkij Vitalij, a Beregszászi Esze Tamás Gimnázium igazgatója. A tragikus hírt 

az iskola osztotta meg a közösségi oldalán szeptember 27-én. A közlemény megjegyzi, hogy az 

igazgató nagyban hozzájárult az oktatás fejlesztéséhez. Ezt bizonyítja magas színvonalú 

munkássága is. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

További 438 utca átnevezését tervezik Kárpátalján 
2022. szeptember 27. – karpatalja.ma 

A háború kitörése óta egyre több kérelem érkezett az önkormányzatokhoz az utcák 

átnevezéséről. A Dekommunizáció. Ukrajna nevű Facebook-csoportban közölték azt a listát, 

mely szerint még további 438 utca átnevezéséről kell döntést hozni. Jelenleg Ungváron 51, 

Nagyszőlősön 36, Visken 10, Tiszaújlakon 8, Munkácson 5, Beregszászban 6, Salánkon 3, 

Bótrágyon 2, Gáton, Kígyóson, Jánosiban, Haranglábon, Verbőcön és Nagygejőcön 1-1 utca 

visel még orosz vagy szovjet történelemhez fűződő nevet. 

 

Bővült a határátlépésre jogosult hadköteles férfiak listája 
2022. szeptember 27. – karpatalja.ma 

Módosultak a fogyatékkal élőket kísérő férfiak külföldre utazásának szabályai – tudatta az 

Ukrán Állami Határőrszolgálat. A fogyatékkal élőket kísérő, hadköteles (18-60 év közötti) 

férfiak mostantól korlátlan számú alkalommal hagyhatják el Ukrajnát. Korábban csak egyszer 

léphették át a határt a hadiállapot idején. A jövőben az ilyen férfiak külföldre utazhatnak 

fogyatékkal élőkhöz, állandó gondozásra szoruló személyekhez, fogyatékkal élő gyermekekhez, 

ha ezek a személyek szerepelnek a konzuli nyilvántartásban. 

 

Kárpátalján mintegy 600 belső menekült lakhatását tették kényelmesebbé 
2022. szeptember 27. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Emberek a bajban nemzetközi szervezet a háború miatt áttelepültek lakhatási feltételeinek 

javítását segítette Kárpátalján. „A civil szervezetnek köszönhetően 9 létesítményben sikerült 

megfelelő körülményeket teremteni mintegy 600 belső menekült számára. A felújítások a 

Perecsenyi, a Beregszászi, a Tiszaújlaki, az Onokóci, az Ungvári és a Kolocsavai kistérségek 

településein valósultak meg” – hangsúlyozta Petro Dobromilszkij, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Közigazgatás helyettes vezetője. 

 

Magyar állami kitüntetésben részesült a Csernyivci megyei tiszteletbeli konzul 
2022. szeptember 27. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a Magyar 

Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el Ljubomir Makovijcsuk, Magyarország ukrajnai 

csernyivci megyei kijelölt tiszteletbeli konzuljának a munkásságát. A Magyarország 

köztársasági elnöke által odaítélt rangos elismerés átadására kedden került sor Magyarország 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/gyaszol-a-beregszaszi-esze-tamas-gimnazium/
https://karpatalja.ma/haboru/tovabbi-438-utca-atnevezeset-tervezik-karpataljan/
https://karpatalja.ma/haboru/bovult-a-hataratlepesre-jogosult-hadkoteles-ferfiak-listaja/
https://kiszo.net/2022/09/27/karpataljan-mintegy-600-belso-menekult-lakhatasat-tettek-kenyelmesebbe/
https://kiszo.net/2022/09/27/magyar-allami-kituntetesben-reszesult-csernyivci-megye-tiszteletbeli-konzulja/
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Ungvári Főkonzulátusán. Bacskai József ungvári főkonzul a kitüntetés átadása során elmondta 

Magyarország több mint ezer éve ünnepli az államalapítást, míg ismeretségük a kitüntetettel 

tíz évre nyúlik vissza. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 27. – Kossuth Rádió 

A közelmúltban  bemutattuk a Nagyszombat megyei magyar képviselet eredményeit. Most 

Nyitra megyére tekintünk, ahol a legnagyobb arányban élnek magyarok, ám a megyében 

vannak nagyon erősen szórványosodó járások, ilyen a Vágsellyei és a Lévai. Ebben a helyzetben 

különböző kampánystratégiákra van szükség, illetve főként mozgósításra. Nyitra megye 

magyar képviselőjét, Orosz Örsöt kérdeztük. 

 

 „Fogadj örökbe egy kárpátaljai falut!” címmel indított adománygyűjtést az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete a 

marosvásárhelyi Szabadi úti református gyülekezettel közösen. Az adományokat – a több mint 

800 kiló tartós élelmiszert - szombaton, Marosvásárhelyen adták át Béres László szernyei 

református lelkipásztornak, aki meghívottként, hétvégi istentiszteletet tartott a Szabadi úti 

templomban. Az első, sikeres jótékonysági akciónak lesz folytatása - mondta Tőkés András, az 

EMNT Maros megyei elnöke. 

 

10 éve alakult meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az évfordulót 

közgyűléssel egybekötött ünnepi műsorral tették emlékezetessé a hétvégén. Részletek Iváncsik 

Attilától. 

 

A torontálvásárhelyi általános iskola jól felkészülten kezdte meg a tanévet, minden pályázati 

lehetőséget kihasználva fejlesztettek, és továbbképzéseket is szerveztek, sőt a rászorulókra is 

gondoltak. Az idén kevesebb a magyar ajkú kisdiák, ám jövőre már több tanulóra számítanak. 

Az iskola igazgatójával, Mitrács Krisztinával beszélgetettünk. 

 

Nagyszeben az erdélyi szászok történelmi fővárosa és kulturális központja. A 150 ezer főnyi 

nagyvárosban elszórva él a magyar közösség. Az ősi templomokban természetes még a magyar 

szó, ám magyar iskolája nincs, román vagy német iskolák fogadják be a kis létszámú 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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osztályokat. Oláh-Gál Elvira Serfőző Leventével, a Híd Egyesület elnökével beszélgetett a 

nagyszebeni magyarok helyzetéről. 

 

A közösségi összetartozás és a bizalom fenntartása jelenleg a legfontosabb értékek közé tarozik, 

hangzott el a kassai Thália Színház évadnyitó sajtótájékoztatóján. A Kárpát-medence 

legészakibb magyar teátruma három saját, felnőtt - és egy gyermekelőadást, valamint egy 

vendégprodukciót tűz programra. A színház vezetése szerint soha nem volt olyan fontos a 

nézőszám emelkedése, mint most. Gallay Nagy Emese összeállítása. 


