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Novák Katalin: Magyarország a demokráciáért küzd, azért, hogy az emberek 

dönthessenek arról, miként élnek 
2022. szeptember 28. – MTI, hirado.hu, Ma.hu, Nepszava.hu, Demokrata, Mandiner 

A magyar családpolitika alapvetéseiről, az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedésekről, a 

támogató és ösztönző lépésekről, valamint a szabad döntés jogáról beszélt Novák Katalin 

köztársasági elnök az Ohio állambeli Franciscan University katolikus egyetemen kedden, 

egyesült államokbeli látogatásának zárónapján. "Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, 

amikor döntést kell hozni" - ajánlotta a diákoknak, és Szent II. János Pál pápát idézve azt 

mondta: "ne féljetek". Az előadását követő beszélgetésen a diákok Novák Katalint egyebek 

mellett a Magyarországot érő nemzetközi támadásokról, az értékek melletti kiállásról, a közép-

európai együttműködésről, a keresztény közösségvállalásról, valamint Magyarország 

Oroszországhoz fűződő kapcsolatáról kérdezték. Utóbbival kapcsolatban a köztársasági elnök 

megerősítette: Magyarország álláspontja kristálytiszta, amikor elítéli az orosz agressziót 

Ukrajnában, és kiáll Ukrajna területi integritása mellett, ugyanakkor Oroszországgal 

pragmatikus kapcsolatra törekszik, hiszen a társadalom és gazdaság működését fenn kell 

tartani, amihez szükség van az orosz olajra és gázra. Megjegyezte, hogy a beszerzett 

energiahordozókért Magyarország fizet, az nem valamiféle ajándék. Hozzátette: a szankciókat 

tekintve is hasonló racionális és pragmatikus megközelítésre van szükség. 

 

Potápi Árpád János: A magyar kormány nem hagyja magára a határon túli 

honfitársainkat  
2022. szeptember 29. – Magyar Nemzet 

Küzdelem a kárpátaljai magyarság megmaradásáért. Szinte valamennyi magyar tanítási nyelvű 

iskola és óvoda újrakezdte működését Kárpátalján, mint ahogy elindul a tanév a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán is, amely ma már nemcsak oktatási és kulturális központ, 

hanem karitatív bázis is – erről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

beszélt lapunknak. Kárpátalján a civil szervezetek és a cégek is igyekeznek talpon maradni, a 

bajbajutott emberek pedig számíthatnak a történelmi egyházak segítségére is. Amióta február 

24-én kitört az orosz–ukrán háború, sajnos semmi jel nem utal arra, hogy akár Moszkva, akár 

Kijev törekedne a békére vagy a fegyverszünetre – jelentette ki lapunk megkeresésére a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János megerősítette: 

Magyarország és a magyar nemzet számára legfontosabb a béke. Szavai szerint ez már csak 

azért is így van, mert a magyar nemzet több országban – így Romániában és Szlovákiában – is 

határos Ukrajnával. Ráadásul Kárpátalján nagy számban él magyar kisebbség, amelynek tagjai 

nap mint nap a bőrükön érzik a háború következményeit.  
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/28/novak-katalin-magyarorszag-a-demokraciaert-kuzd-azert-hogy-az-emberek-donthessenek-arrol-mikent-elnek
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/09/28/novak-katalin-magyarorszag-a-demokraciaert-kuzd-azert-hogy-az-emberek-donthessenek-arrol-mikent-elnek
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/kuzdelem-a-karpataljai-magyarsag-megmaradasaert
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/09/kuzdelem-a-karpataljai-magyarsag-megmaradasaert
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„A magyar jövőt választó” diákok kapták meg a Rákóczi Szövetség ösztöndíját 

Kisperegen és Pécskán 
2022. szeptember 28. – MTI, Krónika, Maszol.ro 

A magyarságot csak magyar nyelven lehet megőrizni, amihez magyar iskolákra van szükség – 

mondta a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára az Arad megyei Kisperegen 

és Pécskán szerdán. A magyarországi politikus átadta a Rákóczi Szövetség által biztosított 

ösztöndíjakat a magyar nyelvű oktatást választó gyerekeknek. Vargha Tamás úgy fogalmazott, 

„nagyszerű, felemelő érzés” magyarnak lenni. Azt, hogy ezt „gyerekeink, unokáink is 

átélhessék”, szükség van a magyar nyelvű oktatás megőrzésére. A magyarság a népet, nemzetet, 

de a létet is jelenti – fűzte hozzá. A Rákóczi Szövetség jelmondatát (A magyarság szolgálatában) 

a politikus szerint kétféleképpen lehet értelmezni: úgy is, mint a magyar emberek, és úgy is, 

mint a magyar lét szolgálatában. Az államtitkár elmondta, az anyaország, a magyar kormány is 

többféleképp segíti azt, hogy a magyarságtudatot szülőföldjükön élhessék meg az 

országhatárokon túl élő magyarok. „A mai program ennek csak egy pici része” – közölte. 

 

AM: a minőségi magyar élelmiszerekre hívja föl a figyelmet a Magyarország étele 

2023 verseny 
2022. szeptember 28. – MTI, felvidek.ma, ORIGO, Demokrata 

A minőségi magyar élelmiszerekre hívja föl a figyelmet a Magyarország étele 2023 szakács- és 

főzőverseny - mondta az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és 

kereskedelempolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, az esemény 

sajtótájékoztatóján.  Nobilis Márton hangsúlyozta, hogy a magyar agrárium kiváló minőségű 

élelmiszereket állít elő, amelyekből még az utóbbi, válságos években sem volt hiány. 

Fogyasztásuk szerencsére egyre általánosabb, jövőre a közétkeztetésben is legalább 80 

százalékban magyar alapanyagot kell felhasználni - tette hozzá. Rétvári Bence, a 

Belügyminisztérium parlamenti államtitkára megjegyezte, hogy nemcsak a bírálók 

ismerkedhetnek meg a versenyre készülő ételekkel, a szervezők reményei szerint a vendéglátók 

kínálatában ugyancsak megjelenhetnek. A Magyarország étele 2023 azért is jelentős esemény, 

mert ráirányítja a figyelmet a nemzeti identitás fontos részét jelentő gasztronómiai 

hagyományokra - jelentette ki. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

üdvözölte, hogy az előző évek hagyományát folytatva az idei is az összmagyarság versenye lehet. 

Potápi Árpád János bízik benne, hogy az anyaországiak mellett a külhoni nemzetrészek tagjai 

is élnek majd a lehetőséggel, és ott lesznek a jelentkezők között. Részvételük különösen fontos 

egy ilyen eseményen, hiszen a magyar konyha jellegzetesen közép-európai, az évszázadok 

során ugyanúgy gazdagodott a szomszédos nemzetek hagyományaival, ahogy a magyar 

gasztronómia is hatott a Kárpát-medence más népeire. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ba-magyar-jovot-valasztor-diakok-kaptak-meg-a-rakoczi-szovetseg-osztondijat-kisperegen-es-pecskan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ba-magyar-jovot-valasztor-diakok-kaptak-meg-a-rakoczi-szovetseg-osztondijat-kisperegen-es-pecskan
https://www.origo.hu/gazdasag/20220928-gazdasag-penz-elelmiszer-verseny-magyar-termek.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20220928-gazdasag-penz-elelmiszer-verseny-magyar-termek.html
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Pap Zsolt István nagybányai alpolgármester: gerillamódszerrel próbálom 

folytatni a munkámat 
2022. szeptember 28. – Krónika 

Bár megvonták a hatásköreit, folytatni próbálja eddigi munkáját Pap Zsolt István nagybányai 

alpolgármester. Az RMDSZ-es politikus a Krónikának elmondta: egyik tanácsostársa a 

leváltását is kezdeményezte. „Bár a hatásköreimet elvették, itt vagyok a polgármesteri 

hivatalban és segítek, bármiben kérik a véleményemet” – vázolta a jelenlegi helyeztet a 

Krónikának Pap Zsolt István nagybányai alpolgármester, akit hétfőn fosztott meg hatásköreitől 

Cătălin Cherecheș elöljáró. A polgármester ily módon állt bosszút magyar helytettesén amiatt, 

hogy a hétvégi gesztenyefesztiválon a magyar feliratok mellé általa kitűzetett román zászlók 

eltávolítását javasolta a kürtőskalács-sütődéről. Pap Zsolt István a jelenlegi városházi 

helyzetről elmondta: a szakértőkkel való tanácskozás után hétfőn délután aláírta az értesítést, 

melyben tudomására hozták, hogy a polgármester megfosztotta hatásköreitől. Az elöljárónak 

ez jogában áll, hiszen ő osztotta ki korábban rá ezeket a feladatokat, mondta, ő csupán annyit 

tehetett, hogy a szignója mellett írásban is kérte, hogy felettese indokolja meg döntését. 

 

Kézműveskedés során elsajátítani a román nyelvet: moldvai és moldovai népi 

mesterektől tanulhattak a szentgyörgyi diákok 
2022. szeptember 28. – Krónika 

Interaktív módon, alkotással egybekötve tanulhatták-gyakorolhatták a román nyelvet az 

elmúlt héten a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola step by step tagozatának 

diákjai, akik részt vettek a Pál Melinda pedagógus által szervezett nappali kézművestáborban 

Benedekmezőn. A mintegy százhúsz diák közül mindenki kedvére választhatta ki a számára 

legszimpatikusabbat a kilenc mesterség közül, amelynek fortélyaiba a Moldvából és 

Moldovából érkezett román népművészek vezették be a gyermekeket a tábor három napja 

során. Pál Melinda, a Váradi József Általános Iskola pedagógusa – aki az erdei tanhét 

elnevezésű iskolai program keretében valósította meg az újszerű kezdeményezést – a Krónika 

megkeresésére elmondta, hogy a tábor minden résztvevő számára hasznos tapasztalatnak 

bizonyult. 

 

Új óvodát avattak Bonchidán 
2022. szeptember 28. – maszol.ro 

Új óvodát adtak át Bonchidán, amelyet négy – köztük egy 12 fős magyar kisgyerekekből álló – 

csoport vehet birtokba. ,,Öröm, amikor egy közösség életét, jelenét és jövőjét sorsdöntően 

befolyásoló eseményen vehetünk részt, ilyenben volt ma részünk az új óvoda avatásán 

Bonchidán. Nincs fontosabb dolog, mint a jövő nemzedék életének, körülményeinek javítása, 

segítése” – írta Facebook-oldalán Vákár István, a Kolozs Megye Tanács RMDSZ-es alelnöke. 

Az óvoda az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL), a helyi önkormányzat és a Kolozs 

Megyei Tanács támogatásával valósult meg. Az RMDSZ közbenjárására révén ugyanakkor 450 
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ezer lejes kormánytámogatásban is részesült a bonchidai óvoda. Emellett egy bölcsődét is 

építenek a településen a fejlesztési minisztérium támogatásával. 

 

Bővítik a csíkszeredai kórházat és befejezik a marosvásárhelyi műjégpályát 
2022. szeptember 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Befejezik az évek óta épülő jégpályát Marosvásárhelyen, és korszerűsítik a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórházat. A két beruházás kivitelezési szerződését írták alá szerdán Bukarestben 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, miniszterelnök-helyettes, illetve Cseke Attila fejlesztési 

miniszter jelenlétében. Amint az RMDSZ közleményében tájékoztatnak, új épülettel bővítik a 

Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat és a jelenleg használt épületet is korszerűsítik. Az új 

épületben komputertomográf és röntgengép lesz, illetve a sürgős laborvizsgálatok elvégzésére 

is kialakítják a szükséges infrastruktúrát. Külön részlegben működik majd a 

gyermekgyógyászat és a felnőttek sürgősségi ellátása. Marosvásárhelyen befejezik a 15 éve 

elkezdett jégpályát, és fedett, korszerű, a sporthatóságok jelenlegi követelményeinek megfelelő 

korcsolyapályát építenek: javítják a felépített, de elévült padlót, falakat, és befedik a 

sportlétesítményt. Az új, 60x30 méteres korcsolyapálya mellett öltözőket, edzőtermet, orvosi 

ellátásra és doppingtesztelésre alkalmas termeket alakítanak ki, illetve egy 2000 férőhelyes 

lelátót. 

 

Több száz programmal rukkolnak elő az idei Székelyföld Napokon is  
2022. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Tíz napon át több száz program zajlik a három székelyföldi megyében október 7-16. között, 

amikor ismét megszervezik a Székelyföld Napokat. A 13. alkalommal sorra kerülő 

rendezvénysorozat a kaláka jegyében zajlik, s ez a mottó is mutatja, hogy Hargita, Kovászna és 

Maros megye erre az időszakra közösen dolgozik, hogy megmutassák Székelyföld különböző 

arcait. A Székelyföld Napok rendezvénysorozat Hargita, Kovászna és Maros megye településein 

zajlik. Ahogy az elmúlt évek során megszokhattuk, ezeken a rendezvényeken a térség 

bemutatkozik sajátos értékeinkkel, szellemi és tárgyi javainkkal, hagyományainkkal. A 13. 

Székelyföld Napok programismertető sajtótájékoztatóját Marosvásárhelyen tartották, ugyanis 

idén Maros megye az események főszervezője.  

 

„Vannak értékeink és értékes embereink, akikben van szellemi erő az 

alkotáshoz” 
2022. szeptember 28. – Nyugati Jelen 

A VII. Temesvári Magyar Napokon első ízben találkozott a helyi írók egy nagyobb közössége az 

olvasókkal, érdeklődőkkel. A Szabadság téren felállított könyvsátorban tizenegy temesvári 

magyar tollforgató volt jelen, akik megosztották gondolataikat a közönséggel, dedikálták 

könyveiket, elbeszélgettek az érdeklődőkkel. A könyvsátorban megtartott író-olvasó találkozón 

részt vett Illés Mihály, Bodó Barna, Fikl Klára, Balázs István László, Magyari Sára, Farkas 

Ráduly Melánia, Eszteró István, Szekernyés János, Andrásy József, Graur János, Szekernyés 

Irén, a rendezvény moderátora és Tamás Péter tiszteletbeli konzul, a Temesvári Magyar Napok 
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https://maszol.ro/belfold/Bovitik-a-csikszeredai-korhazat-es-befejezik-a-marosvasarhelyi-mujegpalyat
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alapítója. A Megyei Művelődési Központban (Ferencesek udvara) került sor Balázs István 

Temesvár régen és ma című könyvének temesvári bemutatójára. A sokoldalú szerzővel Fodor 

Enikő tanárnő, idegenvezető kolléga beszélgetett a legújabb könyvéről. 

 

Lakossági segítséggel kerülhetnek ki a történelmi magyar helynevek Váradon 
2022. szeptember 28. – Krónika 

Láthatók lesznek Nagyvárad belvárosában az utcák, terek, földrajzi nevek történelmi magyar 

elnevezései, miután az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) erre vonatkozó projektje kapta a 

legtöbb szavazatot a részvételi költségvetés keretében. Zatykó Gyula, Florin Birta nagyváradi 

polgármester magyar ügyekért felelős tanácsadója a Krónikának elmondta, mivel most volt az 

eredményhirdetés, még nem dolgozták ki a nyertes projektek megvalósításának menetrendjét. 

De az a cél, hogy ezeket mihamarabb gyakorlatba ültessék, és az elképzelés szerint a 

megvalósításba az indítványozót is bevonnák, amennyiben részt akar venni a munkában – az 

EMNP erre igényt tart. „Ez attól lesz igazi közösségi kezdeményezés, ha azokat is bekapcsolják 

a megvalósításba, akik az ötletekkel jöttek” – fogalmazott Zatykó Gyula, aki egyébként az 

EMNP alelnöke is. 

         
Kodály Zoltán örökében a magyar nyelvhatáron 
2022. szeptember 28. – ma7.sk  

A mátyusföldi Vága a magyarság egyik védőbástyája a nyelvhatáron. A Bástya Fesztivál keretén 

belül a Kodály Zoltán Daloskör adott emelkedett hangulatú nagykoncertet a vágai Szent Miklós 

plébániatemplomban. Csodálkozunk az életen címmel tartott kóruskoncertet a vágai 

plébániatemplomban Józsa Mónika vezényletével a Kodály Zoltán Daloskör. A vágai születésű 

neves karnagy örömmel vezényelt szülőfalujának kis templomában a Bástya Fesztivál égisze 

alatt. A fesztivált a Pro Waga polgári társulás szervezte, melynek másik neves fellépője a 

Kuttyomfitty Társulat volt. „Az összefogásra, az összetartásra, a magyar értékekre, anyanyelv 

fontosságára akartunk építkezni és rámutatni. Hangsúlyt adunk annak, hogy bástya vagyunk a 

nyelvhatáron” – nyilatkozta Forró Zsolt, a polgári társulás vezetője, Vága egyik 

polgármesterjelöltje és egyben képviselőjelöltje. Hozzátette, a fesztivált Nagyszombat megye 

önkormányzata is támogatta. A fesztivált eredetileg egy nagyobb rendezvényként tervezték 

meg a falu központjában, a kultúrházban, kísérőprogramokkal, kézművestermékek 

bemutatójával egybekötve. 

 

Több magyart is díjazott Nagyszombat megye 
2022. szeptember 28. – ma7.sk  

A Galántai és a Dunaszerdahelyi járásból is többen vehették át Nagyszombat megye díját. A 

kitüntetettek között több közkedvelt, magyar ajkú közéleti szereplő is van. Ebben a választási 

időszakban utolsó alkalommal adta át Nagyszombat megye vezetése az elismerő kitüntetéseket 

a régióban élő és kimagasló teljesítményt nyújtó személyeknek, intézményeknek szeptember 
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27-én. A díjátadó gálára a nagyszombati Ján Palárik Színházban került sor. A díjat hét területen 

adták át, összesen 29 elismerést osztottak ki. 27 magánszemély és 2 szervezet kapott 

elismerést. Nagyszombat megye díját a sport, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a szociális 

gondoskodás, a közlekedés és a társadalmi kategóriákban adják át minden évben azoknak a 

személyeknek és társulásoknak, akik vagy amelyek munkájukkal, innovatív cselekedeteikkel 

hatékonyan szolgálják a régió lakosainak javát. 

 

A galántaiak jó esélyekkel vágnak neki az új asztalitenisz-bajnokságnak 
2022. szeptember 28. – felvidek.ma  

Pénteken kezdődnek meg a szlovákiai asztalitenisz-bajnokság legfelsőbb osztályának 

küzdelmei. A galántaiak a tapolcsányiakat fogadják az Extraliga első fordulójában. A TJ Gasto 

Galánta a 2019/20-as bajnokságban jutottak újoncként az Extraligába, ahol nemcsak 

megkapaszkodniuk sikerült, hanem legutóbb már a bronzéremért is harcba szálltak a 12 

csapatot számláló bajnokságban. A tavalyi negyedik helyet a Wiltschka Dávid, Biró Bálint, 

Branislav Kalužný és Samuel Martinka összetételű csapat harcolta ki. Az új idény elvárásairól 

Biró László csapatvezetőt kérdeztük. A galántai önkormányzat és Nagyszombat megye 

képviselője ma is a mátyusföldi város aktív játékosa. Úgy gondolja, jó esélyük van tartani 

legalább a tavaly elért szintet. „Már a tavaly elért helyezésünk megtartása is komoly 

fegyverténynek számítana, de miután Samuel Kalužný személyében egy olyan tapasztalt, az 

osztrák Bundesligát is megjárt játékos érkezett hozzánk, aki ötödik a szlovákiai ranglistán, akár 

előbbre is léphetünk.  

 

Hazatérés: október végén mutatják be a Nemzeti Színházban az Esterházy János 

életéről szóló drámát 
2022. szeptember 28. – felvidek.ma  

Hazatérés címmel, gróf Esterházy János életét felölelő életrajzi dráma bemutatójára kerül sor 

októberben a Nemzeti Színház Kaszás Attila Termében. „Az életrajzi dráma szabadtéri 

ősbemutatóját két éve, 2020. szeptember 18-án tartottuk az alsóbodoki Esterházy János 

Zarándokközpontban, az Esterházy-emlékév alkalmából. Akkor erősödött meg bennünk a 

gondolat, hogy a történetet tovább éltessük a Nemzeti Színházban is. Aztán a koronavírus-

járvány, mint oly sok mindent, ezt a tervet is meghiúsította. De csak átmenetileg. Szeptember 

27-én megtarthattuk az olvasópróbát, a kőszínházi bemutatóra október 28-án kerül sor, a 

Kaszás Attila Teremben” – olvasható a színház hivatalos honlapján. 

 

Folytatódik a magyar nyelvű teológiai Szabadegyetem Pozsonyban 
2022. szeptember 28. – felvidek.ma  

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a budapesti 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola vendégelőadói által tartott tanulmányi napokra a 

pozsonyi székhelyű Nagyszombati Egyetem Teológiai Karának épületébe, vagyis az Aloisianum 

nagytermébe (a pozsonyi jezsuita templom mellett), ahol október 22-én délelőtt 9-kor 

kezdődik az új akadémiai év első képzési napja. Az előadások 9-12, majd pedig délután 13-16 
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óra között lesznek. Az érdeklődők jegyzetfüzetet és íróeszközt hozzanak magukkal. A 

beiratkozási lap kitöltésére és a jelképes tandíj befizetésére (még pontosítás alatt áll) az 

októberi tanulmányi nap kezdetén lesz lehetőség. A következő alkalmakra 2022. december 3-

án, illetve 2023. február 18-án kerül sor. A Szabadegyetem előadásai javasoltak fiataloknak, 

középkorúaknak és időseknek egyaránt, szülők, nagyszülők, keresztszülők, pedagógusok és 

minden jószándékú érdeklődő saját vallási ismereteinek elmélyítése mellett hittani, 

egyháztörténelmi és filozófiai kérdéseinek megválaszolásához, esetleg a nevelési munkához is 

segítségre lel. 

 

Érsekújvári magyar lakossági fórum 
2022. szeptember 28. – Új Szó  

Lakossági fórumot szervezett szeptember utolsó hetében a Szövetség érsekújvári 

alapszervezete, amely öt magyar képviselő-jelöltet indít a helyhatósági választásokon. A 

Csemadok-székház nagytermében közösen szurkoltak az egybegyűltek a magyar-olasz 

meccsen. A Szövetség érsekújvári képviselő-jelöltjei Pál Tibor gazdasági szakember, Rédey 

Róbert vállalkozó, Szombath Gábor közgazdász, Kis Péter mérnök, kultúraszervező, továbbá 

Száraz Dénes egykori alpolgármester és volt városi képviselő. A magyar képviselő-jelöltek 

ígéretei közt szerepel a tisztább, zöldebb város, jobb közbiztonsággal. Csökkentenék a 

hajléktalanok számát a város területén, több pénzt szánnának a kulturális- és 

sporttevékenységre, támogatnák a minőségi oktatást. Szorgalmazzák az elkerülőút 

megépítését. Véget vetnének a széthúzásnak az érsekújváriak érdekében, megőrzik a város 

történelmi kétnyelvűségét, törekednek az érsekújvári magyar közösség arányos képviseletére.  

    
Megnyílt a Nemzetközi Vadászati, Halászati és Ökológiai Vásár Újvidéken 
2022. szeptember 28. – Vajma.info 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma hivatalosan is megnyitotta az 54. 

Nemzetközi Vadászati, Halászati és Ökológiai Vásárt Újvidéken, amely október 2-ig várja a 

látogatóikat az Újvidéki Vásár csarnokaiban. A már hagyományosnak számító vásárt 

megnyitva Pásztor úgy értékelte, hogy ez az egyik legjelentősebb rendezvény, amelynek az 

Újvidéki Vásár ad otthon, az elmúlt 54 év pedig megerősítette a tudomány és a gazdaság azon 

képességét, felkészültségét, szellemi erejét, hogy ezt a rendezvényt évről évre egyre 

tekintélyesebbé tegye. Čedomir Božić tartományi mezőgazdasági titkár elmondta, hogy a 

tartományi titkárság teljes mértékben támogatja az Újvidéki Vásár munkáját, mert komoly 

kihívásokkal kell szembenéznie a koronavírus következményei miatt, de közös erővel sikeresen 

le tudják küzdeni ezeket a kihívásokat. Kiemelte: a tartományi titkárság tavaly 48, idén 71 

millió dinárt különített el a vadászat fejlesztésére, jövőre pedig 91 milliót terveznek. 
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Felavatták a megújult tájházat 
2022. szeptember 28. – Magyarszo.rs 

A hétvégén ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a felújított Adai Tájház. Ez 

alkalomból az Aranykapu Művelődési Egyesület megtartotta a Mesterségek napja a tájházban 

elnevezésű családi rendezvényét. A magyar népi kultúra tárgyalkotó és szellemi értékeinek 

megismertetése érdekében a vasárnapi rendezvényre ellátogattak a helyi és vidéki kézművesek, 

akiknek közreműködésével különböző régi mesterségeket ismerhettek meg a jelenlévők, 

valamint hagyományos népi ételeket kóstolhattak meg. A részt vevő gyerekek és a felnőttek 

kipróbálhatták a kovácsolást és a fazekasságot, bőrdíszeket és mézeskalácsot készíthettek, 

nemezelhettek, kötelet fonhattak, gyékényből babát csinálhattak, gyöngyöt fűzhettek, 

szőhettek és kézimunkázhattak. 

 

Hat Nemzet Erős Embereinek Versenye Szabadkán 
2022. szeptember 28. – Magyarszo.rs 

A szabadkai műjégpályán (Kisstadion) október 8-án, szombaton 15 órai kezdettel kerül 

megrendezésre a Hat Nemzet Erős Embereinek Versenye elnevezésű esemény. A verseny 

főszervezője Fekete László erősportoló, aki 1988. és 1997. között Magyarország legerősebb 

embere cím birtokosa volt és számos további nemzetközi díj nyertese. Munkásságáért 2022-

ben elnyerte A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét. A versenyen tizenkét erős 

ember fogja összemérni erejét, Szerbiából, Magyarországról, Lengyelországból, Romániából és 

Csehországból. A versenyzők öt látványos versenyszámban fogják megmérettetni magukat: 

kőgolyók rakása időre, gumi kerék forgatása időre, súlyok cipelése távolságra, súlyok lépcsőn 

felrakása, kamionhúzás. 

    
ORFK: mintegy 11 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6632-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

szakaszon belépők közül 4824-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az 

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t. A beléptetettek közül a 

rendőrség 149 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig 

érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése 

érdekében. 

 

Kevesebb az iskolás és az óvodás a Beregszászi kistérségben 
2022. szeptember 28. – kiszo.net 

Több millió hrivnyával támogatják a Beregszászi kistérség költségvetéséből a katonai célú 

védelmi kiadásokat. Szerdán lezajlott a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának 

soros ülése. A tagok egyhangúlag támogatták azt a határozatot, melynek értelmében 5 millió 
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900 ezer hrivnyát különítettek el a Beregszászi járási toborzó- és szociális támogatási központ 

technikai szükségleteire, valamint a katonák téli ruházatára, tudatta közösségi oldalán Babják 

Zoltán polgármester. Ezenkívül 550 ezer hrivnyát különítettek el a mozgósítási központ 

technikai és logisztikai fejlesztésére. További 1,5 millió hrivnyát szánnak a 128-as dandár 

Nagyszőlősön állomásozó alakulata számára. 

 

Jónak lenni jó! – Karitász-nap Beregszászban 
2022. szeptember 28. – kiszo.net 

Karitász-napot tartottak Beregszászban a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban, 

melyre Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegye Karitász Központ igazgatója, siroki plébános 

kapott meghívást, hogy előadásaival erősítse mind hitükben, mind tevékenységükben a helyi 

aktivistákat. Az egynapos rendezvényre a Felső-Tisza-vidéktől Csapig az egyházmegye szinte 

minden településéről érkeztek. 

 

A kisrepülők igényeinek megfelelően fejlesztik az ungvári repülőteret 
2022. szeptember 28. – karpat. in.ua 

Két évvel ezelőtt a rövid távú témája egyesítette egy projektben Románia, Ukrajna, 

Magyarország és Szlovákia határ menti régióit, melynek célja a Kárpát-régió mobilitása volt. 

Annak ellenére, hogy Ukrajnában háború dúl, a projektben hazánkat képviselő Kárpátalja nem 

mondott le a rövid távú fejlesztésének kilátásairól. Ma a megyei tanács vezetősége ennek az 

együttműködésnek a végső szakaszát vitatta meg Mihai Petraskuval, a Szatmárnémeti 

Nemzetközi Repülőtér igazgatójával és egyben az említett projekt fő partnerével. 

 

Meghirdették az Ady Endre ösztöndíjprogramot  
2022. szeptember 28. – karpat. in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti 

Tehetség Program támogatásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatásban” 

címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar 

nemzetiségű, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi általános- 

vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázatokat 2022. 

október 10. – november 2. között lehet benyújtani. A pályázat feltételeivel és követelményeivel 

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 

 

Szüreti foglalkozással indult a Nagyberegi Tájház őszi programsorozata 
2022. szeptember 28. – karpat. in.ua 

Hagyományőrző szüreti foglalkozással indult a Nagyberegi Tájház idei őszi-téli 

programsorozata. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet munkatársai ezúttal főleg a 

szőlőszedéshez és az őszi mezőgazdasági munkálatokhoz kapcsolódó népszokásokat 

elevenítették fel az ide látogató gyerekekkel. A Beregszászi Kossuth Lajos Líceum első osztályos 

tanulói többek között kipróbálhatták a szőlőtaposást, kézműves foglalkozásokon vehettek 

részt, de tanulhattak népi énekeket és néptáncot is. Gál Adél, a Pro Cultura Subcarpathica 
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tájházért felelős munkatársa elmondta, az iskolai tanévhez igazodva a múzeum jellegű 

épületben ezentúl minden héten tematikus foglalkozásokat tartanak majd kárpátaljai iskolás 

csoportok számára. 

 

A nemzetiségi képviselők a kormányfőnél 
2022. szeptember 28. – Nepujsag.net 

Robert Golob szlovén kormányfő szeptember 23-án fogadta az őshonos nemzeti kisebbségek 

országgyűlési képviselőit, Horváth Ferencet, a muravidéki magyar közösség és Felice Žižát, a 

tengermelléki olasz közösség vezetőjét. A találkozót mindkét fél konstruktívnak jellemezte, a 

kormány és a nemzetiségi parlamenti képviselet jó együttműködése jegyében a közeljövőben 

együttműködési megállapodás aláírására kerül sor. Horváth Ferenc lapunknak úgy 

nyilatkozott, hogy a kormányfőnek néhány projektet is bemutattak, melyeket ebben a 

mandátumban szeretnének megvalósítani, több konkrétum viszont a megállapodás aláírása 

után lesz ismert. 

 

A program megvalósult, de újságíróhiány van 
2022. szeptember 28. – Nepujsag.net 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak Programbizottsága múlt heti ülésén 

hozzászólás nélkül elfogadták a Muravidéki Magyar Rádió (MMR) és a TV-stúdió 

szerkesztőségének féléves program- és gyártási tervének megvalósítási beszámolóját. 

Elfogadták a 2023-as tervezetet is, ami nem hoz nagyobb változásokat, újításokat. Zver Ilona, 

a lendvai magyar RTV-stúdió vezetője, valamint Végi József, az MMR, illetve Magyar Lovrič 

Mirjana, a TV-stúdió programjainak főszerkesztője az ülésen nyugtázták, hogy 2022 első hat 

hónapjára a programok a tervezett formában megvalósultak. Az ülésen a két felelős szerkesztő 

azonban az egyre szorítóbb káderhiányt emelte ki, hiszen úgy a rádiónál, mint a TV-stúdiónál 

jelentkező hiány (hosszabb betegállomány, rövidített munkaidő, nyugdíjba vonulások, 

felmondás…) pótlása gondokat okozhat a tervezett program és a műsorok megvalósításában. 

 

Ideiglenes elnökkel folytatják a munkát 
2022. szeptember 28. – Nepujsag.net 

Egy év kihagyás után múlt csütörtökön tartotta meg éves közgyűlését a völgyifalui Petőfi 

Sándor Művelődési Egyesület (PSME). A tavalyi évre szóló beszámolók ismertetése mellett 

elfogadták a 2023-as terveket is. Az egyben tisztújító közgyűlésen nem választottak új elnököt, 

a PSME elnöki feladatait átmenetileg az egyesület eddigi alelnöke, Horvat Tomi látja el. Hosszú 

és heves vita kísérte a közgyűlés 10. pontját: az addig konstruktív ülés az új elnök 

megválasztásánál zátonyra futott. Az eddigi elnökség a négyéves mandátum után személyes 

okokra hivatkozva nem kívánta továbbra is vállalni a vezetői posztot, valamint a közgyűlésen 

jelenlévő tag közül – az egyesületnek valamivel több mint húsz aktív tagja van, 14-en voltak 

jelen – senki sem volt hajlandó vállalni a feladatot. 
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A régi határátkelő egyelőre vár 
2022. szeptember 28. – Nepujsag.net 

Hodos Község Tanácsa szeptember 23-i ülésén közel ötszázezer euróval csökkentette a 

költségvetést. A módosítás jelentős részét az elmaradt beruházások indokolták. Gondok 

merültek fel az idegenforgalmi vonat forgalomba helyezésével is. Hodos Község Tanácsa a 

2022-es költségvetésében 1,365 millió bevételt tervezett, amit a legutóbbi ülésen 889.000 

euróra, míg a kiadási oldalt 1,414 millió euróról 938.000 euróra csökkentette. A módosítást 

elsősorban a határmenti területek fejlesztésére tervezett, de az új kormány érkezésével idén 

elmaradt állami támogatásból tervezett projekt – a régi határátkelő felújítása – eredményezte, 

amire félmillió eurót irányoztak elő a költségvetésben. Az egykori határátkelőn idegenforgalmi 

információs központot terveztek kialakítani. Emellett nehézségek merültek fel az 

idegenforgalmi vonat forgalomba helyezésével is, hiszen Szlovéniában a jármű nem kapja meg 

a honosítási engedélyt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 28. – Kossuth Rádió 

 

Szlovákiában október végén tartják az összevont helyhatósági és megyei választásokat. A 

Pozsony melletti Szencen drámai változások történtek az elmúlt időszakban, egyrészt a sok 

kelet- és észak-szlovákiai betelepülő miatt egészségtelenül megnőtt a város lakossága, másrészt 

a magyarok aránya 12 százalék alá csökkent. Ebben a helyzetben kell helytállni. Két jelölttel 

beszélgettünk. 

A székelyföldi hölgyek közéleti szerepvállalása alulmarad az átlagostól. Ezen szeretne javítani, 

a megújult udvarhelyszéki, és azon belül is a székelyudvarhelyi RMDSZ nőszövetsége – mondta 

Antal Csilla, a székelyudvarhelyi és Bartalis Izabella, az udvarhelyszéki nőszövetség elnöke. 

Személyes példájukon keresztül is bátorítja a hölgyeket a két elnök, akik a Küküllő parti 

városban a mindennapokban a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, illetve a 

Ficánka napköziotthon vezetői.  

 

Mint minden év szeptemberében, az idén is megemlékeztek a temesvári erzsébetvárosi 

temetőben az 1989-es temesvári népfelkelés első mártírjáról. Újvárossy Ernő nemcsak 

építőmérnökként vezette a belvárosi református gyülekezet közösségi termének kialakítását, 

de az egyházi és pártszervezetekkel szemben is kiállt a gyülekezet érdekeiért, ezért kerülhetett 

a titkosszolgálat célkeresztjébe. Halálának körülményeire a mai napig nem derült fény. A sír 
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mellett kértük Újvárossy Ernő alakjának felidézésére Tőkés László püspököt, akkori temesvári 

lelkipásztort. 

 

A mezőgazdasági szektor legújabb kihívásait, az agrárium és a modern technológiák 

találkozását, valamint az Aranyos-menti gazdaságok sajátos helyzetét ismerteti az 

Aranyosszéki Mezőgazdasági Fórum, amelyet a hét végén tartanak Tordaszentmihályon.  

 

Ez volt az elmélet, de nézzük most a gyakorlatot kevésbé tudományosan, ahogy azt Szilágyi 

Szabolcs kollégám tette: elindult a Bejön a vidék vásárba zakuszkát venni.  

Kolozsváron nem először szervezték az új helyszínen a Bejön a vidék vásárt, úgy tűnik bevált a 

Kétágú templommal szemben levő nagy, füves udvar. Az ősz első vásárán mézek, kézműves 

sajtok, zakuszka, lekvárok, szörpök, sütemények, házi kenyér és sok más finomság várta a 

vásárlókat.   

 

A magyarkanizsai Raffai Zsolt szerbiai és magyarországi tanulmányai után néhány barátjával 

úgy határozott, hogy környezetvédelmi mérnöki oklevelüket külföldön hasznosítják. Máltán 

vállaltak munkát, majd alapítottak céget, később terjeszkedni kezdtek. Végül mégis úgy 

döntött, hogy hazatér, és tapasztalatait karrier-tanácsadásokon osztja meg más fiatalokkal.  

 

Szerencséjük volt a hétvége időjárásával az Aradi Magyar Napok szervezőinek: a Szabadság-

szobornál a parkban családi programokkal, gyerekelőadásokkal, vetélkedőkkel, lacikonyhákkal 

és esti koncertekkel várták a nagyközönséget. 


