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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Az energiabiztonságról és a migrációról is tárgyalt Orbán Viktor a török 

parlament elnökével 
2022. szeptember 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Karmelita kolostorban fogadta Mustafa Sentopot, 

a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő 

sajtófőnöke. A megbeszélésen egyetértettek a Magyarország és Törökország számára egyaránt 

stratégiai jelentőségű kérdésekben - mondta a sajtófőnök, hozzátéve: a Brüsszel által 

Európában elfogadtatott szankciók nem vetettek véget az ukrajnai háborúnak, az emiatt 

kialakult energiaválság különös aktualitást adott a magyar-török felső szintű egyeztetésnek. A 

megbeszélésen ezért szó volt a kelet-nyugati irányú gáztranzit szállítási kapacitásainak 

bővítéséről is. Orbán Viktor nagyra értékelte, hogy a Török Áramlatra való rácsatlakozással 

Törökország a magyar piac földgázellátásának egyik legfontosabb tranzitországa lett. Orbán 

Viktor és Mustafa Sentop ezen kívül tárgyaltak az illegális migráció elleni közös küzdelemről 

is. A magyar miniszterelnök szerint Európa nem lehet stabil és biztonságos Törökország 

stabilitása és biztonsága nélkül. Ha Törökország nem tenne erőfeszítéseket a migrációs nyomás 

elhárítása érdekében, akkor Európát egy eddig soha nem látott migrációs hullám érné el - 

fejtette ki. A csütörtöki megbeszélésen a felek az orosz-ukrán háború kapcsán a mielőbbi 

tűzszünet és a béketárgyalások fontosságát hangsúlyozták - mondta Havasi Bertalan. 

 

Szijjártó: a globális biztonság forog kockán 
2022. szeptember 29. – MTI, hirado.hu, Origo, PestiSrácok 

Jelenleg nem túlzás azt állítani, hogy az ukrajnai háború miatt a globális biztonságunk forog 

kockán - mondta a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni 

Gazdasági és Szociális Bizottság 3. miniszteri szintű ülésén Bangkokban. Szijjártó Péter a 

beszédét rögzítő, a Facebookon csütörtökön megosztott videóban hangsúlyozta, hogy 

az ukrajnai háború folyamatosan eszkalálódik, miközben a világnak más kihívásokkal is 

szembe kell néznie. A háború kockázatot jelent fizikailag, az energia- és az élelmiszerellátás 

szempontjából, valamint pénzügyileg is - tette hozzá. Éppen ezért szerintem ki kell jelenti, hogy 

a dolgok rossz irányba tartanak, és azzal szembesülünk, hogy a több évtizednyi erőfeszítéseink 

veszélybe kerülhetnek - fogalmazott Szijjártó Péter. A tárcavezető rámutatott: azt az országot 

képviseli, amelyik Ukrajna közvetlen szomszédja, vagyis a magyarok a háború közvetlen 

közelében élnek, így a háború hatásait is első kézből tapasztalják. Hozzátette, ugyanakkor a 

háború hatásai nem ismernek határokat, ezért az ázsiai és a csendes-óceáni térség is 

megszenvedi a háború következményeit. A miniszter kijelentette, a megoldás a béke lenne, 

ezért Magyarország folyamatosan az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások előmozdításán 

dolgozik. Ha eljönne a béke, akkor kontrollálni tudnánk az inflációt, az irracionálisan emelkedő 
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energiaárakat és vissza tudnánk állítani az élelmiszerellátás biztonságát is globális szinten - 

emelte ki Szijjártó Péter. 

 

Potápi: az újvidéki Európa Kollégium a vajdasági magyarság egyik bástyája 
2022. szeptember 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, vajma.info, kiszo.net 

Az újvidéki Európa Kollégium szerves része, bástyája a vajdasági magyarságnak, és általa 

lehetővé vált, hogy a diákok magyar környezetben éljék a mindennapjaikat - hangsúlyozta 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön 

Újvidéken, ahol az Európa Kollégium elsőéves hallgatóinak a fogadásán vett részt. A magyar 

szakkollégiumba nyolcadik alkalommal költözhettek be elsőévesek, az intézményt 2015-ben 

nyitották meg. A csütörtöki ünnepi rendezvényen elhangzott, hogy évről évre egyre több diák 

jelentkezik az Európa Kollégiumba, az idén 113 elsős kapott itt helyet. A kollégiumban mintegy 

négyszáz férőhely van. A magyar szakkollégium célja, hogy a magyar fiatalok magyar 

közösségben legyenek, tudják magukat képezni, magyar tudást szerezzenek, és ezt a tudást a 

szülőföldjükön adják tovább. Potápi Árpád János rámutatott, hogy a kollégiumban olyan 21. 

századi körülményeket biztosítanak az egyetemistáknak, amelyek lehetővé teszik a 

mindennapi életet és a bennlakást, de ennél sokkal többet is. "Az Európa Kollégium, az újvidéki 

magyarságnak a szellemi, a tudományos és a művészeti központja is egyben, de nyugodtan 

mondhatjuk azt, hogy általában véve a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb bástyája" - 

húzta alá. Hozzátette: feltehetőleg azok, akik Újvidéken tanulnak, és az Európa Kollégiumban 

laknak, később visszatérnek a saját vajdasági közösségükbe, és azt a közösséget gazdagítják a 

tudásukkal és munkájukkal. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy az 

utóbbi tíz évben a magyar kormány hozzájárulásával megerősítették a magyar oktatást, a 

kulturális élet színtereit, az egyházi közösségeket, a médiát és a sportot, illetve a magyar 

politikai intézményrendszert is a Kárpát-medencében. 
 

       
Cherecheș, Márki-Zay és a terelés 
2022. szeptember 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „még ha árt is a közérzetünknek, érdemes időnként meghallgatni 

a Cătălin Cherecheș polgármester által a magyar feliratok ellen intézett kirohanás román 

visszhangjait. Jelesül, miként turbózza fel a bukaresti média, a véleményformálók serege az 

esetet, hogyan intéznek frontális támadást az erdélyi magyarok ellen, kilencvenes éveket idéző 

gyűlölettel küldve mindannyiunkat Magyarországra, ha nekünk nem tetszik Romániában. No 

és persze az is tanulságos, mekkora elánnal kreálnak példamutató hazafit abból a Btk. 

megannyi paragrafusába ütköző bűncselekménnyel vádolt elöljáróból, akinek hat évvel ezelőtt 

szégyenszemre úgy szavaztak bizalmat ismét a nagybányai polgárok, hogy vizsgálati fogságban 

tartózkodott”. 
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Cherecheș magyarul köszöntötte fel alpolgármesterét, elcsitulhat a botrány 

Nagybányán 
2022. szeptember 29. – Krónika 

Bocsánatkérést vár a magyarokat ért diszkrimináció miatt az RMDSZ Nagybányán – szögezte 

le a csütörtöki tanácsülésen elmondott politikai nyilatkozatában Pintér Zsolt. A témához 

hozzászóló román tanácsosok úgy vélték: a nagybányaiak elég értettek ahhoz, hogy ne dőljenek 

be a provokációnak. Pintér Zsolt, az RMDSZ Máramaros megyei szervezetének elnöke – aki 

nagybányai tanácsos is – az online formában közvetített ülés végén elhangzott felszólalásában 

az elmúlt hétvégi román zászlós incidensre utalva rámutatott: a nemzeti jelképek nem arra 

valók, hogy provokációs célokra használják azokat. „A nemzeti szimbólumokkal nem 

feliratokat kell letakarni, vagy bármi mást, ami sérti egyesek hamis hazafias érzékenységét” – 

fogalmazott a politikus. A szövetség megyei vezetője szerint azáltal, hogy Cătălin Cherecheș 

nagybányai polgármester nem megfelelően használta a román nemzeti lobogót, tiszteletlen volt 

Nagybánya valamennyi polgárával, így a magyarokkal szemben is. Elfogadhatatlan, hogy 2022-

ben arra használják a nemzeti zászlót, hogy különbséget tegyenek ugyanazon ország polgárai 

között, hogy kettős mércét alkalmazzanak csak azért, mert valaki más nemzethez tartozik. 
 

Csomortányi: megkerülhetetlenné vált a történelmi utcanevek kihelyezése 

Nagyváradon 
2022. szeptember 29. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Hamarosan a történelmi magyar utcaneveket is feltüntetik Nagyvárad belvárosában. Erre azt 

követően nyílik lehetőség, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kezdeményezése első 

helyen végzett a nagyváradi részvételi költségvetés szavazásán. Csomortányi István, az EMNP 

elnöke csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta: 17 évi küzdelmük vezetett 

eredményre. A nagyváradi magyarok által a köznyelvben ma is használt történelmi utcanevek 

kifüggesztését még az Erdélyi Magyar Ifjak szervezeti keretében kérték több mint másfél 

évtizeddel ezelőtt. A pártelnök a szavazás eredményéből azt olvasta ki, hogy van értelme a jogos 

követelések melletti következetes és kitartó kiállásnak. „A kezdeményezés mögötti egyértelmű 

támogatottság a nagyváradi önkormányzat számára megkerülhetetlen kérdéssé teszi a 

történelmi utcanevek kihelyezését” – idézte Csomortányit az MTI hírügynökség. 
 

Számos erdélyi településen épít új bölcsődét a fejlesztési minisztérium  
2022. szeptember 29. – Krónika, maszol.ro 

Harminchárom újabb bölcsőde megépítéséhez hagyta jóvá a szükséges finanszírozást a 

fejlesztési minisztérium – jelentette be Cseke Attila tárcavezető. „A cél az, hogy másfélszeresére 

növeljük a bölcsődei férőhelyek számát az állami intézményekben, támogatva ezzel a 

családokat, a gyermekvállalást és a fiatal anyákat. Három év alatt akarunk annyi bölcsődét 

felépíteni, mint ahány az elmúlt 30 évben összesen épült” – idézte Csekét az RMDSZ csütörtöki 

közleménye. A 33 új bölcsőde listája megtekinthető a fejlesztési minisztérium honlapján. E 

szerint – többek között – Szilágy megyében Szilágynagyfaluban és Szilágysomlyón, Maros 
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megyében Marosvásárhelyen és Balavásáron, Szatmár megyében Erdődön, Máramaros 

megyében Felsőbányán épülhetnek 40 gyermeket befogadó kisbölcsődék. 
 

Tehetséges gyerekeket keres Nagyváradon a Magyar Táncművészeti Egyetem  
2022. szeptember 29. – Krónika 

Egyetemi bemutatkozó tájékoztatót és tehetségfelmérést tart október 1-jén Nagyváradon a 

Magyar Táncművészeti Egyetem. A nagyváradi Szigligeti Színház szerkesztőségünkhöz 

eljuttatott közleménye szerint az egyetembemutató október elsején, szombaton 10 órától lesz 

a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palota FIX Makerspace elnevezésű alagsori 

rendezvénytermében (Kanonok sor 2. szám, déli szárny). Ezt követően 11 órától meghallgatást 

szerveznek olyan 9–12 év közötti gyerekeknek, akik érdeklődnek a tánc világa iránt. A 

tehetségfelmérésben neves szakemberek vesznek részt, mint Fodorné Molnár Márta 

balettművész, koreográfus és balettmester, a Magyar Táncművészeti Egyetem rektora, Volf 

Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar tánc- és balettművész, valamint Kövessy Angéla 

balettművész, magántáncos és balettmester. 
 

Kürtőskalács-skandalum: készül a börtönbe a botránykeltő polgármester 
2022. szeptember 29. – maszol.ro 

A polgármester korrupciós ügye és az azzal összefüggő utódlási harc áll a nagybányai 

kürtőskalácsbotrány hátterében. Cătălin Chereches polgármestert februárban öt év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte a Kolozsvári Törvényszék csúszópénz elfogadása miatt, és nagy a 

valószínűsége annak, hogy a fellebbviteli bíróság küszöbön álló ítélete megerősíti az elsőfokú 

döntést, azaz a polgármesternek börtönbe kell vonulnia. Ebben az esetben valamelyik 

alpolgármesternek kell átvennie ideiglenesen a polgármesteri teendőket az új választások 

lebonyolításáig. Erre a legnagyobb esélye éppen az RMDSZ-es Pap Zsolt Istvánnak lenne, 

illetve lett volna a botrány kirobbanása előtt. Az első látásra paradox helyzetet a helyi politikára 

rálátó forrásunk azzal a széles körben elfogadott tézissel magyarázta – amit többé-kevésbé 

igazoltak is az elmúlt évek önkormányzati választásainak eredményei –, miszerint a hivatalban 

lévő polgármester bizonyos fokú előnnyel indul a választáson. Ez érvényes lehet arra a jelöltre 

is, aki ideiglenesen átvenné a polgármesteri teendőket a rács mögé kerülő Cătălin Cherecheştől. 
 

Bekerültek az iskolahálózatba a magyar tanintézmények 
2022. szeptember 29. – Bihari Napló 

A csütörtöki nagyváradi tanácsülésen tettek pontot az önkormányzati képviselők a több 

hónapja húzódó vitára, amelynek nyomán megnyugtatóan rendeződött a helyi magyar 

tannyelvű bölcsődék, valamint a Nicolae Bălcescu Általános Iskola magyar tannyelvű 

osztályainak az ügye. A helyi tanács egyrészt megszavazta azt, hogy az önkormányzat kössön 

haszonbérleti szerződést arra a Sulyok István 9. szám alatti ingatlanra, melyben a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület által alapított Csillagocska bölcsőde működik 

két csoporttal. Ezekben összesen negyven tíz hónap és három év közötti gyerek tanul. Az átvétel 

azt jelenti, hogy az ingatlan bekerül a város iskolahálózatába, a bölcsőde dolgozóinak bérét 
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pedig az állam fizeti. A helyi tanács megszavazta az iskolahálózatot is, ebben szerepelnek 

immár a korábban oda be nem vezetett ingatlanok, melyekben magyar tannyelvű oktatás 

folyik: a református bölcsőde mellett a Traian Lalescu utca 21. szám alatti ingatlan, melyben a 

római katolikus egyház működtet óvodát és bölcsődét, valamint az Orsolya óvoda Nojoridului 

út 27. szám alatti ingatlana is, amelyben szintén bölcsőde működik. 
 

Ismét gyanúsított lett a volt polgármester a csíkszeredai Szakszervezetek 

Művelődési Háza miatt  
2022. szeptember 29. – szekelyhon.ro 

Másodszor érvénytelenítette a bíróság az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) azon 

döntését, hogy nem történt korrupciós bűncselekmény a csíkszeredai Szakszervezetek 

Művelődési Házának a helyi önkormányzat által történt megvásárlása során. A nyomozást így 

ismét folytatni kell, az egyik gyanúsított a volt csíkszeredai polgármester, Ráduly Róbert 

Kálmán. Másodszor érvénytelenítette a bíróság az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA) azon döntését, hogy nem történt korrupciós bűncselekmény a csíkszeredai 

Szakszervezetek Művelődési Házának a helyi önkormányzat által történt megvásárlása során. 

A nyomozást így ismét folytatni kell, az egyik gyanúsított a volt csíkszeredai polgármester, 

Ráduly Róbert Kálmán.  
 

Erdélyi pedagógusok osztották meg egymással tapasztalataikat  
2022. szeptember 29. – szekelyhon.ro 

Szakértő és lelkes pedagógusokból nincs hiány – hangzott el az immár nyolcadik alkalommal 

megszervezett regionális szimpóziumon csütörtök délután Székelyudvarhelyen. A 

rendezvényen több mint 140 óvodapedagógus és tanító vett részt, akik a szakmai fórum 

keretein belül megosztották egymással tapasztalataikat. Demeter Magda, az esemény 

főszervezője kiemelte, hogy a koronavírus-járványt követően még aktuálisabbá vált a 

személyiségfejlesztés témája a gyermekek oktatását illetően. „A tudatos odafigyelést a 

járványidőszak, annak következményei, a folyamatosan változó körülmények, a bizonytalanság 

még indokoltabbá tették. Kiemelten fontos az iskolai élet újszerű megszervezése, amely által a 

személyiségfejlesztés összetett feladatait elláthatjuk. Alsó tagozaton fontos jelentőségű az 

egészséges ritmus, az ismétlődések, a pedagógusnak, mint természet adta tekintélynek a 

követése. A gyerekek oktatási intézményben töltött ideje több, mint a család által együtt töltött 

idő, ezért hatalmas a felelőssége az óvodának, iskolának és minden pedagógusnak, mert 

személyiségük alakulását az oktatási tevékenység idején pozitív irányba kell befolyásolják” – 

fejtette ki a tanítónő.  
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Ipolyság – Megépülhet a Bartók Béla Kulturális Központ? 
2022. szeptember 29. – ma7.sk  

A közel 7300 lakosú Ipolyságnak jelenleg nincsen sem önálló kultúrháza, sem pedig 

sportcsarnoka. Napjainkban csak a helyi városháza épületében található színházterem 

alkalmas(?) arra, hogy színtársulatokat, tánccsoportokat, zenekarokat vagy más előadókat 

fogadjon, s adjon otthont egy-egy kulturális rendezvénynek. Zachar Pál, a Szövetség ipolysági 

polgármesterjelöltje, a Bartók Béla Kulturális Központ létrehozásával oldaná meg a sok-sok 

éve fennálló problémát. „Az igazi kultúra tiszta forrásból fakad, színvonalas és mindenki 

számára elérhető. Ehhez teremtjük meg a feltételeket az ipolysági Bartók Béla Kulturális 

Központtal, mely az egykori poliklinika épületét köti össze az alatta lévő kihasználatlan telekre 

épülő új szárnnyal és mindezt úgy, hogy az udvar közepén álló majd százéves platánfa része tud 

maradni a műnek a többi fával együtt” – fogalmazta meg Zachar, aki szerint egy igazi központ 

alakulna ki: minden egy helyen, egymást erősítve. A tervei alapján a kulturális központ otthont 

adna egy igazi színházteremnek (amely nemcsak a nevében színházterem, hanem a lépcsőzetes 

nézőtér, a színpadméret és a kialakítása is lehetővé teszi majd komolyabb színházi előadások 

befogadását), a művészeti alapiskolának, a múzeumnak, a galériának és a könyvtárnak is. 

 

Jó választási esélyek mutatkoznak a Vágsellyei járás falvaiban. Nem szabad 

elrontani a mozgósítást 
2022. szeptember 29. – ma7.sk  

A Vágsellyei járásban jó eséllyel jutnának be Nyitra megye képviselő-testületébe a Szövetség 

megyei képviselőjelöltjei. A magyarlakta falvakban azonban nehéz lesz a mozgósítás. A 

Vágsellyei járásban, a csángó régió falvaiban – azaz Deákin, Pereden és Vágfarkasdon már 

biztosan „szövetséges” polgármester lesz majd a következő ciklusban is. A regnáló 

polgármestereknek, Jakócs Krisztinának (Deáki), Agócs Kőrösi Ildikónak (Pered) és Restár 

Jánosnak (Vágfarkasd) ugyanis nincs ellenjelöltjük. A járásban 11 magyarlakta településsel 

számolnak, kilenc helyen sikerült megalakítani a Szövetség helyi szervezetét, ezeken a 

településeken indít a párt képviselőjelölteket – tudjuk meg Baranyai Zsolttól, a Szövetség párt 

Vágsellyei járásbeli elnökétől, aki Zsigárd település polgármesteri posztjáért is ringbe száll. 

Elárulja, vannak települések, ahol a Szövetség szimpatizál egy-egy független 

polgármesterjelölttel. Például Vághosszúfalun a fiatal polgármesterjelöltet, Mészáros Bálintot 

támogatják, még ha ő független jelöltként indul is. A járásban 64 képviselőjelöltje és 5 

polgármesterjelöltje van a pártnak. Ez jó arány ahhoz képest, hogy összesen 106 képviselőhely 

kiadó – jegyzi meg Baranyay. 

 

Radványi Géza számára a rendezés mindig játék volt 
2022. szeptember 29. – felvidek.ma  

A Kassai Polgári Klub (KPK) szervezésében került sor Radványi Géza világhírű filmrendező 

emléktáblájának megkoszorúzására 115. születésnapja alkalmából a kassai Mészáros utca 35. 

szám alatti házon. A rendező leánya nem tudott eljönni, de virágot küldött. Ezzel kezdődtek az 

idei VI. Radványi Géza Emléknapok. Palenčárné-Csáji Ildikó, a KPK elnöke köszöntötte a 
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jelenlevőket és vendégeket. Dr. Hetey Ágota, kassai főkonzul ünnepi köszöntőjében 

emlékeztetett, bár Radványi maga azt vallotta, hogy élete nagy részében „útközben volt 

otthon”, a gyökereket számára mégis magyarsága és Kassa jelentette. A Grosschmid-fivérek 

tehetségükkel hozzájárultak a magyar kultúra népszerűsítéséhez a világban, azonban 

életfelfogásuk eltérő volt, emiatt kapcsolatuk nem volt éppen ideális. Mindketten zsenik voltak, 

ennek minden hátrányával együtt. Viszont közös volt bennük, hogy világpolgárként is hűek 

maradtak a magyarságukhoz és Kassához. Testvérek lévén, mi mindig együtt gondolunk rájuk, 

egymáshoz viszonyítva emlékezünk meg róluk és munkásságukról. Majd a MaJel Rovás 

Központ termében Ötvös Anna nyitotta meg a Híres kassaiak – a Grosschmid család című 

kiállítást. Márai Sándor az Egy polgár vallomásai című művében részletesen beszámolt családja 

történetéről, származásáról, családi hátteréről, az öröklött tulajdonságokról, külsőről. A család 

minden tagja határozta meg „ennek a német származású, de magyar érzelmű családnak a 

szerkezetét.” 
 

Ezúttal is bizonyították tehetségüket a felvidéki diákok 
2022. szeptember 29. – felvidek.ma  

Immár 15. alkalommal hirdette meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Harmos 

Károly Országos Képzőművészeti Pályázatot a felvidéki óvodások, alapiskolások, 

középiskolások és a speciális iskolák tanulói számára. A már hagyományosan a pozsonyi 

Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában megrendezett 

eredményhirdetés, díjátadás és a kiállítás megnyitása ünnep volt a gyerekek, pedagógusok, 

mentorok, szülők és valamennyi résztvevő részére. Mint társrendező a pozsonyi Duna utcai 

Gimnázium és Alapiskola Morvai Katalin igazgatónő és munkatársai igyekezetének 

köszönhetően fogadta, vendégül látta és kísérte a Felvidék minden sarkából érkezett meghívott 

gyerekeket és kísérőiket. A megnyitóra szép számmal érkeztek a versenybe benevezett 

óvodások és tanulók, öröm volt látni a csillogó szemű, várakozással teli apróságokat és 

nagyobbacska diákokat. A verseny tehát 15 éve ad alkalmat a tehetséges gyerekeknek a 

megmutatkozásra, képességeik bizonyítására. Minderre a következő évben is lehetőségük lesz, 

mert ahogy a SZMPSZ munkatársai, Fekete Irén, Vörös Mária, Németh Éva elmondták, a 

pályázatot jövőre is meghirdetik. 

 

Nemzetközi pedagógiai tréning a Selye János Egyetemen 
2022. szeptember 29. – Új Szó, felvidek.ma  

„Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése" címmel szeptember 22-26. 

között ötnapos nemzetközi pedagógiai tréninget tartottak a Selye János Egyetemen. 

Az Erasmus+ KA220-HED partnerségi együttműködések című pályázati felhívás keretein belül 

megvalósuló programban a komáromi egyetem partnerei a Debreceni Egyetem, az Eperjesi 

Egyetem, a Sapientia Egyetem és a Magyar Digitális Oktatásért Egyesület voltak. A 

tréningen közel 40 oktató vett részt, akiknek kétharmada más partnerintézményből érkezett. 

Az „Egészségtudományok pedagógiai innovatív digitális fejlesztése" projekt célja, hogy a 

Covid-járvány miatti kihívások által felgyorsított, innovatív oktatási folyamatok 

beépülhessenek az egészségtudományok tématerület tananyagfejlesztéseibe és oktatásába. 
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Ennek a célnak a megvalósítása három éves időtávban történik meg. A jelenleg is futó projekt 

keretein belül négy tréning – Egészségügyi, Pedagógiai, Digitális szemléltetés trendje, Integrált 

e-learning és e-oktatás rendszerek alkalmazások – valósul meg más-más helyszíneken.  

      
Múzeumi időutazással kezdődtek el Zentán a városnapi ünnepségek 
2022. szeptember 8. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A magyarországi Paks közelében lévő löszfal tetején az ókorban római katonai tábor, a 

későbbiekben pedig Vak Bottyán kuruc generális fellegvára, a Bottyánsánc területén történő 

régészeti ásatások során feltárt leletek egy részét a közönség elé táró, Bottyánsánc az 

évszázadok viharában címet viselő kiállítás megnyitójával kezdetét vette Zentán a városnapi 

ünnepségsorozat. A házigazdák: Pejin Attila, a Zentai Városi Múzeum és Czegledi Rudolf 

polgármester után a jelenlévőket köszöntötte Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere is, aki 

beszédében többek között kiemelte, hogy Paks és Zenta között több mint egy évvel ezelőtt 

megkötött testvérvárosi szerződés új lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabbak legyenek a két 

település közötti kötelékek, illetve hogy ezek tartalommal teljenek meg, aminek egyik állomása 

a két város történelmének, településtörténetének megismerése. 

 

Egy sikeres diplomata - Búcsúinterjú Magyarország távozó belgrádi 

nagykövetével 
2022. szeptember 8. – Vajma.info 

Nyolc évig volt Magyarország belgrádi nagykövete dr. Pintér Attila, megbízatása szeptember 

16-án ér véget. Működése rendkívül sikeresnek mondható, hiszen hivatali ideje alatt a két 

ország nagyon szoros kapcsolatokat épített ki egymással, a viszony a két állam vezetői között 

baráti, s ami még fontosabb, a gazdasági kapcsolatok is egyre jelentősebbek. Dr. Pintér Attila 

most új tisztségre távozik, új kihívások várnak rá, de szívében magával viszi az itteni utcák 

képét, amelyeket nagyon megszeretett, s amelyeknek szinte már az összes kövét ismeri. 

 

Szüreti napok Bácskossuthfalván 
2022. szeptember 8. – Magyarszo.rs 

Egy szárazsággal, a mi tűrőképességünkhöz képest kemény hőséggel terhelt nyár után a 

termelőnek, de valamennyi embernek ki kell engednie a felgyülemlett feszültséget, egyben el 

kell oszlatni a jövőképet terhelő félelmeit a folyatáshoz. Erre tökéletes alkalmat kínált az idei 

bácskossuthfalvi Szüreti napok rendezvénysorozat. Például akkor, amikor bemutatták Oláh 

István Kisszállás a ködfüggöny mögött című kötetét a helyi és pacséri érdeklődőkkel megtelt 

Echo Gyermek és Ifjúsági Központ tánctermében. 
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Szeptember 17-én tartják meg az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny 

vajdasági döntőjét 
2022. szeptember 8. – Magyarszo.rs 

Az Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny az idén ünnepli 50. évfordulóját. A 

vajdasági döntőt a 2022/23-as tanévben is az Óbecsei Gimnáziumban tartják meg szeptember 

17-én 10 órakor. A verseny győztesei képviselik Vajdaságot a sátoraljaújhelyi országos döntőn. 

A vetélkedőre gimnáziumi, valamint szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók 

jelentkezhetnek. A diákok 2022. szeptember 15-én délig küldhetik el a benevezésüket az 

erikavadnai@gmail.com e-mail-címre, az e-mailben fel kell tüntetni a versenyző nevét, 

iskoláját, valamint a felkészítő tanár nevét is. A megmérettetés két részből áll: egy írásbeli és 

egy szóbeli feladatból. Az első része az írásbeli, amely a középiskolások nyelvhasználati, 

nyelvtani, nyelvhelyességi és szövegértelmezési képességeit ellenőrzi. A második a szóbeli rész. 

    
ORFK: mintegy 13 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. szeptember 30. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 7078-an léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar szakaszon belépők közül 5632-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 293 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 189 ember, köztük 51 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Várhelyi Olivér: korai még időpontokról beszélni az ukrán EU-csatlakozás 

kapcsán 
2022. szeptember 29. – MTI, kiszo.net, karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Jelenleg még korai Ukrajna európai uniós csatlakozásának várható időpontjáról beszélni, 

Kijevnek a reformokra kell koncentrálnia – jelentette ki szeptember 28-án, szerdán Várhelyi 

Olivér, a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos kijevi látogatásán, adta hírül 

a Korrespondent.net ukrán hírportál. Hozzátette: az uniós csatlakozáshoz szükséges feltételek 

teljesítése minden határidőnél fontosabb. “Most fontos mindazokra a lépésekre 

összpontosítani, amelyek Ukrajna európai uniós tagságához vezetnek… Ezért most még kicsit 

korai az időpontokról beszélni. A legfontosabb az, hogy a reformokat hogyan és mikor hajtják 

végre. Ez megtörténhet 2024 előtt, vagy 2024 után, de ez a kevésbé fontos. A legfontosabb, 

hogy Ukrajna minden lépést teljesítsen” – mondta Várhelyi Olivér. 
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A kárpátaljaiak egyesült erőfeszítéssel látják el téli egyenruhával a 101. dandár 

katonáit 
2022. szeptember 29. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A hírt Viktor Mikita, a megyei katonai adminisztráció elnöke osztotta meg közösségi oldalán. 

„A mai napon megérkezett az első adag meleg ruha a területvédelmi erők számára, akik a harci 

cselekmények területén végeznek feladatokat. A közösségek a soros üléseken és a végrehajtó 

bizottságok ülésein elkülönítették a szükséges pénzösszegeket a felelősségi körükben 

állomásozó zászlóaljak egyenruháinak varrására. Érdemes megjegyezni, hogy az ország legtöbb 

megyéjével ellentétben közösségeink egy helyi cégtől rendelték az egyenruhát, amely a legjobb 

minőséget és az egyik legalacsonyabb árat nyújtja az országban. Ezek munkahelyek és adók a 

költségvetésben. 

 

Ungváron megnyílt az InterFamily önkéntes családorvosi rendelő 
2022. szeptember 29. – karpat.in.ua 

Önkéntes családorvosi klinika nyílt Ungváron, ahol ingyenes konzultációt kaphat minden 

háború miatt Kárpátaljára  került menekült és helyi lakos.  A klinika fő célja a  háziorvosi 

alapellátás biztosítása fiatal orvosok és gyakorlott, sok éves munkatapasztalattal rendelkező 

szakorvosok által.  

 

Magyarország felé is nyitna Ukrajna: új határátkelőket létesítenének 
2022. szeptember 29. – karpat.in.ua 

A nemzetközi összefogásnak köszönhetően Ukrajna már képes arra, hogy annyi mezőgazdasági 

terméket exportáljon, mint a háború kirobbanása előtt. Ennek érdekében azonban új útvonalak 

és új logisztikai rendszerek kidolgozására volt szükség. Az ország sikeresen kialakított új 

tengeri és szárazföldi folyosókat is, ebben azonban Magyarország közreműködésére is számít 

– írja a Szabad Európa. 

 

Mese, mese, mátka, pillangós madárka – a magyar népmese napját méltatták a 

Rákóczi-főiskolán 
2022. szeptember 29. – karpatalja.ma 

Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepeljük a magyar népmese napját. Már 

hagyománnyá vált, hogy a nagy mesemondó emlékét őrizve, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke ez alkalomból mesenapot szervez. Az idei 

rendezvény a Mese, mese, mátka, pillangós madárka címet kapta. A mesenap célja, hogy a 

könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a 

meseszerető gyerekek és felnőttek Benedek Elek születésnapján megkülönböztetett tisztelettel 

forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 
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A vártnál is jobb ütemben halad a pélmonostori Liszt utcai magyar kulturális 

központ építése 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pirityiné Szabó Judit, a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője múlt pénteken hivatalos látogatása során 

megtekintette a pélmonostori kulturális központ építési munkálatait, amelynek ütemével 

kapcsolatban rendkívüli elégedettségüknek adtak hangot. 

A pélmonostori kulturális központ megépülésével, valamint a kórógyi és a szentlászlói óvodák 

létrejöttével egy év múlva újabb 120 gyermek számára lesz biztosítva a minőségi, anyanyelvű 

óvodai foglalkozás. A három párhuzamosan zajló építkezés közül kiemelkedik a pélmonostori, 

hiszen ez az épületkomplexum egy magyar óvodai egységből, egy magyar könyvtárból és egy 

rendezvényteremből fog állni. 

 

Beiskolázási csomag a magyar iskolát választóknak 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Idén is kiosztotta beiskolázási csomagját a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma 

(HMPF), amelyben a kisdiákok megtalálhattak minden olyan eszközt, ami a zökkenőmentes 

iskolakezdéshez szükséges. A magyar kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy 

mindenki megőrizhesse magyarságát – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár, miután múlt pénteken ünnepélyesen átadta a magyar nyelvű oktatásban 

részt vevő tanulók beiskolázási csomagjait. Az anyanyelven való tanulás fontosságát, 

identitásmegőrző jellegét hangsúlyozta a beiskolázási csomagok átadására érkezett gyerekeket 

és szülőket köszöntő beszédében Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke. Beszélt a szakmai 

szervezet több éve tartó, A horvátországi magyar oktatásért elnevezésű programjának a 

jelentőségéről, arról, hogy a HMPF különböző programokon keresztül támogatja a magyar 

oktatást, a magyar intézményeket. 

  

Megalakulása 130. évfordulóját ünnepelte a kopácsi önkéntes tűzoltó-egyesület 
2022. szeptember 8. – Kepesujsag.com 

Vasárnap a sorakozót követően a kupuszinai tűzoltózenekar kísérte végig településük utcáin a 

130. évfordulójukat ünneplő kopácsi tűzoltókat. A jubileumi ünnepség közgyűléssel 

folytatódott a helyi kultúrotthonban. Kopácson 1892. július 5-én alakították meg az 

önkéntesekből álló tűzoltóegyletet. Az évek során több elnök és parancsnok váltotta egymást, 

1945-ben 30 aktív tagot számlált az egyesület. 1965-ben beszereztek egy aggregátort is, amelyet 

sikerrel használtak a negyven napig tartó 1965-ös nagy árvíz idején, az önkéntes tűzoltók pedig 

éjt nappallá téve dolgoztak a károk enyhítéséért. Az egyesület kisebb megszakítások mellett 

1991-ig rendkívül aktív tevékenységet folytatott, és hetvennél is több tagot tartottak nyilván. 
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Mint minden egyesület, így a tűzoltók szervezete is a háborús évek után, 1998-ban folytathatta 

a munkáját. 

 

Mesterhármas: Magyarországi és Kárpát-medencei győzelme után Munk Erik 

megszerezte a horvát halászléfőző-bajnoki címet is a pélmonostori országos 

versenyen 
2022. szeptember 8.  – Kepesujsag.com 

Munk Eriket az országos szintű megmérettetés legjobbjának kiáltotta ki a zsűri, Segota Elek 

pedig Drávaszög-szinten főzte a legjobb halpaprikást Horvátország legnagyobb 

halfőzőversenyén, Pélmonostoron. Pélmonostoron került sor az ország legnagyobb 

halfőzőversenyére a Baranyai Turisztikai Egyesület és Pélmonostor városa szervezésében, 

amely idén összesen 208 csapat részvételével zajlott, ebből 182-en a baranyai versenyre 

neveztek be, 26 szakács pedig az országos bajnoki címért küzdött. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 29.  – Kossuth Rádió 

 

A konfliktushelyzetben élő kisebbségek helyzete lesz az egyik központi témája az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója mától október 2-ig tartó, 66. kongresszusának. A szombati 

küldöttgyűlésen választják meg a FUEN új elnökségét hároméves mandátumra. A FUEN 

jelenlegi elnöke, Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő az egyedüli jelölt az 

elnöki tisztségre.  

 

A múlt héten rendezték meg Badacsonytomajon a 4. Határtalan magyar irodalom konferenciát, 

amelynek első előadását Dupka György kárpátaljai író, újságíró, történész tartotta.  Előadását 

nem irodalmi gondolatokkal kezdte, hanem a háborúról, a háború következtében kialakult 

kárpátaljai helyzetről beszélt. Arra figyelmeztetett, hogy minél tovább tart az orosz-ukrán 

háború, annál kevesebben maradnak magyarok Kárpátalján. 

 

Műsorunkban már többször szóltunk arról, hogy  Szlovákiában összevont helyhatósági és 

megyei választásokat tartanak egy hónap múlva. Az elmúlt napokban több képviselő-jelölt is 

megszólalt. A magyarok képviselete ott van veszélyben, ahol nagy az utóbbi időben betelepült 

szlovák nemzetiségűek aránya, mint például Szencen. Munkatársunk Mészáros Miklós 

önkormányzati képviselő-jelöltet kérdezte. 
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Egy határ menti együttműködési programban az építőipari szakképzést és a   munkaerőpiac 

igényeit vették górcső alá Nógrádban. A kékkői és balassagyarmati iskolák közös programjának 

sok tapasztalata és tanulsága volt.  

 

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

főzőverseny, amelyen 4 elemből álló, főfogásnak alkalmas, “bisztró stílusú” ételeket keresnek. 

A sajtótájékoztatón Asztalos István a verseny ötletgazdája, az Étrend Magyar Konyhafőnökök 

Egyesületének elnöke kiemelte: December 16-ig nevezhet a versenyre minden magyar 

állampolgár, vagy magyarul beszélő, lakjon bárhol a nagyvilágban.  

 

Az elmúlt hétvégén a temesváriak is megismerkedhettek a Kincses képeskönyvek sorozattal, a 

szerkesztő, Zágoni Bálint és az illusztrátor, Jánosi Andrea jóvoltából, a sorozat illusztrációiból 

nyílt kiállításon.  A sorozat következő - tizedik - kötete a Kincses Temesvár lesz, amelynek 

megjelentetését az Európa Kulturális Fővárosa évére tervezik. 

 

Maros megye a főszervezője az idei, 13. Székelyföld Napoknak, amely október  7-e és 16-a 

között, több száz programmal, "a kaláka jegyében" zajlik, Kovászna, Hargita és Maros 

megyében. A mottó az összefogást, a három székelyföldi megye együttműködését, 

összetartozását fejezi ki, - hangzott el a programismertető,  marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. 

 


