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Nyomtatott és online sajtó 
 

   

Novák Katalin: a szankciók az orosz agresszornak okozzanak nehézségeket, ne 

Európának 
2022. szeptember 30. – MTI, ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma  

Olyan uniós gazdasági szankciókra van szükség, amelyek az orosz agresszornak okoznak súlyos 

gazdasági nehézségeket, nem az európai gazdaságnak - mondta el pénteken Pozsonyban a 

Zuzana Caputová szlovák államfővel folytatott négyszemközti, majd plenáris megbeszélés után 

tartott sajtótájékoztatón Novák Katalin magyar köztársasági elnök. A két ország között jó a 

kapcsolat, Szlovákia például Magyarország második legnagyobb gazdasági partnere, de a 

határátkelők száma is folyamatosan nő: 2023 végére már 41 helyen lehet átlépni a magyar-

szlovák határt - közölte a magyar államfő. Novák Katalin a kisebbségek helyzetére kitérve 

emlékeztetett arra, hogy a nemrég elvégzett szlovákiai népszámlálás adatai szerint csaknem 

félmilliós magyarság él az országban, jogaik érvényesülése pedig kiemelten fontos 

Magyarországnak. A környező országok közül Szlovákiában asszimilálódott leginkább a 

magyarság - mutatott rá a magyar köztársasági elnök, aki felkérte szlovák kollégáját: tegyen 

meg mindent annak érdekében, hogy a helyi magyarság megőrizhesse nemzeti identitását. 

 

Magyar–osztrák–szerb csúcstalálkozó lesz Budapesten 
2022. október 2. – Vajma.info, Hirado.hu, Vg.hu, ORIGO, telex.hu 

Aleksandar Vučić szerb elnök holnap Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar 

miniszterelnökkel és Karl Nehammer osztrák kancellárral. A magyar–szerb–osztrák 

csúcstalálkozón a trilaterális kapcsolatok erősítése mellett szó esik majd az illegális migrációról 

és a szervezett bűnözés elleni közös harcról. A Tanjug mellett egyéb hírügynökségek értesülései 

arról szólnak, hogy az országok vezetői közös erővel szeretnék csökkenteni a határátkelőkre 

nehezedő nyomást. 

 

Potápi: megerősödött a nemzeti összetartozás érzése az elmúlt 12 évben 
2022. szeptember 30. – MTI, ma7.sk, szoljon.hu, Demokrata, Magyar Hírlap,  

Az elmúlt 12 év legfontosabb eredménye, hogy sokakban föltámadt és megerősödött a nemzeti 

összetartozás tudata, élménye, érzése - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a Pozsonyi Magyar 

Szakkollégium évnyitó ünnepségén pénteken. A nemzetpolitikai államtitkár beszédében 

rávilágított: a hat évvel ezelőtt megalakított Pozsonyi Magyar Szakkollégium létrejöttének az 

volt a célja, hogy kiemelkedő szakmai teljesítményre sarkalja az ott lakókat, művelt fiatalokat 

adjon a felvidéki magyarságnak úgy, hogy közben anyanyelvi közösséget biztosít nekik. 

Aláhúzta: a szakkollégium is része, „kiemelkedő bástyája” annak az erős 
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intézményrendszernek, amely a magyar nemzetpolitika tizenkét évének a munkáját jelképezi, 

s amely az óvodától a felsőoktatásig segíti a magyar közösség tagjait, hogy anyanyelvi közegben 

tanulhassanak.     Az államtitkár rámutatott: ha röviden kellene megfogalmazni, mi a magyar 

nemzetpolitika célja, azt úgy lehetne összegezni, hogy ez a cél a cselekvő együttműködés, 

amelyből egy erős magyarság következik a Kárpát-medencében és a világ minden pontján, ahol 

magyar közösségek élnek. 

 

Újraválasztották Vincze Lorántot az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója élére 
2022. október 1. – MTI, Krónika, maszol.ro, vasarnap.hu 

Újraválasztották Vincze Lorántot az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) élére 

szombaton, a kisebbségi ernyőszervezet berlini közgyűlésén – tudatta az MTI-hez eljuttatott 

közleményben a politikust jelölő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Vincze 

Loránt további három évig vezetheti a több mint száz kisebbségi szervezetet tagjai között tudó 

európai kisebbségi ernyőszervezetet. Vincze egyedüli jelöltként pályázott a tisztségre. „Az a 

célom, hogy harmadik és utolsó mandátumomban az elnökséggel közösen úgy irányítsuk a 

FUEN-t, hogy megteremtsük a hosszú távú pénzügyi és intézményi stabilitását, hiszen így 

képviselhetjük a leghatékonyabban az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek érdekeit” – 

nyilatkozta az elnök. Vincze Loránt 2013-2016 között a FUEN alelnöke volt, 2016 óta a 

szervezet elnöke. 2019-ben az RMDSZ színeiben európai parlamenti képviselői mandátumot 

szerzett. 

 

Brendus Réka kapta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Bocskai-díját 
2022. október 1. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, kronikaonline.ro 

Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a főosztályvezetője 

vehette át szombaton a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Bocskai-díját 

Kolozsváron, az egyetem napján. A rendezvényen részt vettek Kárpát-medence magyar 

egyetemeinek a rektorai, akik korábban Nagyváradon tanácskoztak a Magyar Rektori 

Konferencia keretében. Méltatásában Tonk Márton, a Sapientia EMTE rektora úgy 

fogalmazott, hogy Brendus Réka az önzetlen segítség embere, akinek a tárgyszerűség határozza 

meg a munkáját. Úgy vélte: munkája nélkül a határon túli magyar felsőoktatás nem jutott volna 

oda, ahol ma tart. Brendus Réka köszönő beszédében megemlítette: 22 és fél évvel ezelőtt az 

erdélyi történelmi magyar egyházak vezetői nagyot álmodtak, amikor az egyetem létrehozását 

eltervezték. Álmaikat mára a valóság túlszárnyalta, de mindig vannak új álmok. Úgy vélte: 

nincs is nagyobb erőre szükség, mint hogy merjünk nagyot álmodni.  

       
Áprilisig kell várni az Air Connect légitársaság Kolozsvár–Budapest-járatára 
2022. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro 

Halasztja járatainak elindítását az új román légitársaság, az Air Connect, így a Kolozsvár–

Budapest-járat sem indul el október közepén. Az új román légitársaság Facebook-oldalán 
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jelentette be, hogy mivel késik a második repülőgépének a kiszállítása, 2023. március 26-áig 

kénytelen elhalasztani a korábban beígért járatok elindítását. Közölték, azok az utasok, akik 

már megvették a repülőjegyet a 2022. október 15. – 2023. március 25. közötti időszakra, 

áttehetik egy későbbi időpontra vagy visszaigényelhetik a jegy árát. Ez esetben az összeg 

ugyanarra a bankszámlára lesz visszautalva, ahonnan előtte kifizették. Kárpótlásként a 

légitársaság egy ingyenjegyet is biztosít, melyet január 15-éig lehet lefoglalni. A kolozsvári 

repülőtér vezetősége augusztus végén jelentette be, hogy ismét lesz menetrend szerinti 

repülőjárat Kolozsvár és Budapest között, az AirConnect légitársaság október 15-étől indította 

volna el heti két járatát, kedden és szombaton Erdély és Magyarország fővárosa között. 

 

Szélsőjobb, hungarofóbia és kettős mérce 
2022. szeptember 30. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „miközben a magukat európainak és haladónak hirdető romániai 

közszereplők és médiumok nem győznek sápítozni, hogy Olaszországban a Giorgia Meloni 

vezette jobboldali összefogás demokratikus választásokon elért győzelme nyomán a 

„szélsőjobb” került hatalomra, az szinte már alig éri el az ingerküszöbüket, hogy Romániában 

egy megyeszékhely román polgármestere hisztirohamot kapott egy kürtőskalácsárus magyar 

feliratától, ezért azt román zászlókkal takartatta el. Vagy ha nagyobb terjedelemben 

foglalkoztak vele, még rosszabb, a műsor ugyanis önfeledt magyarellenes uszításba torkollt”. 

 

Hajdu Gábor: az EBESZ prioritása a biztonság és a kisebbségi jogok támogatása a 

tagállamokban 
2022. szeptember 30. – maszol.ro 

Hajdu Gábor, az RMDSZ parlamenti képviselője, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet RMDSZ-es tagja nemzetközi megfigyelőként vesz részt a Bosznia-Hercegovinában 

sorra kerülő választásokon – tájékoztatott az RMDSZ közleménye. „Az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) prioritásként kezeli a demokrácia és a biztonság 

fenntartását a tagállamokban. Az ukrajnai konfliktus nyomán fokozódtak az erőfeszítések 

Bosznia-Hercegovina egységének és a regionális stabilitásnak fenntartása érdekében. Az 

EBESZ ugyanakkor prioritásként kezeli a kisebbségi jogok védelmét”– nyilatkozta Hajdu 

Gábor, az RMDSZ parlamenti képviselője, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

RMDSZ-es tagja. Bosznia-Hercegovina egy hárompárti rotatív rendszer vezetése alatt áll, 

amelyet a bosnyák, szerb és horvát etnikum képviselői alkotnak. „Rendkívül fontos, hogy a 

választások a demokratikus elvekkel összhangban történjenek, és a polgárok etnikai 

hovatartozásuktól függetlenül szavazhassanak. 
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Tájékoztató kampányba kezdenek a medve és az ember együttélésének 

javításáért 
2022. szeptember 30. – maszol.ro 

A tájékoztató kampány részeként televíziós, rádiós és internetes információs anyagok 

készülnek, valamint kérdőíves módszerrel is felmérik a leggyakoribb problémákat. A program 

kiemelt része a medveállomány genetikai felmérése, a menhelytelepítés és villanypásztorok 

felszerelése is. „Kommunikációs és tájékoztató kampányt indítunk az ember−medve 

konfliktusok megelőzésére. Vissza kell találnunk egy egyensúlyi helyzethez, és a minisztérium 

azon dolgozik, hogy megoldásokat találjon arra, hogy a medvetámadások csökkenjenek. Ezt a 

célt szolgálják a tavasszal bevezetett megelőzési kvóták és az azonnali beavatkozás szabályozása 

is. Ezek kiegészítéseként a kampány célja, hogy tájékoztassuk a lakosságot, a turistákat, de a 

gazdákat is arról, hogyan előzhetik meg a támadásokat, hogyan kezeljék a kritikus helyzeteket” 

– számolt be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a Sapientia EMTE és a Budapesti 

Metropolitan Egyetem 
2022. október 2. – MTI, Krónika, hirado.hu 

Hosszú távú megállapodást kötött a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem, az együttműködés célja elsősorban a tudásmegosztás és a 

hallgatók közötti, határon átívelő együttműködés megteremtése. Az MTI-hez eljuttatott 

közlemény szerint a két egyetem a mindkét helyen jelen lévő szakterületeken – kommunikáció 

és médiatudomány, üzleti tudományok, társadalomtudományok és művészet - közös oktatási 

és művészeti projektek fejlesztésén dolgozik majd együtt, a partnerkapcsolatban kiemelt 

szerepet kap továbbá a tudásmegosztás. Azt írták, a hallgatóknak és az egyetemek oktatóinak 

is fejlődési lehetőséget jelent majd a csereprogram, amelynek keretében az alap- és 

mesterszakosok cserediákként ellátogathatnak a partnerintézménybe, valamint nyári 

gyakorlatokon vehetnek ott részt. Emellett a két intézmény közös tehetséggondozó programot 

indít a mindkét egyetemen oktatott szakterületek legkiemelkedőbb hallgatói számára. 

 

A borvilág szigete Kolozsváron: Erdélyre is „kivetette hálóját” a Kárpátia Borház 
2022. október 2. – Krónika 

A Kárpát-medence legjobb borvidékeinek kiváló nedűit felsorakoztató borozót és bortékát 

nyitott Kolozsváron a Kárpátia Borház, amely a közép-európai borvilág egyik szigeteként 

kívánja működtetni a mintegy 200 tételt felsorakoztató borházat. Az önmagát „nemzetpolitikai 

vállalkozásként” meghatározó Kárpátia Borház a kárpát-medencei – felvidéki, őrvidéki, 

kárpátaljai, partiumi, erdélyi és délvidéki – külhoni magyar borvidékek piacra segítésére, 

értékesítésére és színvonalas arculati megjelenésére törekszik. A történelmi magyar 

borvidékek bemutatása mellett felvállalják, hogy kiskereskedelmi hálózatukban és 

webáruházukban új piacokat teremtenek a külhoni magyar borászatok számára a Kárpát-

medencében és egész Közép-Európában. A szegedi központtal működő hálózatot eddig 
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Debrecen, Miskolc, Kisvárda és Sopron alkotta, október elsejétől ugyanakkor a kincses város is 

csatlakozott az anyaországi „borbástyákhoz”. 

 

Novák Katalin Forró Krisztiánnal, a Szövetség elnökével is találkozott 
2022. szeptember 30. – ma7.sk  

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnök asszonya első hivatalos szlovákiai látogatása 

során a Szövetség elnökével is találkozott. Forró Krisztián Magyarország államfőjét a tágyalás 

során tájékoztatta a 2020-as parlamenti választás után parlamenti érdekképviselet nélkül 

maradt felvidéki magyar közösség helyzetéről. A pártelnök hangsúlyozta, hogy az a remény, 

amit a jelenleg hivatalban lévő kormány ambiciózus programja ébresztett a Szlovákiában élő 

magyarokban, mára szertefoszlott. Forró szerint a Szlovákiában élő magyarok és a többi 

nemzeti közösség jogállásának rendezése és az általuk lakott déli és keleti régiók 

felzárkóztatása az egy évvel ezelőtt megalakult magyar Szövetségre hárulnak.  „Ehhez arra van 

szükség, hogy az egy hónap múlva sorra kerülő összevont önkormányzati és megyei 

választásokon a Szövetség megőrizze a bástyáit" - nyilatkozta az egyesült magyar párt elnöke, 

aki szerint a Szövetség sikere Szlovákia és Magyarország jó együttműködésének is fontos 

eleme. 

 

Nőként a közéletben 
2022. szeptember 30. – ma7.sk  

Kerekasztal-beszélgetést szervezett a Szövetség Nőtagozata Szepsiben, ahol az érdeklődők 

olyan női személyiségekkel találkozhattak, akik aktív részesei, sok esetben irányítói a 

közéletnek. A rendezvény, melynek a szepsi Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont könyvtára 

adott otthont, házigazdája Gergely Papp Adrianna, a Szövetség Nőtagozatának elnöke, Debrőd 

polgármestere volt, vendégei pedig Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Hetey Ágota, 

Magyarország kassai főkonzulja. A beszélgetés során egyebek mellett szó volt arról, hogyan 

indultak el pályájukon, milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, hogyan lehet nőként 

helytállni vagy hogyan lehet összeegyeztetni az anyaságot a karrierrel. Az utóbbi kapcsán Hetey 

Ágota megjegyezte, a nők gyakran élnek át nehéz pillanatokat. Felmerül a kérdés, választaniuk 

kell-e a gyermekvállalás és a karrier között, vagy a társadalom képes olyan helyzetbe hozni 

őket, hogy egyszerre lehessenek anyák és a szakmájukban is sikeresek.  

 

Kassa Duncsák Attila szemével 
2022. szeptember 30. – ma7.sk  

Nagy érdeklődés mellett megnyitották Duncsák Attila festőművész Az én Kassám című 

kiállítását Kassán, a MaJel Rovás Központ FiguratiF Galériájában. A kiállítást Kovács Ágnes, a 

MaJel Rovás Központ igazgatója nyitotta meg, úgy fogalmazva, Duncsák Attila sorsa igazi 20-

21. századi magyar sors. Ungváron született, háborús időkben. Édesapját Szibériába vitték, 

ahonnan megrokkanva érkezett haza, vele együtt a sztálini Szovjetunióban a kárpátaljai 
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magyarság reményvesztetté vált. Duncsák Attila Szentpétervárott folytatta tanulmányit, ahol 

kerámia- és üvegszakon szerzett diplomát 1967-ben. Ungvárba visszatérve, ahol nem volt sem 

kerámia-, sem üveggyár, murális munkákat vállalt. 1982-ben nagy elhatározásra jutott, 

családostól Kassára költözött. Ennek idén, egy hónap híján éppen 40 éve. Itt praktikus okok 

miatt áttért a festészetre, a temperában találta meg a kifejezési eszközt. Mint mondja, ez egy 

kicsit hasonlít a régi technikára, a temperát méhviasszal befedi, így olyan, mint egy 

olajfestmény.  

 

Megkezdődött Szőgyénben a Regnum Marianum Akadémia őszi előadássorozata 
2022. október 1. – ma7.sk, felvidek.ma  

A „Légy hű mindhalálig…” című kiállítással és előadással kezdődött meg a felnőttképzést 

szolgáló Regnum Marianum Akadémia őszi előadássorozata a szőgyéni Nagyboldogasszony-

templomban. Az akadémia 2007 óta működik a Felvidéken, a Pázmaneum Társulás hívta 

életre, Karaffa János és Farkas Zsolt közreműködésével. Az akadémia keretében nagyon 

aktuális, sokszor kényes témákat érintenek az előadók, lehetőséget adva a hallgatóságnak a 

párbeszédre. A hitvalló egyház magyar mártírjairól Soós Viktor Attila egyháztörténész tartott 

vetítéssel egybekötött előadást. Elmondta, már fiatal kora óta érdeklődött az egyháztörténet 

iránt. 1997-ben egy bérmálkozás alkalmával összeismerkedett Brenner József atyával, aki 

mesélt neki arról az 1957-es december 14-ről 15-re virradó éjszakáról, amikor testvére Brenner 

János vértanúságot szenvedett. Ez az esemény fordította a figyelmét a vértanúk kutatása felé. 

 

A Szövetség ma hivatalosan is tagja lett a FUEN-nek 
2022. október 1. – ma7.sk, bumm.sk 

Az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) az őshonos nemzeti, etnikai és nyelvi 

kisebbségeket képviselő összeurópai szervezete idén Berlinben tartotta tisztújító 

kongresszusát. A tanácskozás utolsó munkanapján a Szövetség tagságáról is döntöttek.  A 

Szövetség egy évvel ezelőtti megalakulását követően kérte a szervezetbe való tagfelvételét, 

amelyre a több mint száz kisebbségi szervezetet tömörítő FUEN hétvégén Berlinben megtartott 

tanácskozása során került sor.A felvidéki magyar szervezetek közül korábban a Magyar 

Közösség Pártja volt a FUEN tagja. Mivel a Németországban bejegyzett ernyőszervezet 

működési szabályzata szerint az MKP jogutója, a Szövetség tagságának jóváhagyásához a 

tagszervezetek beleegyezésére volt szükség, a berlini kongresszus küldöttei így a felvidéki 

magyar párt tagságáról is döntöttek. A tanácskozáson a Szövetséget Horony Ákos és Őry Péter 

képviselte, Forró Krisztián pedig videóüzenetben üdvözölte a taanácskozás résztvevőit.  

     
Pásztor István: A nemzeti hovatartozás kérdése érzés kérdése 
2022. szeptember 30. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Szerbiában október 1-jén kezdődik a népszámlálás és a hónap végén zárul majd. Kisebbségi 

szempontból sorsdöntő, hogy hányan vallják majd magukat például magyarnak, hisz az V
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önkormányzatokban a nemzetisági arányok alapján dől el, hogy hivatalos nyelv lesz-e a magyar 

is. Pásztor István, a VMSZ elnöke mai, szabadkai sajtótájékoztatóján mindenkit arra buzdított, 

hogy szabadon vallja meg vallását, anyanyelvét és nemzetiségét. Mindig fontos volt tudni azt, 

hogy kik vagyunk, hányan vagyunk, hogyan élünk, milyen körülmények között élünk. Ez azért 

is fontos különösen a modern társadalmakban, mert ezeknek az adatoknak a tükrében lehet 

megfogalmazni különböző politikákat, lehet fejleszteni különböző térségeket, lehet bepótolni 

különböző mulasztásokat, illetve fontosak ezek az adatok minden azt követő tudományos 

kutatás szempontjából is, mutatott rá a VMSZ elnöke. 

 

Nyereséges, környezettudatos cég 
2022. október 1. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Jelentős fejlődési pályát járt be a megalapítását követő két évtizedben a Vajdaság Erdői 

Közvállalat – értettek egyet a jubileum alkalmával az Újvidéki Vásár Master Központjának 

nagytermében tartott pénteki díszülés felszólalói. Pásztor István, a tartományi parlament 

elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője, aki a vállalat sikere érdekében tett 

erőfeszítéseiért elismerésben, a köszönet jeleként átadott plakettben részesült, kijelentette, 

hogy megalapítása óta két szemszögből is figyeli ennek a közvállalatnak az előrehaladását, 

egyrészt ugyanis azok közé a politikusok közé tartozik, akik emlékeznek még a 2000 utáni 

decentralizációs omnibusz-törvényre, amely köztársasági szintről tartományi szintre hozott át 

számos hatáskört, így például az erdőgazdálkodással kapcsolatosakat is. 

 

Hatszor szállt le az aranypáva Csókán 
2022. október 2. – Magyarszo.rs 

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége Nádudvaron az Ady Endre 

Művelődési Központban „Esik a förgeteg…” címmel országos Aranypáva nagydíjas népzenei 

gálát szervezett. A gálára azokat a kórusokat, együtteseket, zenekarokat hívták meg, amelyek 

az elmúlt két évben a legjobban szerepeltek a Kóta-minősítőkön. A meghívottak között volt a 

sokszorosan díjazott csókai II. Rákóczi Ferenc férfikar is, amelynek tagjai ezúttal is kitettek 

magukért, és újabb Aranypáva nagydíjjal tértek haza. A fellépők között volt a tehetséges fiatal, 

alig 14 éves horgosi Tilinkó Luca népdalénekes és hegedűs, aki a zsűri különdíját érdemelte ki. 

 

Vajdasági sikerekben bővelkedett a Nemzeti Vágta 
2022. szeptember október 2. – PannonRTV.com 

Emlékezetes, vajdasági sikerekben bővelkedő vágtát láthatott a közönség vasárnap délután 

Budapesten. A Temerint képviselő Földes Luca második lett a fináléban. Szerbia színeiben 

pedig Ördög Alen megnyerte a Nemzetközi vágta döntőjét. Emlékezetes, vajdasági sikerekben 

bővelkedő vágtát láthatott a közönség vasárnap délután Budapesten. A Temerint képviselő 

Földes Luca második lett a fináléban. Szerbia színeiben pedig Ördög Alen megnyerte a 

Nemzetközi futam döntőjét. A Temerint képviselő Földes Luca második lett a Nemzeti Vágta 

fináléjában. A vajdasági lovas sokáig a harmadik helyen lovagolt, de az utolsó 150 méteren 
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feljött a második helyre és csak kevés hiányzott ahhoz, hogy Fantázia ismét a leggyorsabb ló 

legyen Budapesten. A döntőt Németh János nyerte Őcsény színeiben. 

     
Zelenszkij eltörölte az őszi katonai behívásokat 
2022. október 1. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eltörölte a 2022-es őszi katonai behívásokat. Az ehhez 

kapcsolódó 678/2022. számú rendeletet az elnök szeptember 30-án látta el kézjegyével. Ennek 

értelmében Ukrajnában 2022 októbere és decembere között nem lesznek katonai behívások. 

Ezen felül Zelenszkij elhalasztotta a katonák tartalékba helyezését. A rendelet már hatályba 

lépett. 

 

ORFK: mintegy 11 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap 
2022. október 3. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5652-en léptek be vasárnap Magyarországra, a román-

magyar szakaszon belépők közül 5660-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 231 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. Vonattal 52 ember, köztük 10 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől 

menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Tudományos programok a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 
2022. október 2. – karpataljalap.net 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (JA) a háború ellenére is végzi tehetséggondozó és 

támogatói munkáját. A felsőoktatásban tanuló fiatalok és kutatók számára idén is számos 

pályázati lehetőséget indítottak, amelyek révén kiteljesíthetik kutatói munkájukat. Ahogy a 

korábbi években megszokhattuk, a „GENIUS” JA idén is korcsoportonként és tantárgyak 

szerint szervezi meg tehetséggondozó programjait. Többek között meghirdették a Soós Kálmán 

Ösztöndíjprogramot, valamint várják a jelentkezőket a Fiatal Kutatók Konferenciájára is. 

 

Mesemondó versennyel méltatta a magyar népmese napját a Pro Cultura 

Subcarpathica 
2022. október 2. – karpataljalap.net 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet idén immár hatodik alkalommal szervezte 

meg hagyományos mesemondó versenyét a magyar népmese napja, egyben Benedek Elek 

születésnapja alkalmából. A korábbi évekhez hasonlóan idén is szép számmal jelentkeztek a 

rendezvényre, melynek a Rákóczi-főiskola átriuma adott otthont szeptember 30-án. A II. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://karpatalja.ma/haboru/zelenszkij-eltorolte-az-oszi-katonai-behivasokat/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/03/orfk-mintegy-11-ezren-erkeztek-ukrajnabol-vasarnap
https://karpataljalap.net/2022/10/02/tudomanyos-programok-genius-jotekonysagi-alapitvany-szervezeseben
https://karpataljalap.net/2022/10/02/mesemondo-versennyel-meltatta-magyar-nepmese-napjat-pro-cultura-subcarpathica
https://karpataljalap.net/2022/10/02/mesemondo-versennyel-meltatta-magyar-nepmese-napjat-pro-cultura-subcarpathica


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 3. 

. 

 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Szakgimnáziuma Cibere 

néptáncegyüttesének előadásával kezdődött az esemény. Ezt követően Pallagi Marianna, a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet igazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki beszédében 

kiemelte: “A civil szervezet minden évben több olyan programot is szervez, amely összehozza a 

kárpátaljai fiatalokat. Ezek között pedig kiemelt figyelmet kap a magyar népmese napjának 

méltatása.” 

 

Fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte az ungvári könyvtár 

2022. október 1. – karpataljalap.net 

120 éves az Ungvári Városi Könyvtár! Az évforduló alkalmából tartott találkozót pénteken, 

jelképesen az összukrán könyvtári nap alkalmából tartották. Ljudmila Lenart, az Ungvári 

Városi Könyvtár igazgatója ismertette a könyvgyűjtemény történetét, amely 1902-ig nyúlik 

vissza, az első közkönyvtár létrehozásáig a városban. A könyvtárosok által készített videós 

prezentációban szó esett az intézmény fejlesztésének állomásairól, többek között a Koha 

automatizált könyvtári információs rendszer bevezetéséről stb. Napjainkban sok könyvtáros 

önkénteskedik, terephálót sző, segíti a menekülteket, akiknek itt egyebek mellett 

nyelvtanfolyamokat tartanak. 

 

Továbbra is várják a jelentkezőket a Rákóczi-főiskola idegen nyelvi képzéseire 
2022. október 1. – karpataljalap.net 

Október harmadikáig várják a jelentkezőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Felnőttképzési Központja által meghirdetett 80 órás idegen nyelvi képzésekre. A 

Felnőttképzési Központ a 2002/2003-as tanévtől kezdve folyamatosan szervez nyelvi 

képzéseket, kurzusokat. Idén a jelentkezők négy nyelv – az angol, a német, az ukrán, illetve a 

magyar – közül választhatnak. A tananyag főként a beszédkészség fejlesztésére és a 

kommunikációs gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt. A 80 órás képzés 2022. október 15-én veszi 

kezdetét, és 2023. február végéig fognak zajlani a foglalkozások. Az eddigiektől eltérően 

(korábban hét közben is szerveztek órákat) a mostani alkalommal kizárólag szombatonként 

tartják a foglalkozásokat, a tervek szerint 8 és 12 óra között. A képzés idén újra offline, azaz 

jelenléti formában kerül megrendezésre, így a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy ezt 

vegyék figyelembe. 

 

Szépkorúak napja Beregszászon 
2022. október 2. – karpat.in.ua 

Közös áhítattal, foglalkozásokkal és fotózónával várta a híveket a Beregszászi Református 

Egyházközösség az idősek világnapja alkalmából. A Dorcas Jótékonysági alapítvány 

támogatásával a partnerszervezetek több helyszínen is szerveztek programokat Kárpátalján. A 

Beregszászi gyülekezetben Cserniga Gyula helyi tiszteletes tartott áhítatot, majd a gyülekezet 

fiataljai egy kiselőadás keretében versekkel és énekekkel köszöntötték az alkalomra érkezett 

közel 80 szépkorút. A rendezvényt követően senki sem távozott üres kézzel, ugyanis a szervezők 
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mindenkiről készítettek egy-egy fotót, amelyen megörökítették a Beregszászi Református 

Egyházközösség gyülekezeti termében töltött alkalom emlékét.  

 

120 éves az Ungvári Görögkatolikus Tanítóképző 
2022. október 2. – karpat.in.ua 

Az Ungvári Görögkatolikus Leánylíceum és Tanítóképző Intézet története 1902-ben kezdődött. 

Az épületben jelenleg az Ungvári Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet működik. Azóta 120 

év telt el, és ez alatt az idő alatt az épület számos változáson ment keresztül, de az udvarban 

található fenyőfa végigkísérte az itt zajló folyamatokat. A huszadik századig Kárpátalján a nők 

nem tanulhattak semmilyen szakmát. A leánylíceum kezdetben az árvák iskolája volt, majd 

végül itt kezdték el képezni a jövendőbeli tanárokat. A szemináriumot a szovjethatalom 1945-

ben megszüntette. Az épület belsejét már átépítették, de kívülről még felismerhetőek az egykori 

leánylíceum körvonalai.  

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. szeptember 30. – Kossuth Rádió 

 

Ungváron tárgyalt csütörtök délután Várhelyi Olivér, az EU szomszédság- és bővítéspolitikáért 

felelős biztosa Viktor Mikita kárpátaljai kormányzóval, illetve találkozott a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség vezetőségével is a szervezet székházában. 

 

Szerbiában október 1-jén kezdődik a népszámlálás és a hónap végéig tart. Kisebbségi 

szempontból sorsdöntő, hogy hányan vallják majd magukat magyarnak, hisz az 

önkormányzatokban a nemzetiségi arányok alapján dől el, hogy hivatalos nyelv lesz-e a magyar 

is. Pásztor István, a VMSZ elnöke ma szabadkai sajtótájékoztatóján mindenkit arra buzdított, 

hogy szabadon vallja meg vallását, anyanyelvét és nemzetiségét. 

 

A Szlovákiai Agrárkamara konferenciát szervezett a Kárpát-medencei mezőgazdasági 

támogatási lehetőségekről Dunaszerdahelyen. A csallóközi központú, dél-szlovákiai gazdákat 

képviselő szakmai szervezet 2011-ben jött létre, s ma már az ország egyik legjelentősebb 

agrárszervezete, amelynek 650 tagja van, és a termőföld egyharmadán gazdálkodnak. 

Összeállításunkban először Patasi Ilonát, az Agrárkamara elnökét hallják. 

 

Idén rekord számú, 113 első éves egyetemista és főiskolai hallgató költözött be Újvidéken a 

magyar kormány támogatásával megépült Európa Kollégiumba. Ünnepi fogadásukon készült 

összeállításunk. 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://life.karpat.in.ua/?p=120588&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 3. 

. 

 

 

Első alkalommal Családi nappal indította évadát a nagyváradi Szigligeti Színház, hogy a 

színháztól elszokott nézőket visszacsábítsák a nézőtérre. A színház vezetősége úgy érzi, az 

előadóművészek is megszenvedték a pandémiás időszakot, a színház elveszítette nézői jó 

részét, leginkább az ifjúságot. Őket szeretnék elsősorban megszólítani az újrainduló Színház az 

iskolában, iskola a színházban programmal illetve más rendezvényekkel.  

 

Szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját a Népmese Napjaként tartjuk számon. 

Benedek Elek Kisbaconon született 1859. szeptember 30-án. Neves újságíró, író, országgyűlési 

képviselő volt, de leginkább mint nagy mesemondót ismerjük. 

Székelyföld-szerte kiemelt szerepet kap ma a népmese, megelevenednek a mesehősök 

 

Kisbacon neve összefonódott Benedek Elek nevével. Az erdővidéki településen született és itt 

halt meg Benedek Elek, a nagy mesemondó. A trianoni békeszerződés után hazament 

szülőföldjére, jelentős részt vállalt a romániai magyar értelmiség önmagára találásában, mint 

meseíró pedig a romániai magyar ifjúsági- gyermekirodalom megteremtésében. A kisbaconi 

Benedek Elek Emlékház valóságos zarándokhelye a mesét szerető gyermekeknek, 

irodalomkedvelőknek. Kertjének hatalmas fáit még Elek apó ültette. Itt írta műveinek nagy 

részét, és itt szerkesztette a Cimbora című folyóiratot. 

 

Ma, a népmese napján Oláh-Gál Elvira 2019-ben, a hármas évfordulón készült beszélgetését 

idézzük fel, amikor is Benedek Elek születésének 160., halálának, 90., az emlékház nyitásának 

pedig 50. évfordulójára emlékeztünk. 

 

 

Határok nélkül 

2022. október 1. – Kossuth Rádió 

Régészeti ásatás kezdődött a kézdiszentléleki Tarnóczi kastély romjainál.  A kastély nevét 

hallgatóink Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényéből és a regény alapján készült 

filmből ismerhetik. A Tarnóczi várnak ma már csak a helye van meg, de elkezdődött a feltárása. 

Oláh-Gál Elvira Sztáncsuj Sándor Józseffel, a Székely Nemzeti Múzeum régészével járta be a 

helyszínt.  

Az elmúlt héten rendezték meg a 4. Határtalan magyar irodalom konferenciát 

Badacsonytomajon. Az Évfordulók jegyében tematikával meghirdetett tanácskozásra a 

határokon túlról is érkeztek írók, költők, irodalmárok, nyelvészek és történészek. Olyan 

emberek, akik a magyar nyelv, a magyar irodalom jeles művelői, s egyben kultúránk 

nagykövetei a határokon túli régiókban. A most következő összeállításban először a 

főszervezőt, Pusztay János nyelvészprofesszort hallják. 

 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kárpát-medence 

2022. október 2. – Kossuth Rádió 

 
Kárpátalján is elindult az MCC középiskolai programja 

 

Az 1996-ban alakult Mathias Corvinus Collegium legfőbb célja a kiemelkedően tehetséges 

diákok támogatása. A 2000-es évektől kezdődően fokozatosan bővült képzési kínálatuk, és 

Magyarország határain kívül, a Kárpát-medence több pontján is megjelentek. Kárpátaljai 

tevékenységük 2018-ban kezdődött, most pedig egy újabb képzési lehetőség nyílt meg az itt élő 

fiatalok számára. Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Mathias Corvinus Collegium beregszászi 

központja, ugyanis a mai napon végre sikerült elindítanunk a középiskolás program KP 

szombat elnevezésű eseménysorozatát, amelynek keretein belül Magyarország 

kormányszóvivőjét, Szentkirályi Alexandrát láthattuk vendégül. 

 

Tamási emléknap Farkaslakán 

 

Tamási Áron hangján hallani gondolatait ma is felemelő érzés azoknak, akik értik a tiszta, 

pontos, jó szándékú székely beszédet, mint amilyen az övé volt. Egykori iskolájáról, a 

székelyudvarhelyi katolikus főgimnáziumról beszél így, arról az intézményről, amely a 

romániai rendszerváltás óta az ő nevét viseli. A gimnáziumi évekig azonban a szülői ház és 

szülőfaluja, Farkaslaka nevelte Tamási Áront, akit mindmáig a székelyek legnagyobb írójának 

tartanak. Az idegen, ha erre jár és teheti, megáll a sírjánál, ahol mindig van virág és koszorú. 

Évfordulókon pedig ünnepel és emlékezik a szülőfalu. 

 

Solymász család Csantavéren 

 

A délvidéki Csantavéren járunk, ahol a Petrovity családból apa és fia madaraikkal, Karcsikával 

és Matyikával a közeli zentagunarasi iskolába indulnak előadást tartani a ragadozó 

madarakról. A legkönnyebben úgy tanulunk meg dolgokat, ha azok kézzel foghatóak, láthatóak, 

tapinthatóak. Ha történelemről van szó, akkor ennek a kivitelezése nem túl egyszerű, de a 

ragadozómadarak felidézik bennünk híres mondáinkat: Emese álmát, a turulmadarat és régi 

nagy királyainkat. 

 

Aradi magyar napok 

 

A magyarok többségének Arad városáról a tizenhárom mártírtábornok jut eszébe, kiknek 

arcképe az egykor a fő teret ékesítő Szabadság szobron található. Az évszádos múltra 

visszatekintő Csíky Gergely Főgimnázium történelemtanára emlékeztet minket Arad város 

gazdag magyar történelmére is. Például arra, hogy II. Béla királyunk Aradon tartott 

országgyűlést a 12. században. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/

