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Nyomtatott és online sajtó 
 

       

Közös haza, közös munka – Interjú Potápi Árpád Jánossal 
2022. október 12. – Ma7 hetilap 

Melyek a magyar nemzetpolitika legfontosabb eredményei az elmúlt tizenkét évben? Tud-e a 

folyamatokat koordináló államtitkár kedvencet választani közülük? Miben más és miben 

hasonlít egymásra a tardoskeddi és a zetelaki magyar, vagy a temerini és a beregszászi? Potápi 

Árpád Jánossal, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával beszélgetett a 

Magyar7. Az államtitkár felidézte: „A második Fidesz-kormány megalakulása radikális 

változást jelentett. Úgy gondoltuk, elsősorban a nemzeti összetartozás tudatát kell 

megerősítenünk, újra összefűznünk azokat a szálakat, amelyek elszakadtak 2002 és 2010 

között. Nem csak Magyarországon, de külhonban és a diaszpórában is segítségre szorultak a 

közösségeink. Új Alaptörvényt fogadtunk el, új jogszabályokat alkottunk. 2014-ig elsősorban 

az oktatás, a kultúra, az identitás erősítésére fókuszáltunk, ezt követően fordultunk a 

gazdaságpolitika felé, hiszen a szülőföldön való boldogulás lehetőségének biztosítása 

kulcsfontosságú. A magyar közösségeket, magyar vállalkozókat azért támogattuk és 

támogatjuk, hogy boldogulni tudjanak a Kárpát-medencében. 2015-től, de különösen 2016-tól 

nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni ezen a területen. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar7 hetilap 41. számában olvasható) 

 

Szili Katalin háromnapos moldvai látogatásáról: óriási közösségépítés zajlik a 

Csángóföldön 
2022. október 12. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

Az elmúlt 3–4 évben óriásit sikerült előrelépni a csángóföldi magyarok identitásának 

megerősítésében, a közösség szülőföldön tartásában – jelentette ki szerdán Szili Katalin 

háromnapos csángóföldi látogatását követően. A magyar miniszterelnöki megbízott az MTI-

nek nyilatkozva közölte, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) felügyelő 

bizottságának a tagjaként vett részt a háromnapos csángóföldi látogatáson. Elmondta: Pogár 

Lászlóval, az MCSMSZ elnökével és Edvi Péterrel, az MCSMSZ felügyelő bizottsági elnökével a 

három nap alatt 15 moldvai faluba jutottak el, újonnan épített, vagy felújított magyar házakat, 

oktatási helyszíneket látogattak, mintegy száz pedagógussal, valamint az MCSMSZ 

küldötteivel, alkalmazottaival találkoztak. Megállapította: a látogatás során jó keresztmetszetet 

kaptak arról, hogy miként folyik az identitásmegőrző, identitásmegerősítő munka. Hozzátette: 

Csángóföldön 63 olyan település van, ahol magyarul még beszélő római katolikus vallású 

emberek élnek, és 34 település van, ahol az MCSMSZ magyar oktatást indított el. Közel 2000 

gyermeket oktatnak, akiknek naponta ingyenesen étkeztetést is biztosítanak. Szili Katalin 

megemlítette: 22 olyan magyar házat, kollégiumot építettek vagy újítottak fel, amelyekben 
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immár 21. századi körülmények között lehet foglalkozni a gyermekekkel. Mindenütt okos 

táblákat, korszerű felszereléseket látott.  
 

Kalmár Ferenc: Magyarország elismeri államalkotó tényezőként a nemzeti 

kisebbségeit, Románia nem 
2022. október 12. – maszol.ro 

A restitúció, a marosvásárhelyi magyar orvosképzés, a gyűlöletbeszéd is tárgyát képezi a 

magyar–román kisebbségi vegyesbizottság készülő plenáris ülésének. Kalmár Ferenc, a 

testület magyarországi társelnöke a Maszolnak elmondta, azokat a témákat is napirendre tűzik, 

amelyekről ezelőtt bő tíz évvel nem sikerült megállapodniuk. Kiderült, hogy a romániai fél mit 

tart aggályosnak a magyarországi román kisebbséget illetően. „Én úgy látom, Magyarország 

demokratikusan viszonyul a román kisebbséghez és sok mindent szavatol számukra. A román 

féllel folytatott beszélgetés során felmerült a kérdés, hogy mit biztosít Magyarország a román 

kisebbségnek, amire azt feleltem, hogy nem mást, mint a kulturális autonómiát. A választ 

elfogadták és ezt román fél is elismerte” – magyarázta Kalmár Ferenc. A miniszteri 

különmegbízott hangsúlyozta: „Magyarországon kulturális autonómiájuk van a nemzetiségi 

önkormányzatoknak, és ez nagyon sokat számít. A támogatások is jelentősen nőttek, miután 

megszavaztuk a nemzetiségi törvényt 2011-ben, illetve módosítottuk az Alaptörvényt, ebből 

fakadóan mi biztosítjuk a kollektív jogokat és elismerjük a nemzeti kisebbségeinket 

államalkotó tényezőként, Románia pedig nem” – zárta Kalmár Ferenc. 

          
A magyar diákok jobbak magyarból, mint a románok románból az elmúlt évek 

képességvizsgái alapján 
2022. október 12. – Krónika, maszol.ro 

Az elmúlt négy év képességvizsga-eredményei alapján készített elemzést az Erdélystat. A 

statisztikai portál szerdai közleménye szerint a 2019–2022-es időszak egyesített 

képességvizsga-eredményei arra kínálnak lehetőséget, hogy megbízhatóbb képet kapjunk a 

magyar nyelven tanuló diákok teljesítményéről az által, hogy tompítják az egyes évfolyamok 

osztályzataiban előforduló hullámzásokat. Az elemzésben az erdélyi magyar iskolákat is 

rangsorolták. Az összevont adatok szerint a magyarul tanulók eredményei enyhén elmaradnak 

az országos átlagtól: míg a vizsgákon részt vevő romániai nyolcadikosok 77,2%-a zárta legalább 

5-ös médiával az egységes felmérést az elmúlt négy évben, addig a magyarul tanulók körében 

75%-os az így mért sikerességi arány. A magyar tagozaton tanulók minden évben román nyelv 

és irodalomból teljesítettek leggyengébben, a négy évre számolt médiájuk 5,25, az országos 

7,04-hez képest. Ebben az sem hozott egyelőre áttörést, hogy a 2021-es és 2022-es végzősök 

már új, differenciált tanterv szerint tanultak és vizsgáztak románból. 
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Újabb tanulókat karolt fel a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, várják a 

további felajánlásokat 
2022. október 12. – Krónika, maszol.ro 

Újabb harminc, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező romániai magyar tanuló részesül a 

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület programjának keretében kiosztott ösztöndíjban. A 

tanulók Erdély valamennyi régiójából nyújtottak be ösztöndíjkérelmet, a legtöbb pályázat 

Hargita megyéből érkezett. A kiválasztott ösztöndíjasok olyan 7–11. osztályos tanulók, akik a 

romániai magyar közoktatásban folytatják tanulmányaikat, legalább 8.50-es átlaggal 

rendelkeznek, a család helyzet tekintetében pedig szintén rászorulnak a támogatásra. A Nyilas 

Misi Egyesület a 2021/2022-es támogatási évben 277 ösztöndíjasnak biztosított anyagi 

támogatást az általános és középiskolásoknak szóló Tehetségtámogató Program, valamint az 

ebből „kinőtt”, egyetemistáknak szóló Barátság Program keretében. 

 

Gyergyószentmiklóson tartották a székelyföldi vállalkozók szervezeteinek 

fórumát 
2022. október 12. – maszol.ro 

Gyergyószentmiklóson találkoztak a székelyföldi vállalkozók szervezeteinek vezetői a hétvégén. 

Az ARBOR Vállalkozók Szövetsége szervezte meg a fórumot, amelyen együttműködési 

megállapodást írtak alá a Székelyföldi Vállalkozói Szövetségek Fórumának (SZVSZF) alapítói. 

Az SZVSZF küldetése a Székelyföldön működő, független vállalkozói szövetségek tagjai közötti 

párbeszéd, valamint az üzleti tevékenység támogatása, a gazdasági kapcsolatok megerősítése 

és rendszeres együttműködés kialakítása. Az SZVSZF ülésein kiemelten fontos téma a közös, 

helyi gazdasági körkép kialakítása, valamint a helyi és regionális reprezentáció kérdésköre. Az 

SZVSZF részt vett a közös Székelyföld Gazdasági Stratégia kidolgozásában is a megyei 

önkormányzatok vezetőivel.  „Az elmúlt év eredményeképp az is elmondható, hogy a Mol 

Romániával kötött megállapodásnak köszönhetően a vállalkozók kedvezményesebb áron 

jutnak üzemanyaghoz” – írja közleményében a SZVSZF. A találkozón részt vett Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes, valamit Barti Tihamér, a székelyföldi önkormányzati tanács elnöke 

is. A megbeszélésen a vállalkozók aktuális problémáit beszélték át. 

 

Minőségi szintlépésre van szükség a székelyföldi turizmus terén  
2022. október 12. – szekelyhon.ro 

Első alkalommal szervez regionális turisztikai konferenciát a három székelyföldi megye, 

Hargita, Maros és Kovászna megye a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyőben október 27-28. 

között. A szakmai fórum elsősorban a turisztikai vállalkozóknak szól, akik október 17-ig 

regisztrálhatnak a rendezvényre. Kovács Mihály Levente, Maros Megye Tanácsának alelnöke 

arról beszélt, hogy a turizmus a három székelyföldi térség gazdasági felemelkedésének 

alappillére lehet, amelyhez közös gondolkodás, közös projektek kellenek. Deák Gyöngyvér, a 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ügyvezető igazgatója a téma kapcsán szintén 
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kiemelte, hogy minőségi szintlépésre, egy közös márka felépítésére, valamint 21. századi 

menedzsmentre van szükség, hiszen a székelyföldi turizmusban sok lehetőség rejlik.  

 

A magyar nyelvű felsőoktatás elindításának 150 éves évfordulóját ünnepli a BBTE 
2022. október 12. – maszol.ro, Krónika 

Idén ünnepli a magyar nyelvű felsőoktatás elindításának 150 éves évfordulóját a kolozsvári 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Tagozata. Ennek alkalmából az egyetem 

háromnapos ünnepséget szervezett: konferenciákat, előadásokat tartanak, továbbá kiállításra 

kerülnek olyan dokumentumok, doktori disszertációk, diplomák és tudományos kiadványok, 

amelyek az egyetem történetét hivatottak bemutatni. Az ünnepség megnyitóján Daniel David, 

a BBTE rektora köszöntötte az egybegyűlteket, beszédében felelevenítette a kezdeteket és a 

rögös utat, amely során a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nemzetközi hírnévre tett szert. 

Soós Anna rektorhelyettes röviden összefoglalta az egyetem történelmét, a körülményes 

alapítástól kezdve egészen a jelenig, amikor a BBTE-t már nemzetközi szinten is elismerik. „A 

diáklétszám növekedése is jól jelzi az egyetem fejlődését, ugyanis a legelső tanévben 258 

hallgatóval indult az oktatás, negyven évvel később azonban a szám ennek a nyolcszorosa lett, 

akkor több mint kétezer hallgató tanult az egyetemen. 

 

Utakat korszerűsítenek Szentegyházán, szennyvízhálózatot építenek ki több 

háromszéki településen  
2022. október 12. – szekelyhon.ro 

Újabb tizenkét, az Anghel Saligny közművesítési programon keresztül finanszírozott beruházás 

kapott zöld utat, a fejlesztési minisztérium aláírta a szerződéseket – jelentette be szerdán Cseke 

Attila miniszter. A tárcavezető közlése szerint a szerződések összértéke több mint 150 millió 

lej. „A célunk az, hogy az alapvető közszolgáltatási infrastruktúrát minél több településen, 

minél több család számára biztosítsuk. Ezért olyan beruházásokat finanszírozunk, amelyek 

segítségével ivóvizet vezetünk be, utakat korszerűsítünk, szennyvíz- és gázhálózatot építünk ki” 

– idézi az RMDSZ szerdai közleménye Cseke Attilát. Többek között kiépítik a 

szennyvízhálózatot a Kovászna megyei Sepsibodok községhez tartozó Oltszem és Zalán 

településeken, utakat korszerűsítenek a Hargita megyei Szentegyházán.  

         
Klebelsberg Kuno-szoboravatás Komáromban: „A városunkat, mint a magyar 

remény szimbólumát építette fel“ 
2022. október 12. – ma7.sk 

Az éppen 100 évvel ezelőtt Komárom országgyűlési képviselőjévé választott, majd 90 évvel 

ezelőtt elhunyt Klebelsberg Kuno grófnak, a Bethlen-kormány vallás- és közoktatásügyi 

miniszterének mellszobrát, Endresz László szobrász művét avatták fel október 11-én a dél-

komáromi Jókai-liget Járásbíróság épületével szemközti sarkán. „Emlékezzünk együtt a 
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legnagyobb magyar kultúrpolitikusra, (Dél-)Komárom egyik megálmodójára!“ – szólt a 

szoborállítást kezdeményező Endresz Csoport Kulturális és Szabadidőds Egyesület s az ötletet 

pártoló Komárom Város Önkormányzata meghívása, aminek a Ma7 is szívesen tett eleget. Az 

avatóünnepség előtt Arlett Tamás, az „Endresz“ elnöke portálunkat beavatta a 

kulisszatitkokba: „Mindig nagyon érdekelt minket a Trianon utáni Dél-Komárom kialakulása, 

ráadásul sokáig azt sem tudtuk, hogy Klebelsberg Kuno Komárom országgyűlési képviselője is 

volt, s elévülhetetlen érdemei vannak abban, ahogy a városunk elnyerte a mai formáját.  

 

Elindult Felvidék első online ügyvédi szolgáltatása – magyarul is 
2022. október 12. – ma7.sk 

Immár Felvidéken is elérhető a Magyarországon egyre népszerűbb online ügyvédi szolgáltatás, 

a Legisly. A kezdeményezés meghonosítása a kisebbségvédelemmel is aktívan foglalkozó 

jogász, Nagy Dávid nevéhez fűződik. A vállalkozás lényegét talán a cég honlapján látható 

köszöntő foglalja össze legjobban: a Legisly célja, hogy „a jog közérthető és emberközeli legyen 

és a jogi szolgáltatásokat a rendelkezésünkre álló 21. századi technológiával időtől és helytől 

függetlenül tegyük mindenki számára elérhetővé, ezáltal összekössük a jogkereső közönséget a 

szakértőkkel”. A koncepció tulajdonképpen igen egyszerű, a modern online kommunikációs 

platformokat kihasználva úgy nyújtani minőségi és szakmailag feddhetetlen jogi szolgáltatást, 

hogy közben az ügyfélnek ki sem kell mozdulnia saját otthonából. Cégalapítások, 

cégmódosítás, jogi szaktanácsadás, szerződések jogi felülvizsgálata – megannyi szolgáltatás, 

amelyet mostantól a felvidéki magyarok is igénybe vehetnek, természetesen akár magyarul is. 

Nagy Dávid, aki a Legisly szlovákiai meghonosításáért és szolgáltatásaiért felel, portálunk 

érdeklődésére elmondta, Szlovákiában több cég is vállal online cégalapítást vagy dolgoz ki 

online sablonszerződéseket. 

 

Csáky Károly – Hydwegtől Ipolyhídvégig 
2022. október 12. – ma7.sk 

Október 16-án, 17 órai kezdettel az ipolyhídvégi kultúrházban kerül sor Csáky Károly 

helytörténész Hydwegtől Ipolyhídvégig című kötetének bemutatójára. A helyi önkormányzat 

által kiadott 320 oldalas falumonográfia nemcsak a település történelmét tárja fel, de 

betekintést enged annak kulturális, néprajzi és szakrális értékeibe is. A könyv az itteni népi 

hagyományok és szokások sokféleségét is részletesen taglalja, foglalkozik a pártok és 

egyesületek munkájával, s feltárja az egyház és az itteni iskola múltját is: „Megfelelő képet 

kaphatunk a község templomáról, annak történetéről és értéktárgyairól, a szakrális 

kisemlékekről, de olvashatunk az egykori Ipoly-híd gazdag történetéről, a temetőről, a 

malmokról és az egyéb látnivalókról is. A kötetet gazdag irodalmi bibliográfia, színes és fekete-

fehér képmelléklet, térképtár egészíti ki.” 
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A Most-Híd volt politikusa lett az igazságügyi minisztérium új államtitkára 
2022. október 12. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Pfundtner Edit és Peter Sepeši lesz az igazságügyi minisztérium új államtitkára - döntött 

szerdai ülésén a kormány. A kormány október 12-i, szerdai hatállyal nevezte ki Sepešit az 

államtitkári posztra. Korábban a főügyészség ügyészeként is dolgozott, a főügyészség ügyészi 

tanácsának elnöke és az ügyészi tanács tagja volt. Pfundtner Edit 2022. november 1-jétől lesz 

a tárca államtitkára. 2020 decemberétől a Nemzetközi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Jogi 

Központot vezeti. 2018 augusztusától 2020 márciusáig töltötte be az igazságügyi államtitkári 

posztot. Ezt megelőzően parlamenti képviselő volt. 

 

Az üldözött felvidéki papok emléknapja Inámban 
2022. október 12. – felvidek.ma  

Hetedik évébe lépett az üldözött felvidéki papok emléknapja Inámban, Lénár Károly 

szülőfalujában, ahol a jóságos atya emlékezete még élő, rokonai, barátai, hívei  tisztelete 

kitapintható, és érezhető egy-egy emléknap alkalmával megtartott szentmisén, koszorúzáson, 

róla szóló megemlékezésen. Nem volt ez másképpen  október 9-én sem, amikor is egy 

konferencia keretén belül került sor az üldözött felvidéki papok emléknapjára  a Szent György 

tiszteletére felszentelt inámi templomban. Neves előadók, Gubík László, a martosi Esterházy 

Akadémia  alapító igazgatója, dr. Molnár Imre, az országos  Esterházy Emlékbizottság elnöke, 

valamint Dávid Zsuzsanna balassagyarmati művészettörténész és György Ferenc ipolybalogi 

atya osztották meg gondolataikat Esterházy János boldoggá avatásának folyamatában, aki előtt 

minden hónap első szerdáján, felajánló szentmisével tisztelegnek a Felvidéken,  mindig más-

más községben, legutóbb Ipolybalogon, néhány napja pedig Ipolynyéken, a Palócföld számos 

falujából érkezett zarándokok jelenlétében. Az inámi templomban kiállított, Esterházy János 

életútját bemutató kiállításról Gubík László szólt, aki gondolatmenetében megemlékezett a 

mártírhalált halt politikus pályatársáról, rabtársáról Lénár Károlyról is. Lénár gyakran 

emlegette, kicsit palócos furfangossággal, hogy erre a vidékre 

 

Orosz Csaba: Maradt a kisvárosi jelleg 
2022. október 12. – Új Szó  

Orosz Csaba, Somorja polgármestere, négy évvel ezelőtt az MKP színeiben indult és jelentős 

aránnyal nyert. Vele beszélgettünk az elmúlt időszak eredményeiről, mit sikerült megvalósítani 

a programból, milyen irányban fejlődött a város. A felső-csallóközi várost a 2021-es 

népszámlálási adatok alapján 13 600-an lakják, lakossága 41,11 százalékban szlovák, 49,55 

százaléka magyar nemzetiségűnek vallotta magát. A maradék 7 százalék nem jelölt meg a 

nemzetiségre vonatkozó adatokat. A város erősen Pozsony vonzáskörzetének számít, eddig 

meg tudta őrizni kisvárosi, nem utolsósorban magyar arculatát. „A legsikeresebb projektunk 

városszépítés terén az elmúlt négy évben, az egykori paulánus kolostor, közismertebb nevén a 

Korona részleges átépítése volt. Megújult a belső és külső homlokzat, megtörtént a nyílászárók 

cseréje, a belső udvar átépítése és egy emelet teljes rekonstrukciója. Ezen az emeleten belátható 

időn belül megkezdi működését az idegenforgalmi iroda. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-hid-volt-politikusa-lett-az-igazsagugyi-miniszterium-uj-allamtitkara
https://felvidek.ma/2022/10/az-uldozott-felvideki-papok-emleknapja-inamban/
https://ujszo.com/regio/orosz-csaba-maradt-a-kisvarosi-jelleg
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Várhelyi Olivér: Az Uniónak őszinte politikai partnerként van szüksége Szerbiára 
2022. október 12. – Vajma.info 

Várhelyi Olivér bővítési és szomszédságpolitikai biztos az Európai Parlament Külpolitikai 

Bizottságában az EU bővítési csomagját ismertetve kijelentette, hogy az Uniónak őszinte 

politikai partnerként van szüksége Szerbiára, és az országnak igazodnia kell az EU 

külpolitikájához. „Szerbiára olyan őszinte politikai partnerként és szövetségesként van 

szükségünk, aki osztozik velünk a közös értékekben, a biztonságban és a jólétben. A mai 

geopolitikai körülmények között egyértelmű, hogy Szerbiának többet kell tennie annak 

érdekében, hogy igazodjon az Unió külpolitikájához, beleértve az Oroszország elleni 

szankciókat is”, mondta Várhelyi. A bővítési biztos rámutatott, hogy az EU Szerbia legnagyobb 

politikai és gazdasági partnere, és „azt akarjuk, hogy Szerbia kezelni tudja a kihívásait, többek 

között az energiabiztonság terén is”, írja a Tanjug. 

 

Itthon is van lehetőség a fejlődésre 
2022. október 13. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

Tegnap került sor az ErdSoft cég tantermének ünnepélyes megnyitójára a szabadkai Műszaki 

Szakfőiskolán. A közel 3 millió dináros projekt a szabadkai ErdSoft cég és a magyarországi 

Sonrisa Informatikai Kft. közreműködésének köszönhetően jött létre annak érdekében, hogy a 

szabadkai Műszaki Szakfőiskola egy vonzó, és széleskörűen használható tanteremmel 

gazdagodjon, ezzel is ösztönözve a fiatalokat a szülőföldön való továbbtanulásra. A tanterem 

helyszínül szolgálhat különféle workshopok, előadások vagy események tartására is. A 

megnyitón mások mellett jelen volt Erdudac Dániel, az ErdSoft cég alapítója és 

társtulajdonosa, Dombi Gergely, a Sonrisa Kft. megalapítója, Fürstner Igor, a Szabadkai 

Műszaki Szakfőiskola igazgatója, és Zlatko Čović, az intézmény igazgatóhelyettese is. 

 

Fafaragók a Mákosban 
2022. október 12. – Magyarszo.rs 

Három napon át fafaragók és képzőművészek serénykedtek Puskás Ferenc fafaragó Mákosban 

található telkén, ugyanis a Zentai Interkulturális Központ szervezésében másodízben tartottak 

ott családi napot és alkotóműhelyt. A résztvevők a zentai csata jegyében alkottak. Pénteken este 

a frissen megérkezett kézművesek tiszteletére a Hárommedve sámándobkör tagjai koncertet 

adtak, az alkotómunka pedig szombaton délelőtt kezdődött, amikor a fafaragókhoz néhány 

helybéli festő is csatlakozott. A délutáni órákban, miután a fafaragók is elcsendesedtek, a 

táborlakók, illetve a városból a helyszínre látogató zentaiak történelemórán vehettek részt, 

melyen Pejin Attila, a Zentai Városi Múzeum vezetője a zentai csatáról tartott előadást. Ezt az 

óbecsei Sólyom Hagyományőrző Egyesület harci lovasbemutatója követte. A történelmi 

előadásra és a lovasbemutatóra igencsak szépszámú közönség volt kíváncsi, akik közül többen 

külföldről érkeztek. 
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https://www.vajma.info/cikk/szerbia/31924/Varhelyi-Oliver-Az-Unionak-oszinte-politikai-partnerkent-van-szuksege-Szerbiara.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5056/kozelet_oktatas/273685/Itthon-is-van-lehet%C5%91s%C3%A9g-a-fejl%C5%91d%C3%A9sre-Szabadka-szakf%C5%91iskola.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5056/vajdasag_zenta/273671/Fafarag%C3%B3k-a-M%C3%A1kosban-zenta-alkot%C3%B3t%C3%A1bor.htm
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ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. október 13. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5708-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4561-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 223 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Az ukrajnai háború elől kedden 81 ember, köztük 36 gyermek érkezett 

Budapestre vonattal - tudatta az ORFK. 

 

A 1944. évi bombázás áldozataira emlékeztek Beregszászban       
2022. október 12. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Októberben az aradi vértanúk gyásznapja  mellett egy másik szörnyű eseményre is emlékezünk.  

Beregszász történelmében az 1944. október 9-i szovjet légitámadás vált fekete betűs nappá. 

hagyományoknak megfelelően idén is méltóképpen kívánt megemlékezni az 1944. október 9-i 

bombázás áldozatairól. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közös szervezésben 

csöndes koszorúzást tartottak a beregszászi temető honvéd-parcellájában, illetve a 

vasútállomáson. A vasútállomás falán lévő emléktáblánál, amely az 1944. október 9-i 

légitámadás mintegy 250 katona- és polgári áldozatának ad emléket, Orosz Ildikó, a Pro 

Cultura Subcarpathica és a Rákóczi-főiskola elnöke osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.  

 

Újabb gyászhír: 22 éves kárpátaljai fiatal hunyt el a fronton 
2022. október 12. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A nagykirvai (Kriva) Mihajlo Csorej a háború újabb kárpátaljai áldozata. A 22 éves férfi október 

4-én az orosz megszállókkal vívott háborúban vesztette életét. A gyászhírt a Taracközi 

(Tereszva) Kistérségi Tanács tudatta honlapján – adta hírül a Mukachevo.net. A 

gyászjelentésben kiemelik, Mihajlo a legértékesebbet adta a hazáért: az életét. A férfi 

édesapjával élt, ő nevelte fel. Fiatalon döntött arról, hogy a katonai hivatást választja, és a teljes 

körű invázió kezdetétől hazáját védte. 

 

Villanykazánokkal szerelik fel a munkácsi oktatási intézményeket 
2022. október 12. – kiszo.net 

A munkácsi oktatási intézményekben alternatív megoldásként villanykazánokat szerelnek fel. 

A Latorca-parti város vezetése a várható földgázhiánytól tartva és takarékossági szempontból 

döntött úgy, hogy áttér az elektromos fűtésre. 6 millió hrivnyát különítettek el kazánok 

beszerzésére, további 5 millió hrivnyát a beszerelésükre. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/13/orfk-mintegy-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-szerdan
https://kiszo.net/2022/10/12/a-1944-evi-bombazas-aldozataira-emlekeztek-beregszaszban/
https://kiszo.net/2022/10/12/ujabb-gyaszhir-22-eves-karpataljai-fiatal-hunyt-el-a-fronton/
https://kiszo.net/2022/10/12/villanykazanokkal-szerelik-fel-a-munkacsi-oktatasi-intezmenyeket/
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Több mint nyolcszáz iskolás választotta a kézilabdát 
2022. október 12. – kiszo.net 

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a 

Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve indította el a 

Kézilabda Tehetséggondozó programot, melynek megnyitóját a főiskola Fehérgyarmat 

termében került sor. A rendezvényen többek mellett jelen volt Rácz Sándor, a Magyar 

Kézilabda Szövetség szakedzője, Varga József, az Európai Kézilabda Szövetség mesteredzője, 

illetve a kárpátaljai magyar tanintézmények testnevelő tanárai. 

 

Lekapcsolják a közvilágítást a Beregszászi kistérségben 
2022. október 12. – kiszo.net 

Babják Zoltán polgármester arról tájékoztatott közösségi oldalán, hogy a kormány javaslatait 

figyelembe véve, az elektromos hálózat terhelésének csökkentése érdekében, áramtakarékos 

üzemmódot vezetnek be. „Ez legfőképp az esti órákra (16.00–21.00) vonatkozik majd. Arra 

kérünk mindenkit, hogy lehetőségeikhez mérten csökkentsék az elektromos készülékek 

használatát. A hét végéig kistérségünkben nem fogjuk bekapcsolni az utcai világítást. Kérjük 

megértésüket a változásokat illetően, vegyék figyelembe a fent említett módosításokat.” – 

olvasható a Beregszászi kistérség vezetőjének bejegyzésében. 

 

A beregszászi MCC kiemelkedően fontosnak tartja a környezettudatos 

életmódot 
2022. október 12. – karpataljalap.net 

Jelenvaló világunkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezetünket kímélő, a 

takarékosságot szorgalmazó, a társadalmi fogyasztásunkat visszafogó, mindennapi 

életvitelünket befolyásoló környezettudatos életmód népszerűsítésére, hiszen Földünk 

megszenvedte az emberek ökológiai lábnyomának hatalmas pusztításait. Nincs ez másképp 

itthon, Kárpátalján sem. Október 8-án a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Beregszászi 

Képzési Központjának diákjaihoz érkezett Viktor Bucsinszkij, a Színes Tartályok Ökológiai 

Mozgalom társadalmi szervezet vezetője és Szandra Cseresnya aktivista, akik a Zero Waste 

mozgalomról és a szelektív hulladékgyűjtésről tartottak előadást a fiatalok számára. Emellett 

Barna Szedlák Katalin kurzusvezető is izgalmas programmal készült a diákok számára. 

 

Anti Viktor fenyegetőzik 
2022. október 12. – karpat.in.ua 

Magyar nemzetiségű képviselőtársait fenyegette Vitalij Antyipov, a Beregszászi Kistérségi 

Tanács képviselője egy általa kezdeményezett, nyílt bizottsági ülésen. Antyipov már korábban 

is számos esetben megengedett magának magyarellenes kijelentéseket a beregszászi városháza 

üléstermében, ráadásul ő az, aki 2019-ben a magyar rendőrség körözési listájának az első 

helyén szerepelt. Ezúttal négy magyar képviselőtársa visszahívását szerette volna elérni. 
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https://kiszo.net/2022/10/12/tobb-mint-nyolcszaz-iskolas-valasztotta-a-kezilabdat/
https://kiszo.net/2022/10/12/lekapcsoljak-a-kozvilagitast-a-beregszaszi-kistersegben/
https://kiszo.net/2022/10/12/lekapcsoljak-a-kozvilagitast-a-beregszaszi-kistersegben/
https://kiszo.net/2022/10/12/lekapcsoljak-a-kozvilagitast-a-beregszaszi-kistersegben/
https://politic.karpat.in.ua/?p=59864&lang=hu
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Oktatási életműdíj Varga István Štefannak 
2022. október 12. – Nepujsag.net 

A pedagógusok világnapja alkalmából, október 5-én a ljubljanai Grand Hotel Union 

dísztermében kiosztották a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma 

díjait az oktatásban elért eredményekért. A legmagasabb kitüntetésben, életműdíjban részesült 

Varga István Štefan, a göntérházi iskola egykori igazgatója is, aki jelenleg történelmet és 

földrajzot oktat Göntérházán és Pártosfalván. Az ünnepélyes keretek között zajló esemény 

ünnepi szónoka Urška Klakočar Zupančič, a Szlovén Országgyűlés elnöke volt, aki beszédében 

kiemelte: – Az oktatás területén kiosztott legmagasabb díjak komoly súllyal bírnak. Ezeket az 

elismerések a minisztérium az oktatás és képzés területén végzett színvonalas munkáért, a 

szakma fejlesztéséhez való több évtizedes hozzájárulásért, az érdemi és rendszerszintű 

megoldásokhoz vezető ötletekért osztja ki – mondta a parlamenti elnök. Hozzátette, annak 

ellenére, hogy a tanítás formája és folyamata változott a történelem során, kulcsfontosságú 

feladata, a tudás átadása ugyanaz maradt. 

 

Tomka György emlékére (1943–2022) 
2022. október 12. – Nepujsag.net 

Váratlanul ért bennünket a hír, hogy életének 79. évében eltávozott közülünk Tomka György, 

a szlovéniai magyar közösségi élet rendszerváltás utáni időszakának egyik meghatározó 

egyénisége, a Lendva községi magyar érdekvédelmi szervezet tanácsának többször 

megválasztott képviselője, két ízben, 1998–2006 között a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség Tanácsának az elnöke. Az elmúlt néhány évben egészségügyi problémái 

miatt eléggé visszavonult a közösségi, valamint az általa kedvelt és támogatott alsólendvai 

kulturális életből, érdeklődése, vonzódása azonban mindez iránt nem szűnt meg, amit a 

barátokkal, ismerősökkel való találkozáskor mindig bizonyított. 

 

Legyen a békesség temploma! 
2022. október 12. – Nepujsag.net 

A pártosfalvi evangélikus templom idén kívül-belül megszépült. Régi vágya teljesült ezzel a 

gyülekezetnek, hiszen a domboldalban ékeskedő épületen már nagyon látszottak az évek 

nyomai. Vasárnap délután ünnepi ökumenikus istentisztelet keretében avatták fel a 

megszépült egyházi épületet. A domonkosfai evangélikus egyházközösséghez tartozó 

pártosfalvi templomban minden második vasárnap tartanak istentiszteletet. A lelkész, 

Andrejek Mitja törekszik a helyi egyházközösséget összetartani és főleg megtartani. Ahogy a 

templom felújítása kapcsán elmondta, feladatának érzi azt is, hogy ebben a gyönyörű épületben 

az istentiszteletek mellett egyéb programok is megvalósuljanak. A lelkész a szertartáson 

köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak ennek a nemes célnak 

a megvalósulásához. Az ünnepen jelen volt Novak Leon, a Szlovén Evangélikus Egyház 

M
u

ra
vi

d
é

k
  

https://nepujsag.net/muravidek/13116-oktat%C3%A1si-%C3%A9letm%C5%B1d%C3%ADj-varga-istv%C3%A1n-%C5%A1tefannak.html
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püspöke, Glavač Alojz, Marác polgármestere és Vugrinec Zsuzsi, a helyi nemzetiségi tanács 

elnöke. Az igét pedig a Szlovén Református Egyházközség új lelkipásztora, Ozsváth Imre 

hirdette.  

 

A község támogatja Zágorec-Csuka Judit kinevezését 
2022. október 12. – Nepujsag.net 

Miután hosszadalmas vita után Lendva Község Tanácsa megszavazta, hogy napirenden marad 

a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) igazgatói kinevezéséhez szükséges 

beleegyezés, Zágorec-Csuka Judit igazgatójelölt a kinevezéshez alapítói támogató véleményt 

kapott. A 15 jelenlévő tanácstag közül 9 tag mellette, 2 ellene szavazott, míg négyen 

tartózkodtak. A szavazás és a vita előtt azonban Horvat Edita, az LKKK igazgatói kiírására 

beérkezett pályázatok elbírálásával foglalkozó bizottság elnöke a kinevezési folyamat jogi 

szempontjairól adott részletes ismertetőt. Horvat Edita jogi tanácsadó elmondta, a LKKK 

igazgatói pályázatára (5 éves mandátum) egyedül Zágorec-Csuka Judit jelentkezett, akinek a 

munkahely betöltéséhez megvan minden feltétele. A tanácstagok többször felvetett kérdése 

volt, hogy rendelkezik-e vezetői munkaköri tapasztalattal, és ennek a feltételnek is megfelel: a 

követelmény elégtételét a 2008-as munkaszerződés melléklete igazolja az 1. Számú Lendvai 

KÁI iskolakönyvtár-vezetői beosztásáról. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 12. – Kossuth Rádió 

 

Csütörtökön tárgyalja az Európa Tanács parlamenti közgyűlése a Romániáról készült 

országjelentést. Nyár elején Romániában járt a tanács szakértői testülete, akkora 

jelentéstervezetbe be is került szinte minden, a romániai magyarságot érintő észrevétel, amit 

az RMDSZ képviselői fontosnak tartottak elmondani. Aztán egy része kikerült onnan.  

 

  

Kárpát-médencei Tudósítói találkozót tartanak a Kós Károly Testület szervezésében Palicson. 

A 2019-es találkozó után először rendeznek tudósítói szakmai találkozót és filmszemlét. A ma 

kezdődött eseményt megelőzte a Testület közgyűlése, amelynek elnökét, Havasi Jánost arról 

ķérdeztük, hogy az új kihívások milyen feladatok elé állítják a Kós Ķároly Testületet, különös 

tekintettel a határon túl dolgozó újságírói hálózat megtartására.  

 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
  

https://nepujsag.net/muravidek/13119-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-t%C3%A1mogatja-z%C3%A1gorec-csuka-judit-kinevez%C3%A9s%C3%A9t.html


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 13. 

. 

 

A Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma valamint a Hagyományok és 

Értékek Polgári Társulás szervezésében tartották idén a Madách Imre Irodalmi Napokat az 

alsósztregovai Madách-kastélyban. Az ünnep már a jövő évre készülés jegyében zajlott, hisz 

ekkor ünnepeljük majd a legtöbb nyelvre lefordított magyar dráma, Az ember tragédiája 

szerzője születésének 200. évfordulóját. Az alsósztregovai kastélykiállításon a főszervezőt 

kérdeztük. 

 

  

A Bánság Múzeuma a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttműködve hat éve végez 

feltárásokat az egresi cisztercita kolostor területén, amely - a feljegyzések szerint - II. András 

magyar király és felesége sírhelye. A kolostor történetéről, az ott végzett ásatások leleteiből 

nyílt kiállítás a temesvári várbástyában. A Bánság Múzeumának archeológusát, Kopeczny 

Zsuzsannát kérdeztük. 

 

  

A kaláka jegyében zajlik a Székelyföld Napok idei, 13. rendezvénye Hargita, Kovászna és Maros 

megyében. Az október 16-ig tartó, több száz programot kínáló eseménysorozat célja bemutatni 

Székelyföld kulturális értékeit, hagyományait, tárgyi, szellemi kincseit, természeti szépségeit. 

A Székelyföld Napok idei megnyitóját múlt hét végén a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 

tartották, szintén a kaláka jegyében. A gálán együtt lépett színpadra az Állami Filharmónia 

kórusa a Maros Művészegyüttes táncosaival, zenészeivel, énekeseivel.  A filharmónia kórusa 

népdal-feldolgozásokat, a Maros Művészegyüttes népdalokat, néptáncokat mutatott be. A 

Székelyföld napok összességében mutatja meg egész Székelyföldet, amelynek "erőterei" együtt 

jelennek meg, együttesen hatnak - hangsúlyozták a három székelyföldi megye önkormányzati 

vezetői. 


