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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Szijjártó: feladjuk a béke reményét azzal, ha a Nyugat és Oroszország nem beszél 

egymással 
2022. október 13. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Mandiner, Magyar Nemzet 

Ha a Nyugat és Oroszország nem beszél egymással, hagyják elhalni a kommunikációs 

csatornákat, azzal feladják a békének még a reményét is a jelenlegi szörnyű helyzetben - 

figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Moszkvában. A 

minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Oroszországi Energiahét alkalmával 

rendezett panelbeszélgetésen kijelentette, ma rendkívülinek számít, hogy egy európai uniós és 

NATO-tagállam külügyminisztereként részt vesz a mostani rendezvényen, azonban 

Magyarország még nem adta fel a reményt, és imádkozik azért, hogy minél előbb béke legyen 

a szomszédságában. "Borzalmas a helyzet, emberek halnak meg és szenvednek, az árak az 

egekben, az infláció rekordszintet ért el, az első általános globális energiaellátási válsággal 

nézünk szembe" - hangsúlyozta. "Mind tudjuk, hogy a megoldás erre a szörnyű helyzetre 

egyetlen szóval leírható, ez pedig a béke" - közölte, hozzáfűzve, hogy hazánk kezdettől fogva 

elítéli a háborút, s tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget. 

 

A munkácsi várban lévő turulmadarat az ukrán címerre cserélik 
2022. október 13. – MTI, Maninder, MagyarNemzet, HírTV, karpatalja.ma, kiszo.net, 

karpataljalap.netm karpat.in.ua 

A munkácsi képviselőtestület felszólította a helyi történelmi múzeumot, hogy szereljék le a 

munkácsi várban lévő turulmadarat ábrázoló szobrot, és cseréljék le az ukrán állami címerre - 

számolt be csütörtökön a mukachevo.net hírportál. A "trizub" - ami magyarul háromágú 

szigonyt jelent - az ukrán állam úgynevezett kis címere, még a Kijevi Rusz idejéből származó 

jelkép. A döntés a turul madárnak az ukrán címerre történő kicseréléséről a városi tanács 

végrehajtó bizottságának csütörtöki ülésén született. A hírportál emlékezetetett arra, hogy a 

munkácsi vár vezetősége korábban már pályázatot hirdetett az Ukrajna állami jelképei közé 

tartozó címer kidolgozására és elkészítésére. 

 

Potápi: megdöbbentő és felháborító a munkácsi vár magyar turulszobrának 

eltávolítása 
2022. október 13. – MTI, Hirado.hu, Magyar Nemzet, ORIGO, Mandiner, Demokrata, 

Telex.hu, RTL, karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua, Magyar Hírlap 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára megdöbbentőnek és felháborítónak 

nevezte a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának csütörtöki döntését, amellyel a 

munkácsi várból eltávolították a város jelképének számító, 2008-ban eredeti formájában 
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helyreállított millecentenáriumi turulszobrot. Potápi Árpád János az MTI-hez eljuttatott 

közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy egy háború kellős közepén Munkács város 

vezetése számára az a legfontosabb, hogy lebontsa a helyi, valamint a kárpátaljai magyarság 

egyik kiemelt jelképének számító műemléket, miközben Magyarország története legnagyobb 

humanitárius segélyakcióját hajtja végre az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére.  Úgy 

fogalmazott: egy európai értékeket valló országban alapvető fontosságú a történelmi 

emlékművek és emlékhelyek kölcsönös tisztelete és megőrzése. A nemzeti kisebbségek 

vonatkozásában ez az egyik fokmérője az adott ország kisebbségpolitikájának - tette hozzá.  

Potápi Árpád János szerint ez a lépés az Ukrajnában dúló fegyveres agresszió idején rendkívül 

átgondolatlan és időszerűtlen, és a soknemzetiségű Kárpátalja stabilitása ellen hathat. 

Felidézte: Magyarország az orosz-ukrán háború kirobbanásától kezdve jó szomszédként 

segítette és segíti Ukrajnát és csaknem egymillió ukrán menekültet fogadott.  

 

Tiltakoznak a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezetek a munkácsi Turul-

emlékmű eltávolítása miatt 
2022. október 13. – MTI, Mandiner, Demokrata, kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Nyilatkozatban tiltakozik a munkácsi Turul-emlékmű eltávolítása miatt a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség. A KMKSZ 

megdöbbenéssel értesült a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának "állítólagos 

határozatáról, mely alapján eltávolították a munkácsi vár bástyáján felállított Turul-

emlékművet" - áll a szervezet MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában. A döntést azért is furcsának 

tartja a szövetség, mert a Munkács egyik jelképének számító turulszobor a város vezetésének 

kezdeményezésére került vissza eredeti helyére még 2008-ban, "a közös történelmi múlt és a 

nemzetiségek békés egymás mellett élésének jegyében" - emlékeztet a KMKSZ nyilatkozata. Az 

UMDSZ elnöksége nyilatkozatában rámutat, hogy a független Ukrajna évtizedei alatt először 

fordul elő, hogy "egy kárpátaljai önkormányzat nem arról dönt, hogy a magyarság kultúrájával, 

történelmével kapcsolatos emlékmű felállítását, netán helyreállítását engedélyezi", hanem 

éppen ellenkezőleg, elrendeli annak lerombolását. A szövetség "határozott tiltakozását fejezi ki 

a döntéssel kapcsolatban", és a határozat visszavonására szólította fel a Munkácsi Városi 

Tanács Végrehajtó Bizottságának tagjait. 

        
Kibővített célcsoporttal indul újra az Örökségünk őrei országos műemlékvédelmi 

verseny 
2022. október 13. – Krónika, maszol.ro 

Újult erővel, friss lendülettel és átértékelt szabályzattal indul az Örökségünk őrei 

műemlékvédelmi verseny. A járványhelyzet alatt a szervezők átértékelték és átgondolták a 

verseny célját, értékeit, főbb mozzanatait, így a szabályzatba belekerült néhány fontos 

módosítás a csapatok létszámát és az érintett korcsoportokat illetően, sőt a feladatok is 

változtak az eddigi évekhez képest – olvasható az RMDSZ közleményében. A szervezők október 
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21-ig várják a 9–12. osztályos, illetve idén először az 5–8. osztályos csapatok jelentkezését is. A 

két korcsoportnak különböző feladatokat és értékelési rendszert dolgoztak ki a szervezők. A 

Szórvány cselekvési terv részeként elindított, de ma már szerte Erdélyben működő mozgalom 

az utóbbi évek legsikeresebb, ifjúságnak szóló örökségvédelmi kezdeményezése. 13 megyében 

eddig több mint 3600 diák vett részt a programban.  

 

A János Zsigmond Unitárius Kollégiumban járt az Edinburgh Hercege Díj főtitkára 
2022. október 13. – maszol.ro 

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumba látogatott a brit királyi család által 

létrehozott az Edinburgh Hercege Díj (Duke of the Edinburgh International Award) önkéntes 

program részvevőinek világtalálkozója alkalmából kilenc ország delegációja. A látogatás során 

betekintést nyerhettek az iskola életébe is, továbbá megismerkedhettek az erdélyi népzenével, 

hagyományos viseletekkel, valamint az erdélyi gasztronómiával. „Nagyon fontosnak tartom, 

hogy igazi lehetőséget adjunk a fiataloknak arra, hogy el tudjanak indulni saját útjaikon. 

Szükségük van arra, hogy elsajátítsanak készségeket, értékeket, magatartást, amik felkészítik 

őket a felnőtt létre. Ezt pedig önkénteskedés által tehetik meg, valamint azzal, hogy felismerik, 

mire van szükségük embertársaiknak, illetve szenvedélyük megtalálásával” – nyilatkozta a 

Maszolnak John May, az Edinburgh Hercege Díj főtitkára.  

 

Teljes pompájában tér vissza a marosvásárhelyi könyvünnep  
2022. október 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Könyvben utazunk mottóval szervezik meg november 10-e és 13-a között, a 28. 

Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt a nemzeti színház előcsarnokában. A nemcsak 

erdélyi, de kárpát-medencei léptékben mérve is különös jelentőséggel bíró könyves szemle két 

rendhagyó kiadáson van túl, hiszen 2020-ban online formában, tavaly pedig „hibrid 

felállásban”, számos szigorítás mellett szervezték meg. Idén azonban teljes pompájában tér 

vissza eredeti helyszínére a marosvásárhelyi könyvünnep. „A pandémia két éve nem törte meg 

a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár közel három évtizedes történelmét” - jelentette ki 

Káli Király István, az esemény főszervezője. A Romániai Magyar Könyves Céh elnöke felidézte, 

hogy szinte valamennyi könyvkiadó pozitívan fogadta a vásáron való részvételre a felkérést. „A 

hangsúly idén az irodalomra kerül, eddig is azon volt, de közönségcsalogatónak számos más 

jellegű rendezvényt is belefoglaltunk a könyvvásárba, főleg 2012-től, mióta a Marosvásárhelyi 

Kulturális Központtal próbáljuk érdekesebbé tenni ezt a könyvszemlét. 

 

Szatmárnémetiben egyeztettek a falugazdászok 
2022. október 13. – maszol.ro 

Szatmárnémetiben, a Partiumi Falugazdász Hálózat székhelyén tartották október havi 

munkamegbeszélésüket a hálózat Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyékben 

tevékenykedő falugazdászai. A találkozón Magyar Lóránd, parlamenti képviselő, a Partiumi 

Falugazdász Hálózat koordinátora is részt vett. A megbeszélésen Kovács Szabolcs, a 

falugazdász hálózat szervezeti vezetője röviden az elmúlt hónap eseményeiről, rendezvényeiről 
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beszélt. Megköszönte a falugazdászok szervezői segítségét a harmadik alkalommal tartott és az 

elmúlt kétévihez hasonlóan idén is nagy sikernek örvendő Vidék a városban rendezvény 

létrejöttéhez, lebonyolításához. Kiértékelték a karitatív Magyarok Kenyere – 15 millió 

búzaszem gyűjtés eredményeit, illetve megbeszélték a program keretében felajánlott, lisztté 

őrölt búzaadományok szétosztásának, célba juttatásának mikéntjét és ütemtervét. A partiumi 

falugazdászok felkérésére a gazdák önzetlen felajánlása nyomán 2022-ben a szervezet 64 730 

kilogramm búza, 1100 kg liszt és mintegy 6200 lejnyi pénzadománnyal segítheti a Bihar, 

Szatmár, Szilágy és Máramaros megyében tevékenykedő szociális intézmények munkáját, a 

közösségi konyhát működtető karitatív szervezetek, gyermek- és idősotthonok, iskolák, óvodák 

kenyérszükségletének biztosítását. 

 

Cseke Attila: folytatjuk a helyi közösségeket szolgáló fejlesztések biztosítását 
2022. október 13. – Krónika, Bihari Napló, maszol.ro 

Kérvényezhetik az önkormányzatok a Helyi Fejlesztések Országos Programjának (PNDL) első 

szakaszában finanszírozott beruházások kivitelezési határidejének meghosszabbítását – hívta 

fel a figyelmet Cseke Attila fejlesztési miniszter. Az RMDSZ csütörtöki közleménye szerint a 

tárcavezető elmagyarázta, hogy az önkormányzatok 2022. december 31-éig írásban kérhetik a 

minisztériumtól a kivitelezés határidejének két évre szóló meghosszabbítását, ha még nem 

fejezték be és adták át a beruházási munkálatokat, de elkezdték a kivitelezést, és legalább egy 

elszámolási kérést benyújtottak a fejlesztési szaktárcának. „Ezáltal biztosítjuk a helyi 

közösségeket, a települések fejlődését szolgáló beruházások folytatását” – idézte a minisztert a 

közlemény. Az intézkedés 661 beruházást érint, és a szaktárca azt ajánlja, hogy az 

önkormányzatok az év vége helyett legkésőbb november végéig nyújtsák be a kérést.  

 

Huszonöt éves fennállását ünnepli a kolozsvári Tranzit Ház 
2022. október 13. – Krónika 

Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a kolozsvári Tranzit Ház. „Ez a szám mérföldkövet 

jelent a Ház történetében, amelyik a romániai rendszerváltás utáni időszak egyik legnagyobb 

múltú magánintézménye. A Tranzit Ház 1997-ben jött létre olyan kolozsvári értelmiségiek és 

művészek kezdeményezésére, akik egy összművészeti kulturális központ kialakítását tűzték ki 

célul a volt Poale Tzedek zsinagóga épületében” - – írják közleményükben a Tranzit Alapítvány 

működtetői. Emlékeztetnek, hogy az elmúlt 25 évben a Tranzit Házat működtető Tranzit 

Alapítványnak sikerült részlegesen felújítania a volt zsinagóga épületét, valamint biztosítania 

egy változatos, minden művészeti ágat magába foglaló állandó programkínálatot a kolozsvári 

közönség számára. 

 

Megújult Fogarassy Mihály Szakközépiskola homlokzata, hamarosan a 

fűtésrendszert is beüzemelik  
2022. október 13. – szekelyhon.ro 

A Fogarassy Mihály Szakközépiskolában egykor leánynevelő intézet működött, az épület 1938-

ban nyerte el jelenlegi formáját, és azóta nem végeztek rajta nagyobb felújítást. A magyar 
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kormány 245 millió forintos támogatásának köszönhetően május végén elkezdődhetett az 

intézmény külső részén a munkálat, ami szinte teljesen be is fejeződött, megszépült az épület 

homlokzata. Siklódi Piroska, a Fogarassy Mihály Szakközépiskola igazgatója reményét fejezte 

ki, hogy tavasszal folytatódhatnak a munkálatok, és teljesen megújulhat az intézmény. Ehhez 

szükséges, hogy a katolikus egyház további támogatást kapjon a magyar államtól az iskola 

felújítására. Tudjuk, hogy a magyar állam jelenleg kihívásokkal küzd, de az ígéret szerint azokat 

az intézményeket, amelyeknek a felújítása már elkezdődött, továbbra is támogatják – emelte 

ki az igazgató.  

       
A Nemzeti Összetartozás Bizottsága szerint jó példa a felvidéki közös politizálás 
2022. október 13. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjai felvidéki látogatásuk során 

csütörtökön Dunaszerdahelyen találkoztak a Szövetség városi, megyei képviselőivel, s a párt 

vezetőivel. A délelőtti találkozó végén sajtótájékoztató keretében foglalták össze az 

elhangzottakat. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere és Nagyszombat megyei 

képviselő, a találkozó házigazdájaként örömét fejezte ki, hogy az anyaország képviselői 

kíváncsiak a felvidéki politikai helyzetre. A városvezető kiemelte, mivel a felvidéki 

magyarságnak nincs parlamenti képviselete, a két hét múlva sorra kerülő önkormányzati és 

megyei választások kulcsfontosságúak a magyar közösség szempontjából. Pánczél Károly, a 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke elmondta, a koronavírus okozta járvány előtti 

időszakban a bizottság félévente meglátogatott egy-egy határon túli közösséget, ez az elmúlt 

két évben elmaradt, de most tovább folytatják a hagyományt. 

 

Kassai kettős ünnep – Márai, Miklosovits és Mihályi Ödön triásza 
2022. október 13. – felvidek.ma  

Szerdán, október 12-én a délelőtti órákban került sor Márai Sándor egykori családi otthonában, 

a kassai Mészáros utca 35. szám alatti ház földszintjén két tárlat avatására. Ezekben a 

helyiségekben lelt otthonra korábban a Márai Sándor Emlékszoba, mely ma már az emeleten 

felújítva, mint Márai Sándor Emlékmúzeum várja látogatóit. A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével dr. Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulja, Fazekas László, Albertirsa 

polgármestere, Lucia Gurbáľová főpolgármester-helyettes, aki üdvözölve a megjelenteket, 

majd Márait mint városunk fáradhatatlan népszerűsítőjét méltatta. Örökségének sok követője 

van a kassaiak között. Ne feledjük szavainak erejét, ami a nagyszerű jövő kincsesháza. Jelen 

volt még Igor Petrovčík, az Óváros és Ténai Ferenc, az Észak városrész polgármestere, valamint 

a Terasz városrész képviselői. Berberich Sokolová Julianna mutatta be ezt a tárlatot, melyet a 

norvégiai, lichtensteini és izlandi alapítvány jóvoltából lehetett létrehozni. 
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Emlékhelyet avattak Barton 
2022. október 13. – felvidek.ma, ma7.sk  

Jelentős történelmi eseményre került sor Bart község temetőjében, ahol tíz évvel ezelőtt 

született terv alapján a magyar Honvédelmi Minisztérium jóvoltából és Bréda Tivadar barti 

hadisírkutató szorgalmából 2019-ben kialakították a Magyar Királyi Honvédség II. 

világháborúban életüket vesztett hősi halottainak felvidéki központi emlékhelyét. A 

hadisírkutatás azóta is folyamatosan működött, kivéve az elmúlt két évet. A párkányi 

székhelyű, e célból létrejött Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke, Bréda Tivadar 

kapcsolatai is bővültek, csakúgy, mint az önként vállalt feladatai. A Magyar Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum több, mint tíz éve foglalkozik a Kárpát-medencei hősi halált halt magyar 

katonák emlékhelyeinek létrehozásával. Így a felvidéki sok száz vagy ezer, a hazáért elesett ifjú 

sírhelyeinek feltárásáról, és az emlékhely létrehozásáról is gondoskodtak. 

     
„Mi már a költözködést tervezzük” 
2022. október 14. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Sokszor és sokat írtunk már a szabadkai színházépületről, hogyan bontották le, miként 

húzódott el a felújítása, miképp lett ideiglenes játszóhelyé alakítva az egykori Jadran mozi és 

hogyan költöztek át a dolgozók a valamikor csipkegyárba, milyen módon jöttek elő az újabb 

problémák, amik elnyújtották az építkezés munkálatait. Nemrég Igor Mirović tartományi 

kormányfő látogatott a városba, amely során Stevan Bakić polgármesterrel és Miloš 

Nikolićtyal, a szabadkai Népszínház igazgatójával körbejárták a készülő épületet is. Ennek 

kiváltképp az adott alkalmat, hogy biztosítva lett a felújítás befejezéséhez szükséges hiányzó 

összeg. A látogatás során az is elhangzott, hogy a tervek szerint jövő év szeptemberében 

megnyílhat a színház épülete és előadásokat is láthat a közönség. Erről és a további 

újdonságokról Miloš Nikolićot kérdeztük. 
 

Akik legtöbbet tettek Újvidékért 
2022. október 14. – Magyarszo.rs 

A városi képviselő-testület keretében működő ünnepnap-meghatározó és díjodaítélő bizottság 

a napokban megtartott ülésén az idei évi Októberi Díjjal történő kitüntetésre Gordana 

Đurđević Dimićet, a Szerb Nemzeti Színház színésznőjét, Dragomir Ljubinac humanistát és a 

Vajdasági Múzeumot terjesztette fel, míg Novemberi Oklevéllel prof. dr Sava Damjanov írót, 

Vujadin Stankov nyugalmazott tisztviselőt, a Futaki Mezőgazdasági Iskola és Diákotthont, 

valamint a Vojvodina Hokiklubot fogják kitüntetni. Gordana Đurđević Dimić színésznőt az 

Októberi Díjra a Media Portal Egyesület javasolta. A felterjesztésben egyebek mellett 

megemlítik azt is, hogy az eminens és elismert művésznő napjainkban is Újvidéken dolgozik, 

ahol a sikeres nő példaképévé vált. Méltán képviseli városát és a szakmáját is. 
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„Elindultam szép hazámból..."  
2022. október 14. – Magyarszo.rs 

„Elindultam szép hazámból..." címmel kerül megrendezésre a XVI. Kárpát-medencei 

Népdalkör találkozó Palicson. A Palicsi Magyar Művelődési Egyesület hagyományos 

rendezvénye október 15-én, szombaton, 15 órakor kezdődik a Művelődési Központ 

nagytermében. 

 

Díjazták a külhoni magyar tudósítók legjobb televíziós és rádiós alkotásait 
2022. október 13. – Pannon RTV 

Három kategóriában osztottak díjakat: dokumentumfilm, rövidfilm és rádiós összeállítás 

témakörökben. Az idei tudósítói találkozó versenyprogramjába több mint ötven alkotást 

neveztek be a Kárpát-medence magyarlakta területeiről. A magyar közmédia tudósítói 

találkozójának ezúttal is a Pannon RTV volt a házigazdája. Zsigmond Attila alkotásai több díjat 

is kiérdemeltek. A dokumentumfilm kategóriában az Ecsetvonások, székelyesen című filmjével 

első, a Történelem az Olt sodrásában című alkotása pedig a második díjat érdemelte ki. A rádiós 

kategória díja Vajdaságba került. Ternovácz István érdemelte ki az elismerést. 

 

Új filmeket mutattak be a vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából 
2022. október 13. – PannonRTV.com 

Október 13-a a vajdasági magyar mozgókép napja annak emlékére, hogy Lifka Sándor 1910-

ben ezen a napon nyitotta meg Szabadkán az első filmszínházat. Több új filmet is bemutattak 

a vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából ma este, a filmvetítések pénteken is 

folytatódnak. A rendezvényen a Pannon RTV berkeiben készült több filmet is bemutatnak. A 

Magyar Nemzeti Tanács 2005-ben hozott határozatot a helyi magyarság jeles napjairól, ezek 

között kapott helyet a mozgókép napja. Antika egy halmozottan hátrányos helyzetű fiatal férfi 

Kishegyesről, akinek nagyon hányattatott sorsa és nagyon nehéz gyermekkora volt. A filmet az 

ihlette, hogy szeret szavalni, ami azért különösen érdekes, mert Antika nem tud sem írni, sem 

olvasni - mesélte a portréfilm egyik alkotója, Herczeg Zsolt. 

 

Ma iktatják be a Szerb Ortodox Egyház vezetőjét a peći kolostorban 
2022. októbre 14. – PannonRTV.com 

A felszentelésre Szűz Mária közbenjárásának ünnepén kerül sor. Porfirije sorrendben a 46. 

pátriárka, ma ünnepélyes keretek között szentelik fel a Szerb Ortodox Egyház fejének 

történelmi székhelyén is. Az ortodox egyházfő szent liturgiát szolgáltat több ortodox püspökkel 

egyetemben és a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes ceremónia keretében iktatják be. 

Porfirije pátriárkát 2021 februárjában választották meg a Szerb Ortodox Egyház vezetőjének, 

majd Belgrádban be is iktatták, de mivel ez a cím mellett a belgrádi-karlováci metropolita és 

peći érsek címeket is viseli, a peći kolostorban is felszentelik. Erre azért csak most kerül sor, 

mert eddig a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. A ceremóniát a Szerbiai RTV egyes 

programján élőben is közvetítik 8 óra 55 perctől. 
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ORFK: több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. október 14. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6214-an léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5157-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 241 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal csütörtökön 41 ember, köztük 11 gyermek érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Háború: 36 éves mezőháti katona halt meg a fronton 
2022. október 13. – karpatalja.ma 

A Kőrösmezői kistérség közleménye szerint a háborúban vesztette életét Vaszil Bojcsuk, 

katona. A 36 éves mezőháti férfi a 128-as dandárnál teljesített szolgálatot. Szeptember 14-én 

hunyt el. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Pénzügyi támogatást kapnak a belső menekülteket foglalkoztató vállalkozók 
2022. október 13. – karpatalja.ma 

Az ukrán kormány által 2022 áprilisában meghirdetett belső menekülteket foglalkoztató 

program két hónapon át 6 500 hrivnyát ír elő azoknak a munkaadóknak, akik a lakhelyüket 

elhagyni kényszerült ukránoknak adnak munkát. Az országban már 147 millió hrivnyát fizettek 

ki azoknak a vállalkozóknak, akik belső menekülteket foglalkoztattak. Több mint 8 ezer 

munkaadó kapott pénzbeli támogatást a kormánytól 13 200 ukrán foglalkoztatásáért, akik az 

ország veszélyes területeiről kényszerültek elköltözni. 

 

Ezen a héten lekapcsolják a közvilágítást Ungváron 
2022. október 13. – kiszo.net 

Ezen a héten esténként lekapcsolják a közvilágítást Ungváron, közölte a város polgármesteri 

hivatala. Az utcai lámpák fénye kijevi idő szerint este 20:00 és 22:00 óra között alszik ki. A 

megyeszékhely városi tanácsa a lakosság és az ide utazó vendégek megértését kéri, 

hangsúlyozva hogy az intézkedésre az elektromos hálózat terhelésének csökkentése érdekében 

van szükség. A hivatal ezenkívül arra kéri az embereket, hogy csökkentsék az elektromos 

készülékek használatát. 
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Szüreti sokadalom Kiskőszegen 
2022. október 13. – Kepesujsag.com 

A kiskőszegi HMDK-alapszervezet idén is megrendezte legnagyobb szabású ünnepségét, a 

szüreti fesztivált, mellyel a Duna-parti falu szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos hagyományai 

előtt tisztelegnek. A rendezvény jó alkalom arra is, hogy vendégül lássák testvértelepüléseiket 

és a baráti folklórcsoportokat. Hogy a szőlő- és borkultúra milyen fontos szerepet játszik a 

drávaszögi magyarság életében, jól mutatják őszi rendezvényeink: a programsorozat a csúzai 

szüreti fesztivállal vette kezdetét, majd idén is sor került a vörösmarti Bormaratonra, régiónk 

egyik legnagyobb fesztiváljára, múlt hétvégén pedig a kiskőszegi szüreti mulatsággal zárult a 

kör, legalábbis legmarkánsabb őszi programjaink sora. 

 

Feláldozták magukat a nemzetért – Az aradi vértanúkra emlékeztünk 
2022. október 13. – Kepesujsag.com 

Október 6-a anyaországunkban 2001 óta hivatalos nemzeti gyásznap. Ezen a napon, az 1849-

ben kivégzett 13 aradi és két pesti hős halálának az évfordulóján rájuk emlékezünk. A HMDK 

központi tiszteletadására bellyei székházának az udvarán elültetett emlékfánál került sor. 1849 

januárjában az Európán átzúgó forradalmak, szabadságharcok már mind elültek. Egyedül a 

magyar tartotta még magát, de a hatalmas túlerővel szembeni ellenállást Görgey főparancsnok 

nem tartotta lehetségesnek. Amikor a szabadságharc tábornokai 1849. augusztus 11-én az aradi 

várban a megadás mellett döntöttek, nem sejtették, hogy ugyanebben a várban fejeződik be 

majd az életük. Útjuk messziről és sok irányból vezetett Aradra, ám egy dologban nem 

különböztek: a magyar szabadsághoz halálukig hűek maradtak. 1849. szeptember végén ült 

össze az osztrákok által felállított haditörvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, s ahol 

a vádlottakat felségsértés címén halálra ítélték. 

 

Európa elképzelhetetlen Horvátország nélkül 
2022. október 13. – Kepesujsag.com 

A fenti címmel nyílt fotókiállítás múlt szerdán a zágrábi Liszt Intézetben Habsburg Ottó 

születésének a 110. évfordulója alkalmából. Habsburg Ottó születésének 110. évfordulója 

alkalmából nemcsak Budapesten, hanem Európa több fővárosában is megnyitják ezt a 

kiállítást, ami a névadó életéről szól, Zágráb az első állomás – ezt Prőhle Gergely, a Habsburg 

Ottó Alapítvány igazgatója mondta a megnyitó előtt az MTI-nek. Habsburg Ottó jelentősége 

nem pusztán a közös birodalomhoz, az Osztrák-Magyar Monarchiához való tartozás, illetve az, 

hogy ő volt az utolsó magyar trónörökös, hanem sokkal inkább az, hogy ő, mint az Európai 

Parlament képviselője, nagyon sok mindent tett azért, hogy a vasfüggöny leomoljon, és egy 

olyan Európa-kép, egy olyan Európa-ideál képviselője volt, amelyben a kis nemzeteknek 

hallani lehet a hangját – mondta az igazgató. 
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Színes programkínálat a haraszti fesztiválon 
2022. október 13.  – Kepesujsag.com 

Festészeti tábor, rostélyos- és halfőzőverseny, kultúrműsor és koncertek vártak mindenkit, aki 

ellátogatott a hétvégén a Haraszti Fesztiválra. A napsütéses őszi időjárás pezsgéssel töltötte 

meg a honfoglaláskori települést. Ragyogó napsütés várta a harasztiak fesztiválját a hétvégén. 

Ez a rendezvény abból a célból jött létre, hogy ily módon is őrizzék azt a gasztronómiai és 

néptánctradíciót, amit őseiktől örököltek, illetve hogy bemutassák azt a szélesebb közönségnek 

is. A honfoglaláskori magyar településen egykoron ugyanis sokszínű, változatos volt a magyar 

népélet. Számos kutatás kimutatta, hogy a haraszti emberek, ha elvándoroltak is, állandó 

kapcsolatban maradtak a településsel. 

 

Egyesületeinkben is megemlékeztek az aradi vértanúkról 
2022. október 13. – Kepesujsag.com 

A horvátországi magyarok számára is fontos dátum október 6-a, a HMDK több 

tagszervezetében is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Az 1848-49-es szabadságharc végét 

jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján október 6-án 

végezték ki az aradi vértanúkat: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss 

Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, 

Nagysándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. 

Pesten ezen a napon végezték ki Batthyány Lajos volt miniszterelnököt, akit csak 1870. június 

9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással, majd 1874. május 26-án helyezték el a budapesti 

Kerepesi temető mauzóleumában. Október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja a horvátországi 

magyarok számára is fontos. A HMDK központi megemlékezésére Bellyén került sor, de más 

egyesületeinknél is fejet hajtottak a hősök előtt. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 13. – Kossuth Rádió 

 

18 megoldatlan ügy mellett sok más probléma is felmerült mióta aláírták a legutóbbi magyar-

román kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvét. Több mint tízéves szünet után a társelnökök 

találkozójával hétfőn megkezdődött Bukarestben a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság 

újabb ülésszaka, amely a Romániában élő magyar és a Magyarországon élő román kisebbség 

gondjait hivatott feltérképezni és megoldani.  
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Szerda este gálaesttel zárult a Kós Károly Tudósítói Találkozó Televíziós és Rádiós Szemle. A 

kárpát-medencei tudósítók körében idén is meghirdették a televíziós és rádiós produkciók 

versenyét, s több kategóriában osztottak díjakat. A gyergyószentmiklósi Zsigmond Attila 

dokumentumfilmes két alkotása szerezte meg az első és második díjat a dokumentumfilm 

kategóriában, műsorunk munkatársa, Ternovácz István portréműsora pedig a rádiós 

kategóriában lett a legjobb.  

 

 

Átadták a felújított első világháborús emlékművet az észak-kelet szlovákiai Girálton. A magyar 

zászlót vaskos mancsaiban szorongató fekvő kőoroszlán az első és a maga nemében egyetlen 

első világháborús emlékmű a mai Szlovákia területén. Lengyel Miklós, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium képzésekért, ösztöndíj programokért és tudománydiplomáciáért felelős 

helyettes államtitkára az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy ez a szobor a szlovák-magyar közös 

emlékezés és együttműködés jegyében újult meg.  

 

 

Csendes főhajtással emlékeztek az 1944. október 9-i beregszászi bombázás áldozataira 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet közös 

szervezésében. A szovjet légierő a vasútállomást bombázta, ahol mintegy 250-en vesztették 

életüket, többségükben civilek. A beregszászi vasútállomás falán a tragédiát emléktábla jelzi. 

Az egybegyűltek itt helyezték el a tisztelet koszorúit.  

 

 

Az 1944. őszi tömeges elhurcolások 78. évfordulóján kétnapos konferenciát szervez 

Magyarvistán a  Historikus Egyesület és a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi 

Köre együttműködve a a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságával. Pénteken a 

résztvevők emlékzarándoklatra indulnak, és virágot helyeznek el a Házsongárdi temetőben a 

Kolozsvárról elhurcolt 5000 magyar civil férfi tiszteletére állított emlékműnél, a tordai 

temetőben a Tordáról elhurcolt 700 magyar civil férfi emlékművénél, valamint Nagyenyeden, 

az ottani fogolytáborban elhunyt 234 magyar fogoly kegyhelyénél. Másnap, Október 15-én, 

szombaton 9 órakor a magyarvistai Kalotavárban zajlik maga a konferencia. A rendezvény 

nyitott, bárki részt vehet rajta. A szervezőket, Papp Annamária és Benkő Levente történészt  

kérdeztük. 

 

 

Október 25 - 30 között ötödik alkalommal rendezi meg a nagyváradi Szigligeti Színház az 

Infinite Dance Fesztivált. A tánc- és összművészeti seregszemlén számos különleges 

produkciót láthatnak az érdeklődők. A kedvcsináló előzetesben Dimény Levente 

fesztiváligazgatót kérdeztük. 


