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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor a nemzetközi konzervatív pártszövetség vezetőivel tárgyalt 
2022. október 17. – MTI, hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke  hétfőn a konzervatív pártokat tömörítő 

nemzetközi szervezet, a Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) vezető politikusai számára 

tartott munkavacsorát a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

miniszterelnök sajtófőnöke. Az eseményen részt vett Andres Pastrana korábbi kolumbiai 

államfő, a CDI elnöke, Antonio Lopez-Isturiz főtitkár, Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök, 

aki - Orbán Viktorhoz hasonlóan - a CDI egyik alelnöki tisztségét is betölti, Mario David 

korábbi EP-képviselő, Orbán Balázs politikai igazgató, Gál Kinga, a Fidesz alelnöke, Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Rahói Zsuzsanna miniszterelnöki 

főtanácsadó. A sajtófőnök közleménye szerint a munkavacsorán arról tárgyaltak, hogy milyen 

stratégiák és együttműködési lehetőségek állnak a jobboldali, keresztény, konzervatív pártok 

rendelkezésére a jelenlegi helyzetben, amikor az orosz-ukrán háború miatt világszerte, de 

legfőképpen Európában energiaválság, gazdasági visszaesés, infláció és a szankciós politika 

következményei sújtják az országokat. 

 

Szijjártó: Magyarország nem szavazta meg az EU ukrán kiképző misszióját 
2022. október 17. – MTI, karpatalja.ma, hirado.hu, Origo 

Magyarország egyedüli tagállamként élt a konstruktív tartózkodás lehetőségével az ukrán 

hadsereg számára indított európai uniós kiképző misszióról szóló szavazásnál, ugyanis a 

kormány nem támogatja az eszkalációs kockázattal járó javaslatokat - közölte a minisztérium 

tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban. 

A tárcavezető arról számolt be az EU-s külügyminiszteri tanácsülés szünetében, hogy ezt a 

tartózkodást a közösségi jog lehetővé teszi, így hazánk nem is gátolta meg a missziót, 

ugyanakkor abban nem vesz részt és nem járul hozzá a működés költségeihez. "Mi nem tartunk 

jó ötletnek semmit, ami eszkalációhoz vezet, ami adott esetben Európa középső vagy nyugati 

fele bevonódásának veszélyével jár a konfliktusba" - fogalmazott. Majd hozzátette, mindig 

egyesével fogják eldönteni, hogy átengedik-e az ország területén a misszióhoz kapcsolódó 

esetleges szállítmányokat vagy csapatmozgásokat. Szijjártó Péter emellett bejelentette, hogy az 

Európai Békekeret forrásaiból immár hatodik alkalommal újabb 500 millió eurót csoportosít 

át a közösség az ukrajnai fegyverszállítmányok legalábbis részleges finanszírozására. 

 

Szijjártó: Magyarország fenntartja a kijevi nagykövetség működését 
2022. október 17. – MTI, karpat.in.ua, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet, HírTV, PestiSrácok 

Fenntartjuk a kijevi nagykövetség működését - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hétfő reggel, mielőtt repülővel Luxemburgba indult az uniós tagországok 

külügyminisztereinek tanácskozására. A tárcavezető azt mondta, az ülésen a háború lesz 
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napirenden, hozzátéve, az elmúlt hetek eseményei sajnos nem a béke, hanem az eszkaláció felé 

mutattak. Több olyan döntés született és több olyan esemény történt, amelyek következtében 

a háború "a brutalitás, az eszkaláció irányába" alakult - fogalmazott. "Mi, magyarok, békét 

akarunk, és arra is hívunk fel mindenkit a nemzetközi politikában, hogy tartózkodjanak az 

eszkalációt okozó döntésektől és végre a béketörekvésekre kerüljön a hangsúly" - mondta. 

Szijjártó Péter szerint erre még várni kell, hétfő reggel is bombatámadások, rakétatalálatok 

érték Kijev belvárosát. Ismertette: telefonon egyeztetett Íjgyártó István kijevi magyar 

nagykövettel, aki beszámolt arról, hogy a reggeli órákban négy becsapódást lehetett hallani. Az 

elmúlt napokban is érték támadások a várost. 

 

Érvényben marad a Tőkés László román érdemrendjét visszavonó elnöki rendelet 
2022. október 17. – MTI, Krónika, maszol.ro 

A Bukaresti Táblabíróság másodjára is elutasította Tőkés László keresetét, amelyben a román 

állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte – derült ki az ítélet 

kivonatából, melyet a táblabíróság honlapján tettek közzé hétfőn. Kincses Előd, Tőkés László 

ügyvédje az MTI-nek elmondta: a táblabíróság ezúttal úgy találta, hogy nem illetékes az 

érdemrendet megvonó elnöki rendeletet vizsgálatára. Az ügyvéd azért tartja különösnek az 

ítéletet, mert ugyanez a táblabíróság egyszer már megvizsgálta és ítélkezett róla, ezt az ítéletet 

azonban a legfelsőbb bíróság nem fogadta el, és visszaküldte az ügyet első fokra azzal a kéréssel, 

hogy a táblabíróság vizsgálja meg újra. „Ez azt is jelenti, hogy a legfelsőbb bíróság határozatát 

nem hajtották végre” – jelentette ki az ügyvéd. Azt is hozzátette: ha következetes a legfelsőbb 

bíróság, akkor ismét vissza fogja küldeni első fokra. Az ügyvéd szerint a román 

igazságszolgáltatás időhúzásra játszik ebben az ügyben. Várják, hogy lejárjon Klaus Iohannis 

elnöki mandátuma, hogy az után szülessen meg az ítélet, mely minden bizonnyal kedvezőtlen 

lesz az államfő számára. 

 
Aláírták a támogatási szerződést az Erdély múltját árnyaltabban bemutató 
múzeumok építésére 
2022. október 17. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hat emlékmúzeum létrehozásáról vagy bővítéséről szóló támogatási szerződést írtak alá hétfőn 

Bukarestben. A többnyire erdélyi városokban épülő emlékhelyek az ígéretek szerint 

árnyaltabban mutatják majd be Erdély nemzetiségeinek történelmét, a kommunizmus 

rémtetteit. A finanszírozás az Országos Helyreállítási Tervből (PNRR) valósul meg – számolt 

be hétfői közleményében az RMDSZ. Mint rámutatnak, ez a finanszírozás óriási lehetőség régi, 

használaton kívüli épületek felújítására és közösségi felhasználásukra, de a közös emlékezet 

bővítésére is. Ezek az emlékmúzeumok a 21. századnak megfelelő technikával, virtuális 

valósággal, digitalizált tárgyakkal és interaktívan teszik elérhetővé a fiatalok számára a 

totalitárius rendszerekhez és az erdélyi interetnikus viszonyokhoz kapcsolódó emlékeket, áll a 

közleményben. Romániában ugyanis eddig nem voltak a diktatórikus rendszereket bemutató 
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emlékmúzeumok, így ezek fontos történelmi és kulturális hiányt pótolnak, ráadásul közösségi 

térként is működnek majd, teszik hozzá.  
 

Hagyományőrző Családi Napok keretében avatták fel az új kémeri óvodát 
2022. október 17. – maszol.ro 

Hagyományőrző Családi Napokat szerveztek a hétvégén a szilágysági Kémeren. A háromnapos 

programsorozat keretén belül immár 18. alkalommal rendezték meg péntek este a helyi 

Kemsilvanum panzióban a már hagyománnyá vált nótaestet, amit nemcsak kedvelnek, hanem 

igényelnek is a helybéliek, és a más településről érkező vendégek. Szombat reggel a nemrég 

elkészült óvoda hivatalos átadására került sor, melynek helyén egykoron betonmonstrum állt. 

A polgármester elmondta: Kémer történetében ez nagy megvalósítás, mert az elmúlt 70 

esztendőben nem épült oktatási vagy hasonló jellegű intézmény a községben. „Ez számunkra 

lényeges volt, mert a régi óvoda nagyon rossz állapotban van, ugyanilyen rossz állapotú az 

elemi iskola is, de remélhetőleg az erre letett pályázat jó kezekbe kerül” – mondta. Jelenleg a 

kémeri óvodában 54 gyermek tanul, és az óvónők mindent megtesznek azért, hogy jó magyar 

embereket neveljenek belőlük – tette hozzá Szabó Levente. 

 

Kolozsváron tartották meg az Európai Néppárt nőszervezeteinek Őszi 
Akadémiáját 
2022. október 17. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Közel 40 politikai szervezet képviseltette magát a hétvégi Európai Néppárt Nőszervezetének 

Őszi Akadémiáján. Mariya Gabriel, az Európai Bizottság biztosa, illetve Dubravka Suica, az 

Európai Bizottság alelnöke a digitális Európa jövőjével kapcsolatos intézkedésekről számolt be, 

valamint szó volt olyan aktuálpolitikai kérdésekről is, amelyek az RMDSZ Nőszervezetét is 

érintik. „Az Őszi Akadémia lehetőséget nyújtott arra, hogy olyan munkacsoportok 

tevékenységét kezdeményezzük, amelyek a családon belüli erőszak jelenségének 

csökkentésével, az oktatás digitális hatásának következményeivel, az orosz-ukrán háború 

következményeivel, valamint ifjúság és esélyegyenlőség témákkal foglalkoztak. Ezek a 

témakörök az RMDSZ Nőszervezet számára is kiemelten fontosak, illetve a 

munkacsoportokban kialakult álláspontok megegyeznek az RMDSZ Nőszervezetének 

álláspontjával. Célunk csökkenteni az erőszak minden formáját megfelelő törvénykezéssel, az 

áldozatok támogatásával és az erőszakot elkövetők büntetésével” – fogalmazott Biró Rozália, 

az Európai Néppárt Nőszervezetének és az RMDSZ Nőszervezetének elnöke. 

 

Kovászna, Maros és Hunyad megyében is épül új sportlétesítmény 
2022. október 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Három új sportlétesítmény felépítésére biztosít finanszírozást a fejlesztési szaktárca, Erdély 

három településén biztosítjuk, bővítjük a sportolási lehetőségeket – jelentette be Cseke Attila 

RMDSZ-es fejlesztési miniszter. „Nem is olyan rég azt mondta nekem valaki, hogy az 

embereket nem érdekli az a sok hír, amit lassan két éve közzéteszünk »ilyen meg olyan« 

beruházások építéséről vagy felújításáról. Ha valamiben egyet tudok érteni vele, hogy bőven 
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van miről beszámolni – talán el is sikkad a sok információ. Minden mással viszont vitatkoznom 

kell, hiszen kit ne érdekelne, hogyan fejlődik saját települése, hogy minden nehézség ellenére 

végre komoly pénzösszegeket fordítunk beruházásokra, az erdélyi, romániai emberek 

mindennapjainak megkönnyítésére? Erdély, Partium az otthonunk, de az ország többi része is 

fejlődik” – fogalmazott Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. 

 

Arany Jánost ünnepelték Szilágynagyfaluban 
2022. október 17. – maszol.ro 

Főhajtással, ügyességi- és versmondó versennyel, nyelvművelő vetélkedővel és kulturális 

műsorral vette kezdetét a hétvégén a XV. Arany János Napok Szilágynagyfaluban. Vasárnap, 

helyi népviseletbe öltözött hölgyek és férfiak siettek a felújítás alatt lévő református 

templomba, ahol Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke 

hirdetett igét. Különleges pillanatnak lehettek tanúi a jelenlévők: az igehirdetést megelőzően 

keresztelést tartottak, mely bizonyítja, érdemes munkálkodni, dolgozni, mert van utánpótlás, 

lesz jövő. Szőnyi Levente parókus református lelkész elmondta, „csodálatos dolog, hogy van 

kultúránk, anyanyelvünk, hogy ezer éve itt vagyunk a Kárpát-medencében, az anyanyelvünket 

beszéljük és megéljük kultúránkat”. Hogy lesz-e 30. Arany János napok, többnyire nem a 

jelenlévőkön múlik, tette hozzá, hanem a keresztelendő kislányon, a fiatalokon, a következő 

generáción, amely szintén a szívében kell hordozza ezeket az értékeket. 

 

Focimeccs miatt módosul a kolozsvári ’56-os megemlékezés programja 
2022. október 17. – maszol.ro 

Nem a megszokott időpontban, de idén is lesz ’56-os megemlékezés Kolozsváron. A sétatéri 

emlékműhöz szervezett ünnepség programját a városi focirangadó miatt kell átszervezni.  A 

korábbi években megszokott menetrendtől eltérően, idén délelőtti órában zajlik majd a 

nemzeti ünnep alkalmából szervezett megemlékezés. A programsorozat 10.30-kor kezdődik a 

sétatéri '56-os emlékműnél koszorúzással, amit 11 órától istentisztelet követ a belvárosi 

unitárius templomban. Ezután a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács verses-énekes összeállítása 

lesz látható. „Az idei évben színesebb programmal készültünk, melynek keretében a 

megemlékezésre alkonyat után került volna sor. Így fáklyákkal a kezünkben vonulhattunk 

volna a házsongárdi temetőbe Dsida Jenő sírjához, majd innen a sétatéri emlékműhöz, hogy 

szebbé tegyük az ünneplést, hívogatóbbá tenni a magyar szabadság napját. Sajnálatos módon 

a hétfői hivatalos válasz alapján a csendőrség nem tudja garantálni az ünneplők biztonságát és 

így nem is engedélyezték a megemlékezést. Ezért egyeztetve a civil szervezetekkel, az 

egyházakkal, a fiatalsággal és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával arra jutottunk, hogy 

a kényszerhelyzetből megpróbáljuk a legtöbbet kihozni és a délelőtti órában tartjuk meg 

eseményünket” – idézte Oláh Emesét, Kolozsvár alpolgármesterét az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének közleménye. 
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Élet az Andrássy-birtokon címmel nyílt új kiállítás a tőketerebesi Adrássy-
kastélyban 
2022. október 17. – ma7.sk  

Egy virtuális séta és a kiterjesztett valóság eszközeinek segítségével a Tőketerebesi Múzeum 

visszahozza az életet az Andrássy-birtokra. A Tőketerebesi Dél-Zempléni Múzeum és Kulturális 

Központ, Kassa Megye kulturális intézménye a megye belső pályázati keretében megvalósult 

legsikeresebb „A hagyományok a megújulások ihletői 2022" tematikus pályázat keretén belül 

eleveníti fel az Andrássyak egykori birtokának életét. A nagyközönség számára múlt 

csütörtökön, ünnepélyes keretek között megnyílt az Élet a birtokon elnevezésű új virtuális 

kiállítás egy olyan alkalmazás segítségével jött létre, ami a kiterjesztett valóság technológiáját, 

az úgynevezett Augmented Realityt használja. Ez a technológia a látogatók számára lehetővé 

teszi, hogy mobil eszközeiken keresztül találkozhassanak a terebesi uradalom egykori 

személyzetével és lakóival. „”A Kassai Önkormányzati Régió idén a megyén belüli felhívás 

keretében 4 pályázatot támogatott a »A hagyományok a megújulások ihletői 2022« c. 

tematikus felhívás keretén belül és ez a kiállítás az egyik közülük. Megvalósításukra Kassa 

Megye 200 000 EUR-t különített el." – árulta el Rastislav Trnka, Kassa Megye főispánja a 

nyitórendezvény közönségének. 

 

Lampionos felvonulással emlékeznek Dunaszerdahelyen az 1956-os 
forradalomra 
2022. október 17. – ma7.sk  

Október 23-án, vasárnap este 18 órakor hangulatos, ugyanakkor méltóságteljes eseménnyel, 

lampionos felvonulással is megemlékeznek Dunaszerdahelyen az 1956-os magyar forradalom 

októberi eseményeiről. A hangulatról az ezernyi színes fényben pompázó lampionok, valamint 

a nádszegi fúvószenekar, a „Rezesbanda" fog gondoskodni. A felvonulás a Csaplár Benedek 

Városi Művelődési Központ előtti térről indul! Szeretettel várják a kisgyermekes családokat is, 

hiszen a felvonulási táv gyermekbarát, nincs nyílt lángú lampion, csak biztonságos led-

lampionokat használnak - több féle színben! Lampionokat a helyszínen a szervezők 

biztosítanak! A lampionos felvonulás - ami békés, családi esemény - különleges élmény! 

Töltsünk közösen egy pompás estét - áll a szervezők felhívásában. 

 

Színvonalas gálával ünnepelték a szlovákiai magyar zenei életet 
2022. október 17. – bumm.sk  

Október 15-én a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban zajlott a X. Harmónia 

– Szlovákiai Magyar Zenei Díj ünnepélyes díjátadó gálája. Az Életműdíjat Józsa Mónika 

karnagy-zenepedagógus vehette át, a Harmónia-díjat Kristóf Réka operaénekes érdemelte ki, 

a közönségdíj Rácz Csaba csellóművészhez került. Kétórás – minden tekintetben igazán 

színvonalas – gálaműsorral ünnepelték szombat este a szlovákiai magyar zenei élet 

kiválóságait a komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központban. Elsőként a Harmónia 

Életműdíjat adták át, amit idén a szlovákiai magyar kórusmozgalom kimagasló alakjának, a 

Vágán élő Józsa Mónikának ítéltek oda. A karnagy-zenepedagógus méltatásában elhangzott, 
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hogy tanulmányait a Népművelési Intézet felsőfokú karnagyképző tanfolyamával kezdte 

Budapesten. 1992-ben a Pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán szerzett karvezetői, majd 2003-

ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Budapesten ének-zenetanári és karvezetői 

diplomát. 1986-tól 1992-ig az Ifjú Szivek Magyar Művészegyüttes énekkarának a karnagya volt. 

1981-től 1994-ig a Galántai Gimnázium leánykarát vezényelte. 1980-tól énekese, 

szólamvezetője és karnagya; 2006-tól művészeti vezetője is a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Vass Lajos Kórusának. 1992-től karnagya a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar 

Kórusának. Józsa Mónikának a díjat Szalay Szilvia zenepedagógus adta át. 

 

Bácsfeketehegy: Hálaadó istentiszteletet tartottak a 220 éves református 
templomban 
2022. október 17. – vajma.info 

Idén 220 éves a bácsfeketehegyi református templom. A jeles jubileum alkalmából ünnepi 

hálaadó istentiszteletet tartottak. Az anyaország Kárpát-medencei templomfelújítási 

programjának köszönhetően a barokk stílusú épület kívül-belül megújult. A szerbiai 

református közösség legrégebbi templomát 1785-ben a Kunhegyesről a falut újratelepítő hívek 

építették többnyire önerőből. A hálaadó istentiszteleten itt volt Nagy Kálmán lelkipásztor 

Kunhegyesről. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb öröm, hogy 220 év után is magyarul hangzik 

el az evangélium. Orosz Attila bácsfeketehegyi esperes lelkipásztor elmondta, hogy a teljes 

templombelső megújult, a mennyezetet, a falakat újrafestették, a fa elemek felújítását is 

elvégezték el, korszerűsítették a világítást. 

 

Szombaton tartották meg a XVI. Kárpát-medencei Népdalkör Találkozót Palicson 
2022. október 17. – magyarszo.rs 

A Palicsi Magyar Művelődési Egyesület szombaton tizenhatodik alkalommal tartotta meg az 

Elindultam szép hazámból... elnevezésű Kárpát-medencei Népdalkör Találkozóját Palicson, 

immár a nemrégiben felépített Palicsi Magyar Művelődési Központban. A rendezvény múltját 

és jelenét Csiszár Molnár Anna, az egyesület elnöke ismertette a sajtó képviselőinek. Komáromi 

Lepár Krisztina Aranypáva- és Vass Lajos-nagydíjas padéi népdalénekes a rendezvény 

főcímdalát énekelte el, majd Csiszár Molnár Anna köszöntötte az egybegyűlteket, aki örömét 

fejezte ki, hogy immár a találkozó résztvevői is láthatják az egyesület új székházát.  

 

Az újvidéki turisztikai kiállításra készülnek 
2022. október 17. – magyarszo.rs 

Ada önkormányzata 6 millió dinárral támogatta a szálláshelyek fejlesztését. A helyi turizmus 

fejlesztése érdekében Ada község önkormányzata nemcsak a wellnessközpontra fordított 

jelentős összeget, hanem legutóbb pályázatot írt ki a turisztikai szálláshelyek kialakítására és 

fejlesztésére – mondta Bilicki Zoltán adai polgármester az Urban House vendégház újabb 

szobáinak avatóünnepségén Adán. – Ada község önkormányzata annak érdekében hirdette 

meg a pályázatot, hogy a több napra községünkbe látogató vendégek színvonalas 
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szálláshelyeken tudjanak megszállni. Összesen 6 millió dinárt volt a keretösszeg, amelyet tíz 

nyertes pályázat között osztottunk ki. Már az előző években is írtunk ki hasonló pályázatokat, 

amelyeket mindaddig folytatunk, amíg nem látjuk úgy, hogy a szálláshelyeket illetően elértük 

a megfelelő ágyszámot. Ez tehát a jövőben is prioritásként fogjuk kezelni – nyilatkozta Bilicki 

Zoltán. 

 

Juhász Bálint: Az MNT jelentősége megkérdőjelezhetetlen 
2022. október 17. – pannonrtv.com 

November 13-án nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában. Országos kisebbségi 

önkormányzatokat választanak a nemzeti közösségek. A nemzeti tanácsi választásokon azok 

vehetnek részt, akik szerepelnek a külön választói névjegyzéken. Amennyiben valaki nem 

szerepel a választói névjegyzéken, de szeretne részt venni a szavazáson, kérvényezheti azt, 

október 28-ig. A magyar nemzeti tanácsi választásokon eddig egy lista indul, a Magyar 

Összefogás listája. A Magyar Nemzeti Tanács jelentősége az oktatás, a kultúra, művelődés, a 

tájékoztatás és a nyelvhasználat vonatkozásában egy megkérdőjelezhetetlen és fontos 

szerepkör - mondta Közügyek című műsorunkban Juhász Bálint, a VMSZ Intézőbizottságának 

elnöke. 

 

Új program a szerbiai óvodákban 
2022. október 17. – pannonrtv.com 

A topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben idén minden tagozat már az új program 

szerint működik. A 2022/2023-as tanév végére Szerbia minden iskoláskor előtti intézménye 

átáll az úgynevezett projekt módszerre. A Felrepülés évei iskoláskor előtti oktatási és nevelési 

program alapokat 2019-től kezdték el az óvodákban. 

 

22 millió dinár a tartománytól Óbecse község iskoláinak 
2022. október 17. – pannonrtv.com 

Óbecse község iskoláinak közel négy év alatt összesen 22 millió dinárt biztosított különféle 

beruházásokra a tartományi oktatási titkárság. A támogatott intézmények közül ma háromba 

ellátogatott Szakállas Zsolt tartományi illetékes titkár. Az egyik diák alkotását nyomtatták 

pólóra az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói. Az ajándék Szakállas Zsolt tartományi 

oktatási titkárnak készül, aki azért látogatott el az iskolába, hogy megnézze: mire is fordította 

az intézmény a 2,8 millió dináros tartományi támogatást. 

 

ORFK: mintegy kilencezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. október 18. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5001-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3931-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 104 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 
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napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Vonattal 93-an - köztük 35 gyermek - érkeztek Budapestre az ukrajnai háború 

elől menekülve - tudatta az ORFK.     

 

Hosszabb időre lezárják a tiszaújlaki hidat 
2022. október 17. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Október 18-án, kedden az ott tervezett javítási munkálatok miatt lezárják a tiszaújlaki Tisza-

hidat. A Tiszaháti kistérség közösségi oldalán megjelentetett információ szerint október 18-tól, 

reggel 9 órától (közép-európai idő szerint) az Újlaki Tisza-híd felújítási munkálatok miatt a 

gépkocsi- és teherforgalom számára le lesz zárva. A gyalogosak továbbra is közlekedhetnek az 

ukrán–magyar határátkelő tövében lévő hídon. A korlátozás a felújítási munkálatok 

befejezéséig tart. 

 

Elstartoltak a nyelvtanfolyamok a Rákóczi-főiskolán 
2022. október 17. – kiszo.net, karpataljalap.net 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja által szervezett 

magyar, ukrán, angol és német nyelvtanfolyamok nyitó ünnepségét a főiskola átriumában 

rendeztek meg. Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ vezetője elmondta, a 

nyelvtanfolyamokat húsz éve, a 2002-2003-as tanévtől folyamatosan megszervezik alap-, 

haladó- és középszinten. A képzések fő célja a kommunikáció, illetve a beszédkészség-

fejlesztése. – A tanfolyamokra összesen 116-an (42 angol, 32 ukrán, 30 magyar, 12 német) 

jelentkeztek alap- és középszintre. Nyolc csoportban hat szakember bevonásával kezdődnek 

meg a foglalkozások. A résztvevőknek a tanfolyam végeztével szóbeli és írásbeli vizsgát kell 

tenniük. Akik ezt jól teljesítik, magyar és ukrán nyelvű tanúsítványt vehetnek majd át. 

 

Magyarország, Szlovákia és Románia segítségével hoznak létre egy kastély 
formájú játszóteret Huszton 
2022. október 17. – karpataljalap.net 

A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna határon átnyúló együttműködési program 

keretében Kárpátalján már több éve valósulnak meg különböző projektek a kulturális örökség 

újjáélesztése, a turizmus népszerűsítése és szociális helyek kialakítása érdekében. Ennek a 

programnak köszönhetően például a nevickei várban a toronyhoz stilizált boltívet kezdtek 

építeni. A Tematikus Várút, SMAR.T.OURISM projektet a „Kárpátalja” Regionális Fejlesztési 

Ügynökség valósítja meg. Az Európai Unió forrásaiból, valamint magyarországi, szlovákiai és 

romániai partnerek támogatásával új ötleteken dolgozik a csapat. 

 

A Kárpát-Ház Civil Szervezet néptánc oktatási programja 
2022. október 17. – karpat.in.ua 

A 10 éves múltra visszatekintő Kárpát-Ház Civil Szervezet a megalakulásakor azt a célt tűzte 

maga elé, hogy gazdagítsa a helyi magyar kulturális életet, támogassa hagyományainkat. Az 
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évek során mind programjaik, mind tevékenységi körük bővült. A civil szervezetnek az 

anyaországi támogatások jóvoltából sikerült több kulturális központot is felújítani, azonban itt 

nem állnak meg, hiszen akkor van csak értelme ezeknek az épületeknek, ha élettel is meg tudják 

tölteni.  

        

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 17. – Kossuth Rádió 

 

Annak ellenére, hogy a szárazföldi harcok dél-kelet Ukrajnában zajlanak, és az orosz rakéták 

főleg az ország középső részében csapódnak be, a háború Kárpátalja mindennapjaira is 

rányomja a bélyegét. Az országos elektromos hálózat lebombázása miatt például Kárpátalján 

is takarékosságra kérték a lakosokat.  

 

"Mi, felvidéki magyarok, akik az életünk során – kortól függően – már több államalakulatban 

is éltünk úgy, hogy közben nem mozdultunk el a szülőföldünkről, tisztelettel fordulunk 

Önökhöz, mint Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövetéhez Szlovákiában..." 

Így kezdődik az a nyílt levél, amelyet a Munkácsi-vár turul szobra eltávolítását követően a 

napokban küldött felvidéki értelmiségiek egy csoportja Pozsonyba, s amivel üzent az egész 

felvidéki magyarságnak, de a határon túl más kisebbségi helyzetben élőknek is. A 

kezdeményezés elindítóit kérdeztük. 

 

A Rákóczi Szövetség nemzeti ünnepeinkhez, emléknapjainkhoz kapcsolódóan minden évben 

három alkalommal hirdeti meg diákutaztatási programját. Minden, magyar nyelven is oktató 

középiskola utazó csoportja pályázhat, amely testvériskolájával közösen szeretne 

megemlékezni az aktuális ünnep alkalmából.  

 

Két év kihagyás után újraindul az Örökségünk őrei országos műemlékvédelmi verseny. A 

járványhelyzet alatt a szervezők átértékelték és átgondolták a verseny célját, értékeit, főbb 

mozzanatait, így a szabályzatba belekerült néhány fontos módosítás. Október 21-ig várják a 9–

12. osztályosok mellett idén először az 5–8. osztályos csapatok jelentkezését is. Hegedüs Csilla 

államtitkárt, a verseny ötletgazdáját kérdeztük. 

 

Szombaton felszentelték Nyárádgálfalva unitárius templomának mását a Szentendrei 

Szabadtéri Múzeum májusban megnyílt Erdély I. tájegységében. Növeli az esemény 

jelentőségét, hogy 1939 óta – maikor is elkészült Kocsord temploma – nem épült olyan 

templom, amely kifejezetten az unitáriusok számára emeltetett, és a szentendrei éppen a 10. az 
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erre a célra készült unitárius templomok sorában. Túl turisztikai jelentőségén, működő 

istenházának tervezik, jelen elképzelések szerint havi egy istentisztelettel. 

 

Tizedik alkalommal szervezték meg a Székelyföldi Vadásznapokat. A vándorrendezvény 

házigazdája Háromszék volt, nem véletlenül, hiszen 140 évvel ezelőtt az elsők között alakult 

meg az akkori Magyarországon a Háromszéki Vadászegylet a felelős vadgazdálkodás 

megteremtése és az orvvadászat megakadályozása érdekében.  A cél ma sem más, 

hangsúlyozzák a vadásznapok résztvevői.   


