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Szijjártó: a fényeslitkei vasúti terminálnak nagy szerepe lesz a világélelmezési 

válság enyhítésében 
2022. október 18. – MTI, hirado.hu, Ripost, HírTV, PestiSRácok 

A fényeslitkei vasúti terminálnak jelentős szerepe lesz a háború miatt megszakadt ukrán 

gabonaexport folytonosságának biztosításában, és ezáltal a világélelmezési válság 

enyhítésében - emelte ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden. A tárcavezető az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vasúti 

nyomtávváltáson alapuló központjának átadásán aláhúzta, hogy a beruházás akkor kezdődött 

meg, amikor Kelet és Nyugat együttműködése még komoly perspektívával rendelkezett, amikor 

úgy tűnt, hogy a Kína és Európa közötti kereskedelmi forgalom akadálymentesen bővülhet a 

következő időszakban. Mint közölte, a projekt a háború kirobbanásával új értelmet nyert, célja 

az eredetihez képest időközben megváltozott, jelenleg ugyanis az egyik legfontosabb feladat a 

globális biztonság szempontjából az ukrajnai gabonaexport folytonosságának garantálása, 

amihez gyors és hatékony szállítási útvonalakra van szükség. Leszögezte: a terminálnak ennek 

megfelelően óriási szerepe lesz az Ukrajnából származó gabona eljuttatásában a világ 

legkülönbözőbb pontjaira. "A konstancai kikötő kapacitásai le vannak kötve, a szlovák és a 

román útvonalak telítettek, a Dunán és a Tiszán az alacsony vízszintek miatt a hajón történő 

szállítás nem egészen kiszámítható" - mutatott rá. "A Fényeslitkétől az észak-adriai kikötőkig 

vezető a leggyorsabb és leghatékonyabb útvonal annak érdekében, hogy a világ messzi pontjain 

is szavatolni lehessen az élelmiszerellátás biztonságát" - jelentette ki. 

 

Potápi: A mai napig semmiféle bocsánatkérésre nem került sor 
2022. október 18. – Magyar Nemzet 

–A mai napig semmiféle bocsánatkérésre nem került sor, sem az ukrán állampolgárságú 

magyar emberektől, sem a magyar nemzettől. Várjuk a bocsánatkérésüket! – hangsúlyozta 

lapunknak a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a munkácsi turulszobor 

eltávolításával kapcsolatban. Potápi Árpád János kiemelte: ilyen esetben az ukrán félnek 

kellene először megszólalni, megkeresni a felelősöket és kérdőre vonni őket. Mint mondta, a 

szobor jelképezte a kárpátaljai magyarságot, ugyanakkor a békés egymás mellett élés 

szimbóluma is volt. – A turulszobor lassan egy héttel ezelőtt történt eltávolítása vérlázító, 

megdöbbentő, felháborító és minden magyarázatot nélkülöző eljárás volt Munkács városától – 

hangsúlyozta az államtitkár, aki a szobor eltávolítását egyértelmű provokációnak tartja. Egy 

EU-tagjelölt országban alapvető fontosságú kell hogy legyen a demokratikus értékek és a 

kisebbségi jogok betartása, aminek része a történelmi emlékművek kölcsönös tisztelete is – 

emelte ki az államtitkár.  
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Potápi: a magyar nyelv összeköti a határon túli magyar vállalkozókat  
2022. október 18. – MTI, Hirado.hu, Vajma.info, Magyarszo.rs, PannonRTV, ma7.sk  

A magyar vállalkozóknak a Kárpát-medencében helyzeti előnyük van, ugyanis mindannyian 

magyar nyelven beszélnek és gondolkodnak, és ezáltal 7-8 országban is gyorsabban tudnak 

kapcsolatot teremteni egymással - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára kedden Zentán. A politikus a vajdasági gazdaságfejlesztési 

program mentorprogramjának harmadik ciklusát nyitotta meg a vajdasági városban. Mint 

mondta, ezek a vállalkozók egy olyan üzleti és gazdasági kapcsolatrendszernek, illetve 

hálózatnak a tagjai, amelynek alapvető lényege az, hogy magyar.  Hozzátette: rengeteget 

változott a világ az idén, főként az ukrajnai háború miatt, és az év elején még senki nem tudta 

megmondani, hogy milyen nehézségekkel kell majd mindenkinek szembenéznie. Reményét 

fejezte ki, hogy a magyar vállalkozások meg tudnak maradni, meg tudják őrizni a 

munkahelyeket, és könnyebben ki tudnak lábalni a válságból. Rámutatott, hogy a Vajdaság 

számos alkalommal példát adott a többi határon túli régiónak, és a gazdaságfejlesztési program 

is innen indult el. „A mentorprogramnak az alapvető sajátossága az, hogy hálózatépítésre jött 

létre, azért, hogy a fiatal vállalkozókat összehozza már több tíz éve működő vállalkozásokkal, 

vállalkozókkal, akik segítséget nyújtanak nekik, annak érdekében, hogy a fiatalok is minél 

gyorsabban sikeressé tudjanak válni” - húzta alá. 

 

A közterek újragondolásával építik ki a Forradalom útvonalát Temesváron 
2022. október 18. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Temesváron uniós finanszírozással építik ki a Forradalom útvonalát – jelentette be a 

Facebookon Dominic Fritz, a város polgármestere. A Mentsétek meg Romániát Szövetség 

(USR) színeiben megválasztott elöljáró közölte: a város számára jelképértékű projekthez a 

helyreállítási alapból nyert 4,5 millió eurós finanszírozást az önkormányzat. Az erre vonatkozó 

szerződést hétfőn írta alá Bukarestben Ruben Lațcău alpolgármester. Az érzelmek, a 

skandálások, a tüntető tömeg felhördülése, a golyók süvítése és a kommunistaellenes 

forradalom képei visszatérnek Temesvár utcáira. Újragondoljuk a köztereket 1989 

decemberének forró helyszínein úgy, hogy a turisták és a város lakói a múlt tudatában lépjenek 

e terekre – közölte a polgármester. Hozzátette: a modern technológiát is segítségül hívják 

ahhoz, hogy a temesváriak újraélhessék a forradalom napjainak feszültségét és reményét. 

 

A Romániát és Magyarországot összekötő közúti projektekről egyeztettek 

Nagyváradon 
2022. október 18. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A nagylaki és borsi autópálya-határátkelők megnyitása óta a Románia és Magyarország közötti, 

határokon átívelő közúti infrastrukturális projektek megvalósítása a jó gyakorlatok példája – 

állapította meg kedden Nagyváradon Cristian Pistol. A közúti infrastruktúrát kezelő országos 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-romaniat-es-magyarorszagot-osszekoto-kozuti-projektekrol-egyeztettek-nagyvaradon
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társaság (CNAIR) vezérigazgatója a román-magyar kétoldalú szakértői találkozón vett részt 

Nagyváradon, amelyen a szállításügyi minisztérium, a CNAIR és a Bihar megyei önkormányzat   

képviselte a román felet. Pistol a Facebookon számolt be a találkozóról, amelynek résztvevői a 

Románia és Magyarország közúti összeköttetéseire vonatkozó kormányközi megállapodások 

gyakorlatba ültetéséről tárgyaltak. Szóba került az M49-es és M44-es autópálya, a 

Szatmárnémeti–Óvár, illetve az Arad–Nagyvárad gyorsforgalmi út építése is. „Biztos vagyok 

benne, hogy ez a jó együttműködés a két ország infrastruktúrájának fejlődésével újabb román-

magyar határátkelőhelyek megnyitásához fog vezetni a jövőben” – idézte Pistol bejegyzését az 

Agerpres. 

 

Szülőföldön magyarul: október 20-ig lehet benyújtani az igénylést  
2022. október 18. – szekelyhon.ro 

Október 20-áig lehet pályázni a Szülőföldön magyarul program oktatási-nevelési, illetve 

hallgatói támogatására. A magyar állam Szülőföldön magyarul programjának célja a magyar 

nyelvű oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése; így a nevelési, oktatási, 

valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra azok a romániai 

gyerekek és fiatalok pályázhatnak, akik tanulmányaikat magyar nyelven folytatják. A 22 400 

forintnak megfelelő támogatásra az óvodások, valamint általános és középiskolások mellett a 

felsőoktatásban tanulók is jogosultak. Ők éveken át jóval kisebb hallgatói ösztöndíjat kaptak, 

de 2021-től ugyanakkora az összeg, mint az oktatási-nevelési támogatás. A programot idén a 

szokásosnál később hirdették meg, gyakorlatilag a tanév lezárta után lehet pályázni a 2021–

22-es tanévre szóló támogatásokra. Korábban Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 

programkoordinátor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkatársa a 

Székelyhonnak elmondta, a késői meghirdetés a kifizetéseket és érinti majd, valószínűleg 2023 

nyarán kaphatják kézbe a jogosultak a 2021–22-es tanévre vonatkozó támogatásokat. 

        
Diákbajnokság a nemzetegyesítés jegyében 
2022. október 18. – ma7.sk  

A Kárpátia Sport Polgári Társulás a Felvidéki Értékőrzőkkel együtt, Komárom város 

támogatásával október 18-án a Marianum Egyházi Iskolaközpontban tartja a XVII. Kárpát-

medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot - Wichmann Tamás emlékversenyt. 

Egyidejűleg a szentpéteri Kossányi József MTNY Alapiskolában és Óvodában az intézmény 

igazgatósága a „Kárpátiával“ és a Jövő Gyermekei Polgári Társulással együtt, a Kossányi József 

Napok keretében bonyolítja le a Kossányi Kupa asztalitenisz torna XIV. évfolyamát. Portálunk 

is jelen volt a marianumi nyitóünnepségen, ahol a szervezők nevében Mihacs Szilvia üdvözölte 

a jelenlevőket, a meghívott vendégek sorában Győr Bélát – a Magyarországi Olimpiai 

Akadémia főtitkárát, Hidvégi Vincét – a Duna-Ipoly Sportegyesület alelnökét, Kozenkow 

Ferencet – a RÁBA ETO volt labdarúgóját (a túlparti Czibor Zoltán-emlékszoba létrehozóját), 

Keszegh Bélát – Komárom polgármesterét és Fazekas Lászlót – a Szlovákiai Református 
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Keresztyén Egyház emeritus püspökét. Majd átadta a szót Keszegh Béla polgármesternek, aki 

hangsúlyozta: „tőlünk már sok mindent elvettek, de a tehetséget senkitől sem lehet elvenni“. 

 

Márai Sándor hazaérkezett 
2022. október 18. – ma7.sk  

Visszatért a kamaszkorú Márai Sándort ábrázoló portré Kassára, a Mészáros utcai házba, ahol 

egykor a Grosschmid család élt. A festmény az Egyesült Államokból került haza, s története 

ugyanolyan regényes, mint magáé az íróé. A festmény a kamasz Márai Sándort, illetve 

Grosschmid Sándort ábrázolja, s nagybátyja, Franz Wiesenthal (1856-1938) Bécsben élő 

festőművész festette. A Grosschmid család 1914-ben, az első világháború kezdetekor több 

hónapot töltött Bécsben, ugyanis a keleti front elég közel húzódott Kassához, ezért sok jómódú 

család elmenekült a városból. Ők történetesen Bécsbe mentek. A nagybácsi valószínűleg ebben 

az időszakban festhette. A család egykori kassai házában kialakított Márai Sándor 

Emlékkiállítás anyagában Wiesenthal több festménye megtalálható. „A legtöbbje másolat, 

például a szülei, dr. Grosschmid Géza és Ratkovszky Margit, illetve a húga, Katóka portréja, de 

van egy eredeti olajfestményünk is, ami a Szent Erzsébet-dómot ábrázolja” – magyarázta Ötvös 

Anna történész, Márai-kutató. Hozzátette, ezért is keresték a festő további alkotásait. Három 

évvel ezelőtt rábukkantak egy 1914-ben készült festményére, amelynek Egy fiú portréja volt a 

címe, s melynek modellje hasonlított Márai Sándorra, de nem tudhatták biztosan, valóban őt 

ábrázolja-e a festmény. 

 

Új színben pompázik a kicsindi római katolikus templom 
2022. október 18. – ma7.sk 

Kicsind temploma 1782-ben épült, idén 240 éves, a Szent Őrangyalok tiszteletére lett 

felszentelve. Idén került sor a külső felújítására. A klasszicista stílusra a minimalizmus 

jellemző, ezért az oszlopok és a templom körvonalai fehér színt kaptak a köztes felületek pedig 

egy különleges pasztell-levendula színt. Pásztor Rita polgármester asszonytól megtudjuk, a 

templom felújításának anyagi fedezetét a Nyitrai Püspökség biztosította, a felújítás teljes 

összegéhez hiányzó pénzösszegre pedig gyűjtést szervezett az önkormányzat. Két hónap 

leforgása alatt összegyűlt a hiányzó összeg, így még az idén megvalósulhatott a templom külső 

rekonstrukciója és festése.2022. október 13-án ünnepi szentmisére került sor, melynek 

keretében Viliam Judák, nyitrai megyéspüspök megáldotta és a felújítás után újra szentelte a 

templomot. „Templomok ott épültek és épülnek, ahol az embereknek van hite. Közösségünk 

Istenbe vetett hitét bizonyítja a mi templomunk is immár 240 éve. 

 

Berényi: Tudom, mire van szüksége Nagyszombat megyének 
2022. október 18. – ma7.sk  

A TASR hírügynökség interjút közölt Berényi Józseffel, a Szövetség Nagyszombat megyei 

elnökjelöltével, a párt MKP platformjának vezetőjével.  Milyen állapotban van most 

Nagyszombat megye, mik a fő pozitívumok, illetve negatívumok kérdésre Berényi a 

következőket mondta: „A megyében alacsony a munkanélküliség. Egy nagyon színes, nagyon 
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érdekes régióról beszélünk, de hozzá kell tenni, hogy megyei regionális identitás még mindig 

nem létezik. A lakosság az egyes járásokat, régiókat érzi magáénak, például az Erdőhátot, a 

Csalóközt, Mátyusföldet és így tovább. Viszonylag gazdag régióról beszélünk, a legnagyobb 

probléma pedig a közlekedés. Akik Nagyszombatba tartanak, esetleg Ausztriába, vagy 

Csehország, Magyarország egyes részeibe utaznak, érintik a megyénket. Így van ez a 

Lengyelországból és a Baltikumból a Balkánra és Törökországba tartó kamionforgalommal is. 

Ez óriási megterhelést jelent az utakra, és óriási feladat a megye számára az útfelújítás." 

 

Lelkipásztorként tért vissza Marcelházára Édes Gábor 
2022. október 18. – felvidek.ma  

Ünnepi istentiszteleten iktatták be a marcelházi egyházközség lelkészi állásába a falu szülöttét, 

Édes Gábort, aki hat évig volt a Budapest-Fasori református gyülekezet beosztott lelkésze. Rácz 

Elemér lelkipásztor nyugalomba vonulása után az egyházközség még márciusban 

megválasztotta lelkipásztorául Édes Gábort. 2022. október 16-án, vasárnap Szénási Szilárd 

esperes hivatalosan is beiktatta a marcelházi gyülekezet élére. Úgy véli, hogy a beiktatás nem 

róla szól, hanem arról a közösségről, akik eddig is és a továbbiakban is imádkoznak érte. 

„Számomra a beiktatás, azt jelenti, hogy van egy közösség, amely ebben a szolgálatomban 

mögöttem áll. És valahogyan kölcsönösen felelősek vagyunk egymásért Isten szeretetében. Ez 

egy nagyon komoly dolog: egyfajta elköteleződés egymás iránt. Most mind a ketten – tágabb 

közösségben és szűkebb értelemben is – azon fogunk tevékenykedni, hogy Isten akarata az 

életünkben ott legyen s az még jobban kiteljesedjen. 

 

Választási fórumot rendeztek Nagymegyeren 
2022. október 18. – Új Szó  

A képviselő-testület egyre látványosabb széthúzása és a polgármester személyéhez fűződő, 

évekig tartó elégedetlenség azt eredményezte, hogy a közelgő választásokon a 13 képviselői 

székre összesen 42-en, míg a polgármesteri székre 5-en pályáznak. A nagyszámú jelölttel 

ellentétben a város lakosai már nem mutattak akkora érdeklődést a választási fórum iránt, 

melyet a képviselő- és polgármesterjelöltek bemutatkozásának szenteltek. A kultúrház még 

félig sem telt meg, pedig a rendezvény nyilvános volt és több platformon is meghirdették. A 

bevezetőben elmondták a városi és megyei önkormányzati választások legfontosabb 

tudnivalóit, a bemutatkozásokat követően pedig a polgármesterjelöltektől kérdezni is lehetett, 

mellyel többen is éltek. Az egyes felszólalásokra szánt időt többen kevesellték – a 

képviselőjelöltek 1, míg a polgármesterjelöltek 5 percet kaptak –, ennek ellenére jól 

összefoglalt, velős bemutatkozásokat hallhattunk. Volt, aki jegyzetekből olvasott fel, de olyan 

is, aki kiállva az pódiumra egyenesen az közönséghez szólt. 

 

Alapy Gyula emléke előtt tisztelegtek 
2022. október 18. – Új Szó  

A Duna Menti Múzeum (DMM) és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (JKME) a 

komáromi művelődéstörténet meghatározó alakjaként tisztelt Alapy Gyula születésének 150. 
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https://felvidek.ma/2022/10/lelkipasztorkent-tert-vissza-marcelhazara-edes-gabor/
https://ujszo.com/regio/valasztasi-forumot-rendeztek-nagymegyeren
https://ujszo.com/regio/alapy-gyula-emleke-elott-tisztelegtek
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évfordulója alkalmából közösen rendezték meg „A kultúra és tudomány szolgálatába“ című 

kiállítást A tárlat ünnepélyes megnyitása előtt a szervezők és vendégeik megkoszorúzták Alapy 

Gyula (1872-1936) emléktábláját, amely a múzeumi főépület, a Kultúrpalota oldalán található. 

Keszegh Margit, a JKME elnöke emlékeztetett, Alapy álmodta meg az egyesületük 

megalapítását, valamint a Kultúrpalota megépítését is. Az alapvetően hely- és 

művelődéstörténeti jellegű tárlat egyfelől információgazdag panókból áll, ám ezen felül 

korabeli tárgyakat is megtekinthetnek az érdeklődők. Vanya Péter, a múzeum történésze és a 

kiállítás kurátora elmondta, a kiállítás tárgyi részében eredeti dokumentumokat – meghívókat, 

leveleket és más forrásokat – is elhelyzetek. A tárlat részét képezi Komáromi Kacz Endre ismert 

festménye is, amely Alapy Gyulát ábrázolja. 

 
Háborús kormány alakul? 
2022. október 18. – Magyarszo.rs 

Az új kormányt 25 minisztérium alkotja majd – többek között erről vitáztak a köztársasági 

képviselőház őszi ülésszakának tegnapi első ülésén. Négy tárcával lesz több mint a korábbi 

kormányban, külön minisztériumot képez majd a kulturális, az oktatási tárca, a kül- és 

belkereskedelem is egy minisztériumba kerül, ahogy a tájékoztatás és a telekommunikáció is 

egyetlen tárcát képez majd. Az ellenzék szerint túl sok ennyi minisztérium, feleslegesen növeli 

az államapparátust, a hatalmi koalíció pedig azzal érvelt, hogy a minisztériumokat úgy 

állították össze, hogy az válaszolni tudjon az előttük álló kihívásokra. A minisztériumokról 

szóló törvény törvénymódosítási javaslatot előterjesztve Milenko Jovanov kiemelte, nehéz 

időszak áll az új kormány előtt, hiszen rendkívüli helyzetben, háborús időkben kell helyt állnia, 

amikor a világban a feszültség csak növekszik. 

 

A lehetőség, amivel élni kell: Elindult a Vajdasági Mentorprogram harmadik 

évada 
2022. október 18. – Vajma.info 

A Prosperitati Alapítvány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, a 

Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének támogatásával és a Design Terminal szakmai 

partnerségével harmadik alkalommal is elindította Vajdasági Mentorprogramját, ami a tervek 

szerint a jövő év májusáig tart majd. A mentorprogram harmadik évadját a zentai Royal 

Szállodában nyitották meg ünnepélyes keretek között. A rendezvényen elsőként Juhász Bálint, 

a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője és Jónás László, a Design Terminal üzletfejlesztési 

vezetője köszöntötte a programnak a tartományunk minden szegletéből érkező résztvevőit, 

majd pedig Potápi Árpád János Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

államtitkára szólt az egybegyűltekhez. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5061/kozelet/274012/H%C3%A1bor%C3%BAs-korm%C3%A1ny-alakul-miniszt%C3%A9rium-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-szerb-parlament.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27960/A-lehetoseg-amivel-elni-kell-Elindult-a-Vajdasagi-Mentorprogram-harmadik-evada.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27960/A-lehetoseg-amivel-elni-kell-Elindult-a-Vajdasagi-Mentorprogram-harmadik-evada.html
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330 éves a péterváradi vár 
2022. október 18. – Magyarszo.rs 

A péterváradi vár építése 330 évvel ezelőtt kezdődött. A várnak jelentős szerepe volt a magyar 

történelemben, ma pedig már a fesztiválozók egyik kedvenc helyszíne Vajdaságban. A 

péterváradi vár falai között rendezik minden nyáron az EXIT fesztivált, amely ma a Balkán 

legnagyobb zenei-kulturális kavalkádja. A római korban Cusumnak, majd Acumincumnak 

nevezett település volt itt. A Várat 1237-ben említették először Peturwarod néven (az uradalom 

birtokosa a Bánk bánból is ismert Petur bán volt).1463-ban ott kötött szövetséget Mátyás király 

Velencével a török ellen. 1526. júliusában a várost majd a várat is elfoglalta a török. 

 

Operaest, táncelőadás, filmzenei koncert, tárlat és könyvbemutatók 

Magyarkanizsa napja alkalmából 
2022. október 18. – Magyarszo.rs 

Magyarkanizsa október 20-án a török hódoltság alóli felszabadulás évfordulóját ünnepli. Ez 

egyben a község napja is. Az alkalmi rendezvények már szerdán megkezdődnek és négy napig 

tartanak. Az ünnep keretében sor kerül a nyilvános elismerések átadására, de számos 

színvonalas művészeti és közösségi programokon is részt vehetnek a polgárok, emelte ki 

sajtótájékoztatóján Vranić Váradi Lívia, a szervezőbizottság tagja. A programsorozat szerda 

délután 17 órakor Magyarkanizsáról szóló könyvek bemutatójával veszi kezdetét a József Attila 

Könyvtárban. A Megörökített történelem elnevezésű rendezvényen bemutatásra kerülnek az 

eddig megjelent, Magyarkanizsa történelmét bemutató kötetet, amelyek a Délvidék 

Kutatóközpont gondozásában láttak napvilágot. Az érdeklődők megismerhetik egyebek között 

a Magyarkanizsa község a múlt század fotóin című kötetet, amelynek fotóit Magyarkanizsa 

polgárai gyűjtötték, adták kölcsön a könyvhöz. A régi és új magyarkanizsai könyveket Fejős 

Sándor, Forró Lajos és Kávai Szabolcs méltatja. 

 

Megünnepelték a szabadkai Zeneiskola 154. évfordulóját 
2022. október 19. – Pannon RTV 

Iskolanapot ünnepeltek tegnap a Szabadkai Zeneiskola tanárai és diákjai. Az ünnepi műsor 

keretében elismerő oklevéllel köszönték meg azoknak a tanároknak a munkáját, akiknek a 

tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el a tavalyi versenyeken és fesztiválokon. A 

Zeneiskola 154. évfordulójára meghívták az intézmény nyugdíjasait és egykori igazgatóit, 

továbbá a helyi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács képviselőit és más iskolák vezetőit is. 

A szabadkai zenedések mellett eszéki, szegedi és belgrádi zeneiskolák tanulói is felléptek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27959/330-eves-a-petervaradi-var.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27961/Operaest-tanceloadas-filmzenei-koncert-tarlat-es-konyvbemutatok-Magyarkanizsa-napja-alkalmabol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27961/Operaest-tanceloadas-filmzenei-koncert-tarlat-es-konyvbemutatok-Magyarkanizsa-napja-alkalmabol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megunnepeltek-szabadkai-zeneiskola-154-evfordulojat


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 19. 

. 

 

Mikita: értelmes párbeszéd szükséges a munkácsi Turul-emlékmű kapcsán 
2022. október 18. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A megyei és országos sajtó képviselőivel tartott közvetlen találkozót Viktor Mikita, Kárpátalja 

kormányzója. Az alkalmon a Turul-emlékmű kapcsán is nyilatkozott a megye vezetője. A 

kormányzó szavai szerint az elmúlt napokban több szempontból is megvizsgálták az ügyet, és 

arra jutottak, hogy nem lett volna szabad ilyen hirtelen formában cselekedni. Elmondta, hogy 

amikor a képviselők bejelentették a közösségi médiában döntésüket, már egy óra múlva végre 

is hajtották azt. 

 

ORFK: csaknem kilencezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. október 19. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5071-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3811-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 233 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzéséért. Vonattal 64 ember, köztük 22 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK.  

 

Magyarország segítséget nyújtott a harcokban elesett Háda László családjának 
2022. október 18. – kiszo.net, karpat.in.ua 

A beregszászi férfi a hetedik kárpátaljai magyar nemzetiségű, aki az orosz-ukrán háborúban 

vesztette életét. Háda László immár nyolc éve Budapesten élt, édesanyja támasza volt, és 

amikor február 24-én kitört a háború, úgy döntött, hogy azonnal hazajön, és ha kell, harcol. – 

Sírva könyörögtem neki, hogy ne jöjjön haza, de nem lehetett feltartóztatni, azt mondta, úgy 

érzi, jönnie kell – mondta az édesanya, Erzsébet, aki unokájával, Klaudiával érkezett a 

beregszászi konzulátusra, hogy átvegye a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felajánlott 

támogatást. 

 

Ungvári sportoló a háború újabb kárpátaljai áldozata 
Ismét kárpátaljai fiatal életét követelte az orosz–ukrán háború. A csatatéren hunyt el Danilo 

Bohuszlavszkij ungvári sportoló – közölte az Ukrajna Amerikai Futball Liga (ULAF). A férfi az 

ungvári Lumberjacks amerikai futball klub játékosa volt. Sokat tett azért, hogy a sportág 

fejlődjön Kárpátalján. A 128. rohamdandárnál teljesítette katonai szolgálatát. Herszon 

megyében vesztette életét. Az egyik bajtársát mentette meg, amikor meghalt. Danilo 

Bohuszlavszkij 32 éves volt. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mikita-ertelmes-parbeszed-szukseges-a-munkacsi-turul-emlekmu-kapcsan/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/19/orfk-csaknem-kilencezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://kiszo.net/2022/10/18/magyarorszag-segitseget-nyujtott-a-harcokban-elesett-hada-laszlo-csaladjanak/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ungvari-sportolo-a-haboru-ujabb-karpataljai-aldozata/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 19. 

. 

 

Rangidős kárpátaljai katona halt meg a fronton 
2022. október 18. – karpatalja.ma 

Újabb kárpátaljai katona haláláról érkezett hír. Herszon megyében vesztette életét Vaszil 

Ripics, rangidős katona, az A1778-as egység 3. rohamosztagának sofőrje, szerelője. A rangidős 

védő 1977. augusztus 13-án született. A háború első hetében hívták be szolgálatra. 2016 és 2019 

között szerzősédes katona volt az ukrán fegyveres erőknél. Vaszil Ripics utoljára májusban 

látogatott haza. Később megsérült a harcokban, és kórházi kezelésre szorult. Ripics a kezelés 

lejárta előtt visszatért a frontra társaihoz. Október 15-én hunyt el harc közben. 

 

Összegzés és (újra)tervezés a KMNE-ben 
2022. október 18. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) rendszeresen megtartja a helyi 

összekötők találkozóját, ahol a megjelentek megbeszélik az aktuális ügyeket, programokat a 

felmerülő problémákat. A legutóbbi alkalomnak az Ortutay Elemér Görögkatolikus 

Szakkollégium (Beregszász) adott otthont. – Eddig többek mellett azért imádkoztunk, hogy 

gyermekeink zavartalanul tudjanak óvodába és iskolába járni, és most azért kérjük Isten 

segítségét, hogy a következő év legyen élhető, jó. A mai fórumunkon megvitattuk, miként telik 

a 2022-es esztendő, melyek azok a programok, amelyeket jövőre meg szeretnénk ismételni. És 

természetesen azt is, milyen újdonságokat tudnánk a jövőben hozzácsatolni a futó – apa–lánya, 

anya–lánya, apa–fia, anya–fia programok, házasság hete stb. – programjainkhoz – fejtette ki 

a KMNE elnöke. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 18. – Kossuth Rádió 

Erősödik az önkormányzati választások előtti kampány a Felvidéken. Október 29-én már nem 

kell a magyar választóknak a különböző magyar pártok jelöltjei közül választani, szavazhatnak 

az egységes magyar párt, a Szövetség jelöltjeire. A ma7 médiacsalád Nézőpont műsorának a 

vendége volt három, dunaszerdahelyi járási polgármester, akik ismét vállalják a megméretést.  

 

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

állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte. A táblabíróság ezúttal 

arra hivatkozott, hogy nem illetékes az érdemrendet megvonó elnöki rendelet vizsgálatára. 

https://karpatalja.ma/haboru/rangidos-karpataljai-katona-halt-meg-a-fronton/
https://kiszo.net/2022/10/18/osszegzes-es-ujratervezes-a-kmne-ben/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvédet, Tőkés László jogi képviselőjét, a mostani ítéletről és a 

további lehetséges jogi lépésekről Erdei Edit -Zsuzsánna kérdezte, aki röviden összefoglalja a 

hat éve tartó peres ügy előzményeit is. 

 

Zentán megnyílt a Vajdasági Mentorprogram harmadik évadának rendezvénye, mely a 

délvidéki magyarok szülőföldön maradását segítő gazdaság-fejlesztési program kibontakozását 

hivatott segíteni. A megnyitón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is jelen 

volt. Elsőként ő szólal meg összeállításunkban. 

 

9000 család kapja meg Kárpát-medence szerte a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. A 

támogatásban azok a családok részesülnek, akik magyar tannyelvű osztályokba íratták 

gyermekeiket. Kárpát-medence szerte 500 településre mennek el a Rákóczi Szövetség 

képviselői.   

 

Erdély szerte több mint 2500 család kapja meg az egyszeri támogatást. Nagyváradon a Barátok 

temploma adott otthont az ünnepi eseménynek, ahol 1200 gyermeket köszöntöttek. I Az 

előadások mellett közös éneklés, játék, kézműveskedés jellemezte a hagyományéltető óvónők 

Teréz-napi találkozóját a Szentendrei Szabadtéri Múzeumban. Az idei, szám szerint 18.  

rendezvényükön Petőfi Sándor gyermekverseit állították tematikájuk középpontjába – Anyám 

tyúkja és Morzsa kutya jegyében - a határon belüli és határon túli óvodákból érkező 

pedagógusok.  

 


