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Nyomtatott és online sajtó 
 

       

Potápi: idén is támogatja a kormány a kárpátaljai gyermekétkeztetést 
2022. október 19. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága az előző évekhez hasonlóan idén is 

meghirdeti a kárpátaljai gyermekétkeztetési programot - közölte Potápi Árpád János szerdán 

az MTI-vel. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár ismertette: a program keretében a 

kárpátaljai magyar oktatási intézmények óvodai és alsó osztályos diákjai egyszeri, 30 ezer 

forintos étkezési támogatásra pályázhatnak. Hozzátette: a 2021-es évben 6591 gyerek részesült 

támogatásban. Potápi Árpád János felidézte: a nemzetpolitikai államtitkárság 2015-től külön 

pályázati rendszer keretében támogatja a kárpátaljai magyar társadalom szinte minden 

rétegét, ezzel segítve a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását.  A program az elmúlt évek 

során nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság ne hagyja el tömegesen 

szülőföldjét - hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte: a gyermekétkeztetési program a 

kárpátaljai szociális programcsomag része, az idei évben azonban - tekintettel arra, hogy 

februárban leállt a jelenléti oktatás Kárpátalján és csak szeptemberben indult újra - külön 

hirdetik meg a gyermekétkeztetési programot. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

rámutatott: az elmúlt hónapok egyik legnagyobb sikere, hogy Kárpátalja szinte minden magyar 

tannyelvű közoktatási intézményében sikerült elindítani a jelenléti oktatást. A beiskolázási 

számadatok azt mutatják, hogy a jelenlegi bizonytalan háborús helyzetben a kárpátaljai 

magyarság többsége továbbra is a szülőföldjén tartózkodik. 

 

Szili Katalin: a válságok miatt rosszabbak a kisebbségi jogérvényesítés esélyei, de 

a célokról lemondani nem szabad 
2022. október 19. – MTI, Origo, hirado.hu, kiszo.net 

Szili Katalin szerint a világjárvány, a háború, a gazdasági, és energiaválság körülményei 

közepette gyengébbek a kisebbségi jogérvényesítés esélyei, de a célokról lemondani nem lehet, 

ezeket zárójelbe tenni nem szabad. A miniszterelnöki megbízott nagyváradi sajtótájékoztatóján 

beszélt erről, amelyet Tőkés Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökével, 

Kalmár Ferenccel, a román-magyar kisebbségi vegyes bizottság társelnökével, és Csomortányi 

Istvánnal, a Partiumi Autonómia Tanács alelnökével közösen tartott szerda délután. Szili 

Katalin úgy vélte: az erdélyi magyarság autonómiaigényét először kinyilvánító Kolozsvári 

nyilatkozat október végi 30. évfordulója és a román kisebbségi törvény előkészítése jó alkalom 

lenne az erdélyi magyar politikai szervezetek újabb megállapodására. Egyben felajánlotta a 

segítségét e megállapodás kialakításához. A Kolozsvári nyilatkozat évfordulóját Tőkés László 

hozta szóba. Megemlítette: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke által 2018 januárjában aláírt 

együttműködési megállapodásban a Kolozsvári nyilatkozat 25. évfordulójára hivatkoztak. Úgy 
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vélte: az autonómiaformák törvénybe iktatására a román kormány programjában is szereplő 

kisebbségi törvény nyújthat lehetőséget. Megjegyezte: a törvény elfogadását a román 

alkotmány is előírja, Kelemen Hunor pedig korábban azt mondta, hogy ez év őszén kerülhet 

sor a törvényalkotásra. 

 

Nyolc VMSZ-es államtitkári pozíció lesz az új kormányban 
2022. október 20. – PannonRTV, Magyarszo.rs, Vajma.info 

Folytatódik az együttműködés a Szerb Haladó Párt és a VMSZ között - mondta Pásztor István, 

a VMSZ elnöke a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként. 

Nem hét, hanem nyolc VMSZ-es államtitkári pozícióban állapodott meg az új kormányban 

szerdai tárgyalásán Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke és Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke. Az együttműködés folytatódik a haladók és a VMSZ között, a vajdasági 

magyar párt vezetője át is adta tegnap a koalíciós javaslatot az SZHP elnökének. A két fél a 

migrációról is egyeztetett. Meg szeretnék állítani az illegális bevándorlókat még Szerbia déli 

határa előtt, Észak-Macedóniában, ennek érdekében pedig műszaki szempontból is 

megtesznek mindent. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, hogy 

ez azt jelenti, hogy a szerb-észak-macedón határon is fel kell épülnie egy határzárnak, egy 

kerítésnek, ami megakadályozhatja, hogy a migránsok egyáltalán belépjenek Szerbiában. 

           
„Amit lehet, azt állami egyetemen kell megvalósítani” – Soós Anna, a BBTE 

rektorhelyettese a magyar oktatás 150 évéről 
2022. október 19. – Krónika, MTI, hirado.hu 

Nagyon fontos a magyar nyelvű oktatással is rendelkező állami egyetemek és az erdélyi magyar 

magánegyetemek közötti együttműködés, de amit lehet, azt az állami egyetemen kell 

megvalósítani – jelentette ki a Krónikának adott interjúban Soós Anna, a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem rektorhelytettese. A magyar tagozat vezetője a magyar oktatás 

bevezetésének 150. évfordulója kapcsán a BBTE magyar múltjának felvállalásáról, a magyar 

tagozat helyzetéről és a jövőbeli kihívásokról, illetve a Szegedi Tudományegyetemmel való 

együttműködésről is mesélt.  

 

Magyar teátrumi szemle a Cenk alatt: határon túli társulatok is fellépnek a 

Brassói Magyar Színházfesztiválon  
2022. október 19. – Krónika 

Erdélyi vendégszereplők, valamint a délvidéki, beregszászi és salgótarjáni társulat is 

meghívottja a hatodik alkalommal szervezendő Brassói Magyar Színházfesztiválnak, amely 

október 20. és 24. között várja a közönséget. Az Erdélyi Szórványmagyarok Kulturális 

Egyesülete a brassói Drámai Színházban szervezi a szemlét, amely a korábbi években is nagy 

sikernek örvendett. Toró Tamás főszervező a Krónika megkeresésére elmondta, örülnek annak, 
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hogy sikerül megszervezni a színházfesztivált a jelenlegi nehéz időkben, amikor a fűtés is 

gondot okoz egy hasonló rendezvény esetében. Brassóban nagyon sokat jelent ez a fesztivál, 

hiszen itt nincsen állandó magyar nyelvű társulat, ez is arra sarkall bennünket évről évre, hogy 

szervezzük meg a szemlét” – mondta Toró Tamás. 

 

Nemzetközi fórumot tartottak az 1944-es őszi kolozsvári és tordai elhurcolások 

évfordulóján 

2022. október 19. – maszol.ro 

Nemzetközi konferenciát tartottak október 13. és 16. között a kalotaszegi Magyarvistán az 

1944-es őszi kolozsvári és tordai elhurcolások évfordulóján. A konferencián kutatók, 

muzeológusok, helytörténészek vettek részt, akik több évtizede kutatnak az őszi tömeges 

elhurcolások témájában. A nemzetközi konferencián arról tanácskoztak, hogy jelenleg hol tart 

a kegyeletápolás és az emlékezetpolitika: mit tudunk a történtekről, hol tartunk a kutatással, 

az adatbázisok gyarapításával. A fontosabb kegyeleti helyeken, Kolozsváron, Tordán és 

Nagyenyeden koszorúzással egybekötött megemlékezések zajlottak a történelmi egyházak 

lelkipásztorainak közreműködésével. A nemzetközi konferencia résztvevői előadásokon, ezeket 

követően pedig interaktív műhelybeszélgetéseken vettek részt, továbbá a Kárpát-medencei 

kutatási tapasztalatokat, megvalósításokat, terveket vitatták meg. 

 

Így emlékeznek az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulóján 

Csíkszeredában  
2022. október 19. – maszol.ro 

Egész napos rendezvénnyel tisztelegnek az 1956. október 23-án Budapesten kitört forradalom 

áldozatai, a meghurcoltak, a hősök előtt Csíkszeredában. A Csíkszereda Városháza, 

Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda és az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete által 

tartandó eseménysorozaton a köztéri ünnepség mellett filmvetítéssel és zenés irodalmi esttel 

is emlékeznek, leróva a tiszteletet a csíki ’56-osok előtt is. A köztéri megemlékezések sorát 16 

órától a Kalász negyedi temető előtti kopjafánál történő főhajtás nyitja a Volt Politikai Foglyok 

Hargita Megyei Szövetsége szervezésében, majd 18 órától a Gloria Victis emlékműnél 

méltóságteljes főhajtással és koszorúzással emlékeznek a forradalom hőseire.  

 

Hasznos útmutatónak számító szakmai fórumot tartottak kezdő vállalkozóknak  
2022. október 19. – szekelyhon.ro 

Fiatalokat megszólító vállalkozói fórumot tartottak szerdán délután a Sapientia EMTE 

csíkszeredai épületében. A Csíki Vállalkozók Egyesületének szervezésében immáron hetedszer 

nyújtanak iránymutatást, hasznos előadásokat az érdeklődő diákoknak, kezdő vállalkozóknak, 

start-upereknek. Többen is felszólaltak a VII. Fiatal Vállalkozók Fórumán a Sapientia EMTE 

csíkszeredai épületében tartott rendezvény megnyitóján szerdán. Márk-Csucsi Róbert, a 

szervező Csíki Vállalkozók Egyesületének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd Tóth 

László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja beszélt, kiemelve, hogy az anyaország az oktatási 
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és kulturális támogatások mellett az utóbbi években számos gazdasági támogatást is nyújtott a 

külhoni magyar közösségeknek, hiszen fontos, hogy ezekben a közösségekben legyen egy erős 

vállalkozói réteg, amely a megmaradáshoz elengedhetetlen.  

 

„Nyitás a temesvári magyar közösség felé” 
2022. október 19. – Nyugati Jelen 

2022. október 22-én, szombaton a temesvári Gerhardinum Teológiai Líceum dísztermében 

tartják meg a temesvári városi RMDSZ-szervezet alakuló ülését. A találkozóra mindenkit 

elvárnak, akit érdekel a temesvári magyarság politikai képviseletének a sorsa. A nem 

mindennapi eseményről Molnár András, a Temes megyei RMDSZ-szervezet elnöke 

nyilatkozott a Nyugati Jelennek. „Már a megyei elnökjelölti programomban is benne volt a 

temesvári városi RMDSZ-szervezet létrehozása. A 2020-as parlamenti választásokon a gyenge 

szereplés egyik oka szerintem az volt, hogy Temesváron kevés szavazatot kapott az RMDSZ. A 

megyeszékhelyen városi RMDSZ-szervezet nem volt, de körzeti szervezetek léteztek, viszont az 

kiderült, hogy a körzeti elrendezésnek nincs hatékonysága” – mondta. 

https://www.nyugatijelen.com/jelenido/nyitas_a_temesvari_magyar_kozosseg_fele.php 

 

Megszűnik a Krónika és a lapcsalád többi tagjának nyomtatott kiadása 
2022. október 19. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A Krónika napilap bejelentése alapján a Príma Press Kft-hez tartozó lapcsaládról van szó. „A 

nehéz gazdasági helyzet és annak valószínűsíthetően hosszabb távú fennmaradása arra 

kényszerít bennünket, hogy a tevékenységeinket átszervezzük az év végéig. A legészszerűbb 

döntés ebben a helyzetben, hogy 2022. december 30-tól felfüggesztjük a nyomtatott lapok 

kiadását, a lapterjesztést és kézbesítést, valamint a lapkereskedelmet. Az elektronikus 

médiumok (online portálok, rádiók, újmédiás tartalmak) továbbra is az erdélyi magyar 

közösség szolgálatában állnak” – írja szolgálati közleményében a Krónika. 

 

Új határátkelőt létesítenek Nagyszalontánál 
2022. október 19. – Bihari Napló 

Október 18-án, kedden ült össze Nagyváradon a Románia – Magyarország bilaterális 

munkacsoport, amelyen a Románia és Magyarország által aláírt kormányközi egyezmények 

gyakorlatba ültetéséről tárgyaltak. A Bihar Megyei Tanács által kiadott rövid közleményben az 

áll, hogy a közös határon létesítendő új összeköttetésekről egyeztettek a felek. Ezek közül is a 

legfontosabb az Arad – Nagyvárad gyorsforgalmi út építésének megbeszélése volt annál is 

inkább, mert ennek a projektnek a keretében létesítenek egy új határátkelőt Nagyszalonta 

övezetében. A megbeszélésen a magyar felet a Technológiai és Ipari Minisztérium, a 

Belügyminisztérium, a Határrendészet, valamint több más érintett intézmény képviselte. 

Román részről a Szállításügyi Minisztérium, a Határrendészet, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Országos Társaság és a Bihar Megyei Tanács képviselői voltak jelen. Az elképzelések szerint 

mintegy hét kilométerrel meghosszabbítják az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi utat, hogy egy 
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új határátkelőt lehessen létesíteni Nagyszalontánál. Az új átkelő átalakítható lesz azt követően, 

hogy Románia csatlakozik a Schengeni Övezethez. 

 

Rekordösszegű uniós támogatás jut az épített örökség védelmére és 

népszerűsítésére 
2022. október 19. – maszol.ro 

Az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma 122 millió euróból valósítja meg a 

Hívogató Románia. Az országjáró projektet, melynek célja a hazai épített örökség 

népszerűsítése, felújítása. Az Országos Helyreállítási Tervből megvalósuló projekt 12 

útvonalból áll, melyek közül három, a várak, kastélyok és római táborok útvonalának 

finanszírozási szerződéseit szerdán írták alá. Az útvonalak részét képezi a várak útja is, melyen 

25 impozáns és figyelemre méltó várat népszerűsítenek. 10,4 millió euró értékű beruházásból 

a torockószentgyörgyi várat, a nagyváradi vár és a segesvári vár egy részét, a várhelyi dák várat 

és a brassói fellegvárat újítják fel. A Hívogató Románia. Az országjáró projekt alkalmat biztosít 

a romániai turizmus gyökeres megváltoztatására, új munkahelyek létrehozására. A műemlékek 

felújítási munkálatai a tervek szerint 2026-ig tartanak majd. 

 

Szombaton szentelik fel a felújított Vártemplomot  
2022. október 19. – szekelyhon.ro 

Bár már 2020 augusztusában visszakapták a hívők a marosvásárhelyi Vártemplomot, a 

felújított istenházát csak most, október 22-én, szombaton szentelik fel. Az elmúlt években 

felújították a Vártemplom mellett a Teleki Házat, valamint a Kántortanítóképző Főiskola 

épületét is, mindhárom átadására, megáldására a szombati ünnepség keretén belül kerül sor. 

„A felújítás jórészt magyar állami támogatásból valósulhatott meg, de ehhez még az önrészt is 

hozzá kellett tenni. Nagyon sok támogatás gyűlt össze a hívek adományából, vásárhelyi és más 

helységből származó vállalkozók támogatásából, de kellett az önkormányzat, valamint a 

bukaresti Kulturális Minisztérium támogatása is” – sorolta a Vártemplom lelkipásztora. 

Henter György hozzátette, hogy a Vártemplom javítása mintegy 1 millió 300 ezer euróba került, 

de ezzel párhuzamosan sikerült felújítani a szintén református egyház tulajdonában lévő 

Teleki-házat, valamint a Kántor Tanítóképző Főiskola épületét is – előbbi felújítása 650 ezer 

euróba, utóbbié 200 ezer euróra rúgott.  

      
Újratemették a Pókateleki Kondé családot 
2022. október 19. – ma7.sk 

Idén 680 esztendeje annak, hogy Dunaszerdahely és a régió történetének egyik legismertebb 

történelmi családja, a Pókateleki Kondé család őse 1342-ben megszerezte a mai Sárga kastélyt 

is magába foglaló egykori Pókatelkét, Pókaföldét. Ezen történelmi esemény apropóján hirdette 

meg Dunaszerdahely Város Önkormányzata a Biró Márton Polgári Társulás javaslatára a 

Kondé emlékévet - írja a dunaszerdahelyi.sk.  Ennek egyik eleme az „SOS – Mentsétek meg 
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lelkeinket” program, amelynek legfőbb, első „állomásaként” a szervezők, az önkormányzat és 

a társulás a Pókateleki Kondé család Kisudvarnoki temetői sírját restauráltatták és helyezték 

át temetőn belül, ám méltóbb helyre. Ennek első lépéseként az egykori újfalui temetőből (amely 

a mai hotel és a mellette lévő járási hivatal területén állt) még az 1960-as években áthozott, 

betonba süllyesztett sírkeresztet kellett kiemelni, restaurálni és pótolni a kereszt egyik szárát. 

Majd új helyén, a temető bejáratánál, a Kálvária szoborcsoporttal átellenben felállítani – a 

munkálatokat a Csaplár családi kőfaragó cég végezte el. 

 

Szimfonikus zenekar kíséretében újra Ady est Dunaszerdahelyen és 

Komáromban 
2022. október 19. – ma7.sk 

Ady Endre misztikus költészete, lírájának újszerűsége és forradalmi útkeresése továbbra is él, 

mozgásban van, fellángol, új alakot ölt. November 22-én a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek 

VMK-ban, november 15-én pedig a komáromi Egressy Béni VMK-ban szimfonikus 

zenekísérettel adózhatunk nagysága előtt. Egyedi és professzionális előadásra számíthat az, aki 

jegyet vált a műsorra, erről már 2019-ben is megbizonyosodhatott a nagyérdemű, amikor is tíz 

nap alatt több, mint hatszáz jegyet értékesítettek. A szervező, Antal Ágota szerint azonban nem 

az az elsődleges szempont, hogy minél több belépőjegy elkeljen, hiszen ahogy fogalmaz, az 

esemény támogatottsága nagy, a KultMinor és Dunaszerdahely városa is támogatja a koncertet. 

Az előadás rangját tovább emeli, hogy Cseh Tamás lesz a produkció karmestere, aki a pozsonyi 

Szlovák Nemzeti Színház szólamvezető brácsása. A Lennék valakié előadásra összeállt 

szimfonikus zenekar az ő kamarazenekarából, a Capella Istropolitanából és a Szlovák Nemzeti 

Színház operájának zenészeiből áll. 

 

Prostitúció, csoportos erőszak, béranyaság - tabutémákat feszegetnek Durica 

Katarina regényei 
2022. október 19. – bumm.sk  

Durica Katarina történetei Afrikából indultak, írt a törzsi női nemi szerv csonkításáról, a női 

szexturistákról, melyek ugyan fontos, de távoli témák voltak. Aztán észrevette azt, ami a szeme 

előtt történik, az erőszakot, a prostitúcióvá válást vagy a magukat az Instagramon hirdető 

nőket, akik vállalják, hogy pénzárt kihordják valaki másnak a gyermekét. A Kikötő – Polgári 

szalon Durica Katarina legújabb regénye, a Mennyit adtál érte? kapcsán szervezett 

közönségtalálkozót a pozsonyi születésű, jelenleg férjével és három gyermekével Brüsszelben 

élő írónővel Komáromban október 17-én.  Durica Katarina a beszélgetés elején elárulta: nagyon 

szeretett volna haditudósító lenni, úgy érezte, hogy egy női Indiana Jones veszett el benne. 

Később a haditudósítás iránti lelkesedése csökkent, a felfedezésre vágyó személyisége azonban 

messzire vitte. 
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Csenger: úgy terveztük meg a költségvetést, hogy a fenntartott intézményeink 

felé ne legyenek megvonások a következő évben 
2022. október 19. – felvidek.ma  

Mint már arról beszámoltunk, a Nyitra Megyei Önkormányzat hétfőn tartotta meg az utolsó 

képviselő-testületi ülését, ahol a megyék közül eddig egyedüliként elfogadták a jövő évi 

költségvetést is. A büdzséről, a megyei intézményeket is érintő energiaválságra való reagálásról 

is szólt a portálunknak Csenger Tibor, a megye alispánja. „Úgy terveztük meg a költségvetést, 

hogy a fenntartott intézményeink felé ne legyenek megvonások a következő évben” – kezdte a 

Felvidék.ma tájékoztatását Csenger Tibor. Hozzátette: ennek köszönhetően remélhetően az 

oktatási, a szociális és a kulturális intézmények működése zökkenőmentesen folytatódik. Az 

intézményekre vonatkozó elfogadott költségvetés egyik alapja a 12-15 százalékos béremelés, 

amely az infláció miatt terveztek be. Ugyanakkor az energiaválságra is reagáltak. Mint az 

alelnök elmondta: a villanyáram árát még a 2021-es esztendőben megkötött szerződés alapján 

kedvező szinten tudják tartani a következő évben is. „Ez egyfajta biztonságot ad számunkra, 

ám az energiaköltségeket így is 20 százalékos pluszköltséggel számoltuk a költségvetés 

tervezésénél. Így ki tudjuk gazdálkodni az esetleges energiaár-növekedést is” – szögezte le. 

 

Az energiahatékonyság növelése fontos mindegyik komáromi 

polgármesterjelöltnek 
2022. október 19. – Új Szó  

Komáromban öt jelöltre szavazhatunk október 29-én. Az Új Szó mindegyiküket megkereste, s 

három olyan témában kérte ki a véleményüket, amely egyfajta keresztmetszetét nyújthatja 

annak a kínálatnak, amivel a választókat próbálják megszólítani. A polgármesterjelölteknek 

három kérdést tettünk fel. Az elsőnél arra voltunk kíváncsiak, milyen belső és külső motivációk 

játszottak szerepet abban, hogy jelöltették magukat. A másodikban azokra a kulcsfontosságú 

fejlesztésekre kérdeztünk rá, amelyekbe az előttük álló ciklusban mindenképpen belefognának 

– mind a négy év alatt teljesíthető, mind a hosszú távú alapozást igénylő elképzelések 

érdekeltek bennünket. A harmadik kérdés pedig az elmélyülő energiaválságra vonatkozott: 

szintén egy rövid és egy hosszabb távú példát kértünk arra, hogy az energiafogyasztás miként 

lehetne Komáromban korszerűbb, gazdaságosabb és „zöldebb”. A válaszokat a 

polgármesterjelöltek vezetékneve szerinti ábécésorrendben közöljük. 

 

Eugen Szabó: nem arra figyelek, amit nem tudok megoldani, hanem arra, amit 

igen 
2022. október 19. – Új Szó  

Szerinte a nehézségek ellenére stratégiailag jó irányba halad a város. Viszont úgy véli, egy 

polgármesternek egyetlen választási ciklus nem elég, hogy igazi eredményeket mutasson fel, 

sőt, nagy horderejű ügyekben még két ciklus is kevés erre. Uniós pályázatok és állami 

támogatások nélkül Párkány sem fejlődne, saját költségvetésből pedig csak addig 

nyújtózkodhatnak, ameddig a takaró ér. Főleg, ha az állam egyre kevesebbet ad, de egyre több 
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gondot ruház át a településekre. Mi sikerült eddig és mi nem? Mérlegvonás Eugen Szabóval, 

Párkány polgármesterével. „Nyolc éve vagyok polgármester és tapasztalatból mondom, az 

utóbbi négy év sikerei elválaszthatatlanok a korábbi négy év törekvéseitől, mert az első 

ciklusban elvégzett munka alapozta meg a most záruló időszak eredményeit is. Ráadásul 

mindig vannak megörökölt ügyek is. Jó példa erre a felújított Nánai út. Még az első ciklus 

legelején, szinte azonnal felutaztam ezért a közlekedési minisztériumba, hogy megoldást 

találjunk, és mondhatom, kiváló volt az együttműködés Érsek miniszter úrral.  

 

Pataky Károly: Értékeset alkotni keleten is 
2022. október 19. – Új Szó  

Királyhelmec polgármesterével a hivatalban töltött évek eredményeiről, tapasztalatairól 

beszélgettünk. Pataky Károly büszke arra, hogy meg tudták mutatni: van mód maradandót, 

értékeset alkotni a közéletben az ország keleti felében is. „A nehézségét rajtunk kívülálló 

tényezők, általunk nem befolyásolható folyamatok okozták. Egyrészt, komoly változást 

jelentett, hogy a magyarság 2020-ban parlamenti képviselet nélkül maradt Szlovákiában. 

Másrészt, a koronavírus-járvány gyakorlatilag két és fél évre hibernálta a közéletet, hatalmas 

gazdasági problémákat okozott, melyekkel komoly emberi tragédiák is együtt jártak. A modern 

világ egy olyan kihívással szembesült, amellyel korábban nem, így nem is volt semmilyen 

tapasztalata, hogyan is kezelje ezt a helyzetet. Az önkormányzatokra pedig olyan terhek 

nehezedtek, amelyeket eddig el sem tudtunk képzelni. Az állami szervek gyakorlatilag 

magunkra hagytak minket, és meggyőződésem, ha nincsenek meg a helyi összefogások, 

országosan nehezen, vagy egyáltalán nem tudtunk volna úrrá lenni a helyzeten.  

     
Várhelyi Olivér: Belgrád több pozitív intézkedést tett a jogállamiság 

megerősítése érdekében 
2022. október 19. – Vajma.info 

Új lendületet kapott a nyugat-balkáni bővítés, az EU Albánia és Észak-Macedóniával tartott 

júliusi kormányközi konferencia áttörést hozott a bővítési folyamatban, az EU megkezdte e két 

ország átvilágítását - jelentette ki Várhelyi Olivér bővítési és szomszédságpolitikáért felelős 

uniós biztos szerdán Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. Mint mondta: cél 

az átvilágítási folyamat felgyorsítása annak érdekében, hogy az uniós jogszabályok minél előbb 

bekerüljenek a két ország jogrendszerébe. Várhelyi elmondta, az Európai Bizottság Bosznia-

Hercegovinának tagjelöltséget javasolt, abban az esetben, ha a feltételeket betartják. Ez 

egyelőre még csak egy ajánlás, amelyről a miniszterek tanácsa dönt, de elvárásaink nagyok és 

az ország politikusainak az a feladata, hogy ennek eleget tegyenek - emlékeztetett. 
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Emlékezés a mártírhalált halt Sörös Imrére 
2022. október 19. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

Pénteken, október 21-én 18 órai kezdettel a temerini tájházban a 90 évvel ezelőtt született, 24 

évesen mártírhalált halt forradalmárunkra és az 1956-os forradalomra emlékezünk. Mindenkit 

szeretettel várunk! Sörös Imre életútja címszavakban: 1932. A temerini római katolikus 

plébániahivatal születési anyakönyve szerint október 21-én született Sörös András és Elek 

Katalin fiúgyermekeként. Négy éves volt, amikor meghalt az édesanyja. Imrének még két 

kiskorú testvére volt, apjuk hamarosan másodszor is megnősült. 1947. A család átköltözött 

Szekszárdra. Imre a helyi gimnáziumba kezdett járni, de nevelőanyja, Czudar Borbála szerint 

onnan eltanácsolták, „mert valami rosszat mondott Rákosiról”. A következő években szakmát 

tanult, elektrolakatos lett.. 

 

Magyarkanizsán tárgyalt a művelődési miniszter 
2022. október 19. – Magyarszo.rs 

Magyarkanizsa község évek óta sikeresen szerepel a szerbiai Művelődési minisztérium Városok 

a fókuszban elnevezésű pályázatán. Idén a magyarkanizsai Művészetek Háza és a Dobó 

Tihamér Képtár szellőzőrendszere épülhetett ki az elnyert támogatásból. A beruházás 

összértéke mintegy 7 millió dinár volt. Magyarkanizsa község napja alkalmából, illetve a 

munkálatok befejezésének apropóján szerdán látogatást tett a városban Maja Gojković 

miniszterelnök-helyettes, művelődésügyi miniszter asszony. Először munkamegbeszélésen 

vett részt a polgármesteri kabinetben, majd látogatást tett a Cnesa Oktatási és Művelődési 

Intézménybe, ahol a sajtónak is nyilatkozott. Nagy elégedettséggel tölti el egy minisztert, ha azt 

láthatja, hogy eredményes volt az együttműködése valamely önkormányzattal például a 

Városok a fókuszban elnevezésű program révén, mondta Maja Gojković. 

      
Bocskor Andrea: a közúti infrastruktúra és a határátkelők fejlesztése kiemelt 

fontosságú 
2022. október 19. – karpat.in.ua 

Az orosz agresszió miatt több millió ember kényszerült elhagyni szülőföldjét és az elhúzódó 

háborúval ez a szám egyre növekszik. Emellett, Kárpátalján, Ukrajna legkisebb megyéjében 

közel 300 ezer belső-ukrajnai menekült tartózkodik jelenleg is.” – mondta Bocskor Andrea az 

Európai Parlament kedd esti, az ukrajnai háború migrációs hatásairól szóló vitájában. Bocskor 

Andrea hozzátette: a régió vezetése, a helyi kistérségekkel és segélyszervezetekkel összefogva, 

mindent megtesznek, hogy ezek az emberek megfelelő lakhatást, egészségügyi ellátást, 

élelmezést, a gyermekek iskoláztatást kapjanak, de vészhelyzet esetén ők is az EU felé 

indulhatnak. 
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ORFK: több mint kilencezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. október 20. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5207-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4279-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 191 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 40-en - köztük 19 gyermek - érkeztek Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK.     

 

Potápi a turul ügyről: ha ez Magyarországon történt volna, akkor felelősségre 

vonták volna az elkövetőket 
2022. október 19. – karpat.in.ua 

„Ha Magyarországon a munkácsi Turul ügyhöz hasonló eset történt volna, akkor azt azonnali 

bocsánatkérés, valamint a tettesek felelősségre vonása követte volna.” – nyilatkozta a sajtónak 

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A politikus szerint megdöbbentő és 

mélységesen felháborító, hogy a szobrot a várárokba dobták. Mint mondta, a szobor jelképezte 

a kárpátaljai magyarságot, ugyanakkor a békés egymás mellett élés szimbóluma is volt. 

 

Kiderült, kik támogathatták a botrányos munkácsi turuldöntést 
2022. október 19. – kiszo.net 

Nehezen nyugszanak a kedélyek a munkácsi vár magaslatáról barbár módon eltávolított 

turulmadár ügyében. Mint ismert, a polgármester az önkormányzat végrehajtó bizottságának 

döntésére hivatkozva rekordgyorsasággal eltávolíttatta a város és az erődítmény jelképét. 

Miközben nyilvánosságra hozták a döntést, már hozzá is láttak a turul lefűrészeléséhez. Az 

eljárás gyorsasága egy sor egyéb kérdést is felvet: mennyire tartották be az ilyenkor szükséges 

jogszabályháttéri procedúrát, miért nem kérték ki a megyei műemlékvédelmi szakhatóság 

véleményét, miért mulasztották el a munkácsi közösség véleményének a kikérését ebben az 

érzékeny témában. Szerkesztőségünknek ugyanakkor a birtokába jutott annak a végrehajtó 

bizottsági ülésnek a jegyzőkönyve, ami alapot teremtett a műemlékromboláshoz. 

 

Turulos ügy: Viktor Baloga tovább mérgezi az ukrán-magyar viszonyt 
2022. október 19. – kiszo.net 

A magyarellenes kirohanásairól ismert parlamenti képviselő az emlékmű eltávolításával 

kapcsolatban szerdán azt írta közösségi oldalán, hogy “a turul a birodalmi ambíciók és a 

magyarok Kárpátalja egy részére történő betolakodásának szimbóluma”. Meglátása szerint ott 

csakis ukrán szimbólumoknak van helye. Ennél is messzebb megy Facebook kirohanásában 

Viktor Baloga, amikor azt írja, hogy a magyar kormány ma Putyin legnagyobb európai 

védőügyvédje, ezzel a kijelentésével tovább mérgezve az amúgy is mélyponton lévő ukrán-

magyar viszonyt. A parlamenti képviselő azzal próbál érvelni – és nyíltan Magyarország ellen 

hangolni –, hogy a magyar kormányzat folyamatosan arra törekszik, hogy megakadályozza az 
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újabb szankciók bevezetését, vagy, hogy enyhítsen a már bevezetett szankciókon. Meglátása 

szerint a magyar uniós biztos szándékosan, minden lehetséges módon próbálja gátolni Ukrajna 

európai integrációját. 

 

Megszólalt Kárpátalja kormányzója a munkácsi turuleltávolítás kapcsán 
2022. október 19. – kiszo.net 

A régió destabilizálására tett sokadik kísérlet volt a munkácsi várban lévő turulszobor 

eltávolítása – minősítette a városvezetés döntését Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója 

kedden, adta hírül a Kiszo.news, a Kárpáti Igaz Szó ukrán nyelvű hírportálja. A Kárpátaljai 

Megyei Katonai Közigazgatás vezetője kötetlen sajtóbeszélgetésen vett részt Ungváron, 

amelyen az újságírók rögtön az elején nekiszegezték a kérdést: mi a véleménye a turulszobor 

eltávolítása kapcsán? Mikita azzal kezdte, hogy kormányzóként számára a régió stabilitása az 

elsődleges. 

 

Gyászol a Felsődomonyai kistérség 
2022. október 19. – karpatalja.ma 

Két ungvári járási férfi vesztette életét az orosz–ukrán háborúban – közölte a Felsődomonyai 

Falusi Tanács október 19-én. A tanács közlése szerint az unghutai Melecsinszkij Jevhen és a 

felsődomonyai Hricsusenko Oleg halt meg a fronton. Szerdán már négy katona haláláról írt 

hírportálunk. 

 

Kitüntették a 128-as kárpátaljai dandár katonáit 
2022. október 19. – karpatalja.ma 

A 128-as kárpátaljai dandár kiemelkedő teljesítményt nyújt az orosz-ukrán háborúban. 

Nemrég felszabadította a Herszon megyében található Cservone községet is. Volodimir 

Zelenszkij, Ukrajna elnöke köszönetet mondott a kárpátaljai légió katonáinak a háborúban 

nyújtott szolgálatukért. Állami kitüntetésben részesültek. 

 

Menesztették a megyei ügyészség vezetőjét 
2022. október 19. – karpatalja.ma 

Menesztették hivatalából Volodimir Hovoruhát, a Kárpátaljai Megyei Ügyészség vezetőjét 

október 18-án – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál. Volodimir Hovoruhát 

júliusban nevezték ki. Korábban Mikolajiv megye ügyészségén tevékenykedett. Menesztésének 

okát egyelőre nem közölte az ügyészség. Utódját sem nevezték még meg. 

 

Mesés foglalkozás a Nagyberegi Tájházban 
2022. október 19. – karpatalja.ma 

Élőszavas mesemondás, alkotómunka és sok-sok játék jellemezte a Nagyberegi Tájház soron 

következő foglalkozását. Az október 19-i alkalomra Beregszászból érkeztek iskolások, akik 

nemcsak a tájházat, de a botanikus kertet is megtekinthették. A Pro Cultura Subcarpathica civil 
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szervezet a foglalkozás során ezúttal a dekupázs technikát ismertette meg a gyerekekkel. Maga 

a szó francia eredetű. Jelentése: szalvétatechnika. A hagyományostól kissé eltérő eljárás az 

egyszerűsége miatt népszerű napjainkban a kézművesek körében. Gyermekek számára is 

kiváló foglalkozást nyújt. Gyakran alkalmazzák különféle díszítőeljárás során. Lényege, hogy a 

kivágott papír- vagy szalvétaformákat ragasztólakkal rögzítik a díszítendő felületen. 

 

Újraindult a KárpátHáz civil szervezet néptáncoktatási programja 
2022. október 19. – karpataljalap.net 

A 10 éves múltra visszatekintő KárpátHáz civil szervezet a megalakulásakor azt a célt tűzte ki 

maga elé, hogy gazdagítsa a helyi magyar kulturális életet, támogassa hagyományaink 

megőrzését. Az évek során mind programjaik sora, mind tevékenységi körük bővült. A 

szervezetnek az anyaországi támogatások jóvoltából sikerült több kulturális központot is 

felújítani, azonban itt nem állnak meg, hiszen csak akkor van értelme az épületeknek, ha élettel 

is meg tudják azokat tölteni. 

 Együtt ünnepelt a Kárpát-medencei oktatás 

2022. október 19. – Nepujsag.net 

Ünnepi műsorral, valamint a Kárpát-medencei partnerszervezetek vezetői, magyarországi 

vendégek és a muravidéki kétnyelvű intézetek képviselőinek jelenlétében ünnepelte meg a 

hétvégén a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete (MPE) fennállásának 15. évfordulóját.  

Lendván a Magyar Közösség Házában – ahol ez alkalommal megnyílt az egyesület új irodája – 

aláírták a Soproni Egyetem és az MPE együttműködési megállapodását, valamint kerekasztal-

beszélgetést is tartottak. – A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete a többi határon túli 

pedagógiai egyesülethez képest fiatalabb és kisebb, továbbá teljes egészében más körülmények 

között működik, mégis örülünk, hogy az elmúlt 15 évben folyamatosan jelen vagyunk a 

Muravidék kétnyelvű nevelési és oktatási intézményeinek életében 

 

Megnőtt a költségvetés, több jut a kultúrára 
2022. október 19. – Nepujsag.net 

A hodosi magyar önkormányzat tanácsa október 13-i ülésén módosította a 2022-es 

költségvetését, döntött a beérkezett kérvények elbírálásáról és megtárgyalta a még idénre 

tervezett programokat. A magyar önkormányzat idei bevétele mintegy 23 ezer euróval nőtt, így 

összesen 105 ezer euróra bővült. Roman Silvija, a tanács elnöke tájékoztatta a testületet, hogy 

a pluszpénzt a község utalta át a nemzetiségi hivataltól kapott állami támogatásból. – Az összeg 

sokára érkezett meg, de igyekszünk hasznosan felhasználni – mondta, majd felvázolta a 

terveket. A pluszbevételt az önkormányzat a kapornaki tájházra – a pincehelyiség és a pajta 

felújítására –, irodai eszközökre költik, egy nagyobb részt pedig művelődési programokra 

fordítanak. A tanács egyöntetűen elfogadta a költségvetés módosítását. 
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Választások 2022: Magyar János ismét indul a polgármesteri posztért 
2022. október 19. – Nepujsag.net 

Hétfőn este a Lendvai Zsinagógában Magyar János (SDS), Lendva Község korábbi 

polgármestere, ma országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tartott, amelyen bemutatkozott 

mint az SDS és az NSi pártok támogatásával induló Lendva községi polgármesterjelölt a 

közeledő önkormányzati választásokon. Magyar János elmondta, hogy vissza akar térni a helyi 

politikába, mert Ljubljanában ellenzéki politikusként nem tudja elérni, amit szeretne, majd 

vázolta a község eddigi (infrastrukturális) projektjeit. 

 

Magyar állami kitüntetések átadása 
2022. október 19. – Nepujsag.net 

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa hétfőn megemlékezést tartott az 1956-os forradalom 

évfordulója tiszteletére a Magyar Közösségi Házban, ahol ünnepélyesen átadták a március 15-

i nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetéseket Šebjanič Valériának és Göntér 

Ferencnek. Magyarország elnöke Šebjanič Valériát, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola 

igazgatóját a muravidéki magyar kultúra ápolása és a kétnyelvű oktatás területén végzett több 

évtizedes kiemelkedő munkájáért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntette ki.   Göntér Ferenc 

okleveles villamosmérnök pedig Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vett át a muravidéki 

magyar érdeképviselet alaprendszerének létrehozásánál vállalt szerepe, valamint 

közösségfejlesztő és sportépítő munkája, különösen a magyar lovassport muravidéki 

újjáélesztése terén meghatározó tevékenysége elismeréseként. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 19. – Kossuth Rádió 

 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége felügyelő 

bizottságának tagja, a múlt héten tett három napos csángóföldi körútja során 15 faluba jutott 

el, felújított oktatási helyszíneket, magyar házakat látogatott meg, és száznál több 

pedagógussal találkozott. Az elmúlt évek fejlesztéseiről, a csángó közösség jelenlegi helyzetéről, 

valamint a programban rejlő további lehetőségekről beszélt Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott. 

 

A Romániában magyarul tanuló diákok sikeressége a nyolcadik osztályt követő 

képességfelmérő-vizsgán két százalékponttal marad el az országos átlagtól – állapította meg, a 
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többi között, az Erdélystat friss elemzése. Ebből az is kiderül, hogy a román vizsga elsősorban 

a tömbmagyar vidéken okoz gondot a magyarul tanuló diákoknak. A statisztikai portál 

elkészítette a képességvizsga-eredmények alapján az iskolák rangsorát is. Mielőtt a részletekről 

Barna Gergőt, az Erdélystat vezető munkatársát kérdeznénk, szeretném elmondani, hogy 

Romániában egyestől tízesig van az osztályzás, ahol az 1-es a legrosszabb, a 10-es a legjobb 

érdemjegy, az átmenő jegy pedig az ötösnél kezdődik.  

 

Az iskolatáskákat megkapták, másfél hónapja örömmel használják a Szenci járás elsősei, és jó 

szívvel készültek az ünnepi műsorra, amellyel a megajándékozó Rákóczi Szövetséget és a 

mögötte álló magyar embereket, önkormányzatokat köszöntötték. Az ünnepségen készült 

összeállításunk. 

 

Romániában először építenek a totalitárius rendszereket bemutató múzeumokat. Az Országos 

Helyreállítási Terv (a PNRR) részeként az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma 

kilenc emlékmúzeum létrehozását tűzte ki célul. Hegedüs Csilla államtitkárt kérdeztük. 

 

A brassói újvárosi református gyülekezet terme ismét közösségi térré alakult, ahol a város és 

környékének lakói megtekinthették a Filmtettfeszt első brassói vetítéseit. Ezeket egy ötnapos 

színházfesztivál követi ezen a héten. Toró Tamás szervezőt, ötletgazdát kérdeztük. 

 

A hétvégén tartották meg Magyarkanizsán a XVII. Nemzetközi Kukoricafesztivált. A 

háromnapos rendezvény célja, hogy bemutassa és ismét életre keltse a kukoricához, annak 

betakarításához kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat. Voltak kiállítások, kézműves 

foglalkozások és persze táncház. Minderről Mikuska Judit és Mikuska Károly szervezőket, 

valamint Zvara Edit martonosi kézművest kérdeztük. 


