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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Orbán: a gázársapka alól mentesítést kaptunk, sikerült megvédenünk 

Magyarország érdekeit 
2022. október 21. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Ma.hu, Mandiner, Miniszterelnok.hu, Demokrata 

A gázársapka alól mentesítést kaptunk, így az nem veszélyezteti Magyarország biztonságos 

gázellátását, hosszú csata volt, de sikerült megvédenünk Magyarország érdekeit - írta a 

miniszterelnök Facebook-üzenetében péntek hajnalban Brüsszelből. Orbán Viktor közölte: az 

Európai Bizottság energetikai javaslatai jelentették a "legnagyobb veszélyt" Magyarország 

számára. "Elfogadásukkal azt kockáztattuk volna, hogy néhány nap alatt leállnak a 

Magyarországra irányuló gázszállítások" - írta. A veszélyt sikerült elhárítani: "Magyarország 

nem maradt egyedül, így sikerült egy fair megállapodást kiharcolni" - közölte.   

"Megállapodtunk abban, hogy ha lesz is gázársapka Európában, az nem érinti majd azokat a 

hosszú távú szerződéseket, amelyek nélkül Magyarország gázellátása egyik napról a másikra 

ellehetetlenülne" - tette hozzá a kormányfő. Azt is tudatta, hogy ha lesz közös gázbeszerzés 

Európában, az nem lesz kötelező Magyarországnak, így "továbbra is nyitva az összes beszerzési 

lehetőség". "Ez fontos, mert csak akkor tudjuk leszorítani az energia árát hazánkban, ha minél 

több forrás áll rendelkezésre, minél nagyobb a verseny a magyar energiapiacon" - mutatott rá 

Orbán Viktor. 

 

Szijjártó: a háború a migrációs hullámok erősödésével és a terrortámadások 

fokozódásával is járhat 
2022. október 20. – MTI, hirado.hu, PannonRTV, HirTv, Mandiner, Demokrata 

Az ukrajnai háború okozta globális élelmezési válság nyomán újabb migrációs hullámok 

indulhatnak meg, ami kedvez a terrorista szervezeteknek, ugyanis a merénylők könnyen meg 

tudnak bújni az érkező emberáradatban - jelentette ki csütörtökön Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Iszlám 

Állam (IÁ) terrorszervezet elleni globális koalíció külföldi harcosokkal foglalkozó 

munkacsoportjának ülésén hangsúlyozta, hogy most az ukrajnai háború köti le a nemzetközi 

figyelmet, de nem szabad elfeledkezni a már korábban keletkezett biztonsági kihívásokról sem, 

amelyek "egyáltalán nem veszítettek sem a súlyukból, sem az intenzitásukból". Beszédében 

rámutatott, hogy a terrorszervezetek az ilyen instabil helyzeteket mindig megpróbálják a 

maguk javára fordítani, így az IÁ vezetői is újabb európai merényleteket sürgettek az utóbbi 

időben, ezért is kulcsfontosságú a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktus 

mihamarabbi lezárása. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/21/orban-viktor-a-gazarsapka-alol-mentesitest-kaptunk-sikerult-megvedenunk-magyarorszag-erdekeit
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/21/orban-viktor-a-gazarsapka-alol-mentesitest-kaptunk-sikerult-megvedenunk-magyarorszag-erdekeit
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/20/szijjarto-a-haboru-a-migracios-hullamok-erosodesevel-es-a-terrortamadasok-fokozodasaval-is-jarhat
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/20/szijjarto-a-haboru-a-migracios-hullamok-erosodesevel-es-a-terrortamadasok-fokozodasaval-is-jarhat
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A reformáció ünnepén avatják a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium és 

Református Kollégium felújított, közös épületét 
2022. október 20. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Október 31-én, a reformáció ünnepén avatják Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Gimnázium 

és a Református Kollégium közös felújított épületét – jelentették be csütörtöki 

sajtótájékoztatójukon az érintett intézményvezetők. Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református 

Egyházkerület (EREK) püspökhelyettese elmondta: a református egyház iskolaépületét egykor 

a kommunista állam államosította, és csak hosszas pereskedés után, meglehetősen leromlott 

állapotban sikerült visszaszerezni. Miután az épület egyházi tulajdonba került, már sem román 

állami, sem EU-s pénzforrásokat nem sikerült szerezni a felújítására, így csak a magyar állam 

segítségére és a saját forrásaikra támaszkodhattak. Hozzátette: négy és fél év alatt mintegy 

nyolcmillió eurós beruházással sikerült teljesen felújítani a két iskolának otthont adó teljes 

épületegyüttest. Kicserélték a nyílászárókat, a villanyhálózatot, a vízvezetékeket, 

korszerűsítették a fűtési rendszert, és mindent megtettek azért, hogy a műemlék épületegyüttes 

a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű oktatási helyszínné alakuljon.  

 

Jelentős támogatást kap a Szent László-út a Hívogató Románia projekt keretében 
2022. október 20. – Krónika, maszol.ro 

Tizenkét turisztikai útvonalon több mint 700 romániai műemléket népszerűsít az európai 

beruházások és projektek minisztériuma által létrehozott Hívogató Románia. Az Országjáró 

Projekt. A 122 millió eurós beruházás célja, hogy fellendítse a hazai turizmust. Csütörtökön 

írták alá a Szent László, illetve a fatemplomok és a kolostorok útjának finanszírozási 

szerződéseit, összesen közel 30 millió euró értékben. „Eljött az ideje annak, hogy kellő 

tisztelettel forduljunk épített örökségünk felé. Szent László királyunkhoz számos templom, 

apátság, vár kapcsolódik, és ez a gazdag örökség nagyon sok turistát vonzana, ha kellőképpen 

lenne népszerűsítve. Mi most ezen segítünk. Kastélyaink. váraink, hagyományos falvaink 

mellett a Szent László-örökség útvonalán is számos helyszínt népszerűsítünk, és 5 épületet fel 

is újítunk. Adósok vagyunk ezzel a feladattal, és a ma aláírt szerződéseknek köszönhetően 

elkezdtük törleszteni ezt az adósságot. Azt akarjuk, hogy ország-világ tudjon a mi kivételes 

értékeinkről, minél több turistát vonzzunk ezekre a helyszínekre, úgy, hogy közben növeljük a 

helyi közösség bevételeit és újabb munkahelyeket hozunk létre” – idézi Hegedüs Csilla 

államtitkárt az RMDSZ közleménye. 

 

Ilyen lesz a romániai Kommunizmus Múzeuma Sepsiszentgyörgyön 
2022. október 20. – maszol.ro 

Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) 11,4 millió euróval támogatja a sepsiszentgyörgyi 

Kommunizmus Múzeumának megépülését, az erről szóló finanszírozási szerződést a héten írta 

alá Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi polgármester szerint már elkészítették az interaktív 

múzeum megvalósíthatósági tanulmányát és a látványterveket. Figyelembe véve, hogy rövid a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-reformacio-unnepen-avatjak-a-marosvasarhelyi-bolyai-farkas-gimnazium-es-reformatus-kollegium-kozos-epuletet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-reformacio-unnepen-avatjak-a-marosvasarhelyi-bolyai-farkas-gimnazium-es-reformatus-kollegium-kozos-epuletet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jelentos-tamogatast-kap-a-szent-laszlo-ut-a-hivogato-romania-projekt-kereteben
https://maszol.ro/belfold/Ilyen-lesz-a-romaniai-Kommunizmus-Muzeuma-Sepsiszentgyorgyon
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kivitelezési határidő, az Európai Beruházások Minisztériuma azt kérte, hogy jövő év tavaszáig 

válasszák ki a tervezőt és kivitelezőt és ősszel kezdjék el a munkálatokat. A Maszol 

érdeklődésére Antal Árpád közölte: a 11,4 millió euró nem lesz elég a múzeum megvalósítására, 

ám a különbözetet vagy önrészként teszi hozzá az önkormányzat, vagy más finanszírozási 

forrást keresnek ennek fedezésére. 

 

Idén felszállhat az első repülőgép a brassói reptérről 
2022. október 20. – maszol.ro 

Jó ütemben haladnak a brassó-vidombáki nemzetközi repülőtér munkálatai. Ez év végéig 

véglegesítik a légi irányítási rendszert és december közepén felszállhat az első repülőgép, amely 

kalibrálja a rádiónavigációs berendezéseket, számolt be Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere úgy értesült a brassói repülőtér vezetőségétől, hogy tartható az ütemterv, 

miszerint jövő év júniusának közepén üzembe helyezik a nemzetközi légikikötőt. Alexandru 

Anghel projektfelelős, a Brassó Megye Tanács repülőtérprojekttel megbízott igazgatóságának 

vezetője korábban kifejtette: zajlanak a tárgyalások a légitársaságokkal, indulásnak heti 

negyven járattal terveznek, tehát napi hat repülőgép szállhat le és fel a légikikötőből. Az első 

évben 300 ezer utasra számítanak. A Brassótól mindössze 12 kilométerre található repülőtér 

tulajdonosa a Brassó megyei önkormányzat. Az utasforgalmi terminál méretei alapján ez lesz 

az ország harmadik legnagyobb légikikötője a bukaresti Henri Coandă és a kolozsvári után. 

Közelségéből fakadóan a brassói reptér egyik haszonélvezője Háromszék lesz. 

 

Lelki megerősödést ígérnek: Bogdán Szabolcs János vagy Forró László lehet az új 

királyhágómelléki református püspök 
2022. október 20. – Krónika, Bihari Napló 

Püspökválasztó közgyűlést tartanak pénteken a Partiumot lefedő Királyhágómelléki 

Református Egyházkerületben (KRE), miután a 13 éve szolgáló Csűry István jelenlegi püspök 

nyugdíjba vonul. A küldöttek Bogdán Szabolcs János krasznai lelkipásztor, szilágysomlyói 

esperes és Forró László hegyközkovácsi lelkipásztor, egyházkerületi főjegyző közül választják 

ki az új egyházi elöljárót. A Krónikának nyilatkozva mindketten az anyagi válságot nevezték a 

következő időszak nagy megpróbáltatásának, melynek közepette a lelki megerősödést tartják 

fontosnak. Az egyházkerületi jelölések szeptemberben történtek, az óvásokat csütörtökig 

lehetett benyújtani, a püspökön kívül főgondnokot, lelkészi és presbiteri főjegyzőt, jegyzőt, 

generális direktort, katekétikai előadót választanak, illetve a fegyelmi bizottság és a zsinat 

tagjait is kijelölik. Az ütemterv szerint az óvásokat november 5-éig fogadják és 15-éig bírálják 

el, az alakuló közgyűlésre, eskütételre december 9-én kerül sor.  

 

Iránytű és tükör készült az autonómiához 
2022. október 20. – Bihari Napló 

A dél-tiroli autonómia mellett újabb példa áll a kárpát-medencei magyarság előtt 

önrendelkezésének megvalósításához, hangzott el a szerda délután Nagyváradon, ahol A svájci 

Jura kanton autonómiája, harca önrendelkezéséért című kötetet mutatták be. Szili Katalin, a 
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https://maszol.ro/belfold/Iden-felszallhat-az-elso-repulo-a-brassoi-repterrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lelki-megerosodest-igernek-a-valsagban-bogdan-szabolcs-janos-vagy-forro-laszlo-lehet-az-kiralyhagomelleki-reformatus-puspoke
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/lelki-megerosodest-igernek-a-valsagban-bogdan-szabolcs-janos-vagy-forro-laszlo-lehet-az-kiralyhagomelleki-reformatus-puspoke
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/10/iranytu-es-tukor-keszult-az-autonomiahoz
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határon túli autonómiaügyekért felelős magyar miniszterelnöki megbízott kifejtette, hogy egy 

újabb dokumentum járul hozzá ahhoz, hogy bővüljön tudásunk arról, hogyan lehet egy 

közösség számára önrendelkezést elérni, mégpedig olyat, ami nem ördögtől való, mert 

Európában létezik. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta nem valósultak meg a kárpát-

medencei magyar autonómiatörekvések. Ennek az egyik oka az, hogy a Magyarországgal 

szomszédos államok többségi társadalma inkább nézi nemzetbiztonsági kockázatnak mint 

társnemzeti közösségnek a magyarságot. 

       
Bolya Szabolcs: Az elképzeléseink jelentősen előremozdítanák a fejlesztést 
2022. október 20. – ma7.sk  

A Szövetség az október 29-ei megyei választásokon Nyitra megyében Csenger Tibor jelenlegi 

megyei alelnök személyében megyei elnökjelöltet és 30 képviselőjelöltet indít. A megyében lévő 

helyzetről és a jövőbeni célkitűzésekről Bolya Szabolcs megyei képviselőt, Köbölkút 

alpolgármesterét, a Szövetség érsekújvári járási elnökét kérdeztük. Megtudtuk, a Szövetségnek 

jelenleg 13 képviselője van Nyitra megyében és 30 képviselőjelöltet indít. A tavalyi 

népszámlálás szerint a megyében 677 900 lakos él, közülük 169 460 vallotta magát magyar 

nemzetiségűnek, ami a lakosság 24,56 százaléka. A Nyitra Megyei Önkormányzat jelenleg 54 

tagú, s abban a Szövetségnek 13 képviselője van. „A Szövetség nyár elején megtartott járási 

konferenciáin összesítve az a döntés született, hogy az új választási ciklusra a változatlan 

létszámú megyei önkormányzatba 30 képviselőjelöltet indít. Névsorukat a Szövetség Nyitra 

Megyei Tanácsa véglegesítette még júliusban“ – mondta el portálunknak Bolya Szabolcs. Az 

Érsekújvári járásban két választási körzet van. Az elmúlt ciklusban 8 képviselőt az érsekújvári, 

további 3-at pedig a párkányi körzetből választottak meg. 

 

Középpontban a zene – szenci iskolások élményutazása 
2022. október 20. – ma7.sk  

Az Erasmus+ pályázatnak köszönhetően a Szenczi Molnár Albert Alapiskola húsz tanulója 

nemrég részt vehetett egy kétnapos, eseménydús programon Mosonmagyaróvárott. A várva 

várt kirándulás zenei és fejlesztő, rendkívül színvonalas foglalkozásokkal kezdődött, melyeket 

a mosonmagyaróvári testvériskolánk, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda ének-

zenét oktató pedagógusai, Keresztényné Barth Judit és Karácsonyné Molnár Andrea tartottak. 

A foglalkozások az iskolában mindkét nap délig zajlottak, majd délután terepmunkával 

folytatódtak az Óvári Várban. A foglalkozások alatt nemcsak a Kodály-módszerrel és annak 

korszerű használatával ismerkedhettek meg diákjaink, hanem énekeket és 

ritmusgyakorlatokat tanulhattak, valamint új, speciális hangszereket szólaltathattak meg. 

Ahogy minden Erasmus+ projektnek, e pályázatnak is fontos célja a szoros együttműködés, a 

kapcsolatok kialakítása az intézményeket látogató gyermekek között. 
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https://ma7.sk/tajaink/bolya-szabolcs-az-elkepzeleseink-jelentosen-eloremozditanak-a-fejlesztest
https://ma7.sk/oktatas/kozeppontban-a-zene-szenci-iskolasok-elmenyutazasa
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Orbán Balázs a Karmelita kolostorban vezette végig az Esterházy Akadémia 

csapatát 
2022. október 20. – felvidek.ma  

Nagy megtiszteltetés érte a Martoson székelő Esterházy Akadémia mindhárom évfolyamának 

tagjait, hiszen október 14-én délután Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és 

stratégiai államtitkára vezette végig őket a Karmelita kolostorban. A Gubík László igazgatóval, 

Jancsó Sándor volt titkárral, valamint az akadémia három előadójával, Pelle Veronikával, 

Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetének oktatójával és a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság digitálisműveltség-fejlesztési munkatársával, Szimicsku 

László kommunikációs szakemberrel, és Rákóczi Krisztiánnal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

vezető elemzőjével kiegészült, 30 fős csapat a belső udvaron kezdte a terepszemlét, a séta pedig 

az Orbán Viktor miniszterelnök úr találkozói alkalmával annyiszor látott, és sokak által csodált 

teraszon folytatódott, melyről a fantasztikus pesti panoráma tárult a látogatók elé. 

 

Ha nem is sikerül mindig győznünk, láttatni kell magunkat! 
2022. október 20. – felvidek.ma  

Ezt a rövid, bemutatkozó beszélgetést is a losonci utcán gyalogolva készítettük el Demecs 

Andreával, mögöttünk a Kármán suli, azaz a losonci magyar iskola diákjaival, akiket ő vezetett 

a Kármán-emlékműhöz éppen. Andrea ugyanis szinte mindig mozgásban van, mint a jelenkori 

losonci magyarság mozgatórúgója. A város magyarsága – az összlakosság 8%-a – már több 

mint egy évtizede nem tudhat magáénak egyetlen magyar képviselőt sem a képviselő-

testületben és ez végtelenül szomorú tény. Talán a jelenlegi alpolgármesterről, Baculík Pavolról 

mondhatjuk el, hogy a helyi magyarság nem hivatalos istápolója, hiszen, ha nem is anyanyelvi 

szinten, de bírja a magyar nyelvet, és szinte mindig megjelenik sajátos lelkesedésével a városi, 

vagy járási magyar rendezvényeinken, kapcsolatban van a magyarokkal. 

 

Átadták az első startlakásokat Komáromban: tíz család vehette ma át új 

otthonának kulcsait 
2022. október 20. – felvidek.ma  

Valamivel több mint tíz hónap alatt építették teljesen újjá a volt őrsújfalui általános iskola 

épületét, amelyben 14 startlakást alakítottak ki. A komáromi bérlakásprogram első „fecskéje” 

jelentős állami támogatással valósult meg, a mai ünnepélyes átadón jelen volt a Közlekedési- 

és Építésügyi Minisztérium államtitkára, Katarína Bruncková is. Még 2021 februárjában 

fogadta el a komáromi képviselő-testület, hogy a 2005-ben megszűnt iskola épületét átépítik, 

és startlakásokat alakítanak ki a komáromiaknak. A tavaly novemberben elkezdett átépítés 

költségeinek egy része állami támogatásból, másik része pedig állami lakásépítési hitelből 

valósult meg. Az átépítés teljes költségvetése több mint 720 ezer euró, ebből 433 ezret 

kedvezményes hitel formájában biztosított az Állami Lakásfejlesztési Alap (SFRB), míg 288 

760 eurót a Közlekedési- és Építésügyi Minisztérium biztosított, Komárom város önrésze pedig 

mindössze 7 euró volt. 

Fe
lv

id
é

k
 

https://felvidek.ma/2022/10/orban-balazs-a-karmelita-kolostorban-vezette-vegig-az-esterhazy-akademia-csapatat/
https://felvidek.ma/2022/10/orban-balazs-a-karmelita-kolostorban-vezette-vegig-az-esterhazy-akademia-csapatat/
https://felvidek.ma/2022/10/ha-nem-is-sikerul-mindig-gyoznunk-lattatni-kell-magunkat/
https://felvidek.ma/2022/10/atadtak-az-elso-startlakasokat-komaromban-tiz-csalad-vehette-ma-at-uj-otthonanak-kulcsait/
https://felvidek.ma/2022/10/atadtak-az-elso-startlakasokat-komaromban-tiz-csalad-vehette-ma-at-uj-otthonanak-kulcsait/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 21. 

. 

 

 

Hájos Zoltán: Előrelátó döntéseket hoztunk 
2022. október 20. – Új Szó  

Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármesterként három ciklust tudhat maga mögött, most száll 

harcba a negyedikért, öt kihívója van. Beszélgetésünkkor az utóbbi négy évet értékelte 

elsősorban, kiemelve egyebek mellett az önkormányzat azon előrelátó döntéseit, amelyek 

energiamegtakarítást hoztak, bár akkoriban még híre-hamva sem volt a mai válságos 

időszaknak. „Még az előző választás eredményeivel kezdeném. Akkor ugyanis a 

dunaszerdahelyi polgárok döntésükkel egy olyan önkormányzati képviselőcsapatot állítottak 

össze, amellyel nagyon gördülékenyen ment a munka az utóbbi négy évben. Kreatívan, 

konstruktívan, nyugodt légkörben születtek a döntések, hála annak, hogy a képviselők többsége 

az MKP jelöltje volt és jó volt az együttműködés a függetlenekkel is. Nem azt mondom, hogy a 

bizottságok ülésein nem voltak nézeteltérések, de ezek pozitív irányba vitték a várost. 

Racionális, a közt szolgáló döntések születtek.  

 

Csenger Tibor: „Felgyorsítanám a közbeszerzési folyamatokat” 
2022. október 20. – Új Szó  

Nyitra megy önkormányzatának jelenlegi alelnökeként, Zselíz képviselő-testületének sokéves 

tagjaként bőven van tapasztalata Csenger Tibornak azzal kapcsolatban, milyen gondokkal 

küzdenek a megyében élők. Átlátja az önkormányzatok munkáját, azok hatáskörét. Elsősorban 

arra voltunk kíváncsiak, melyek a legégetőbb problémák Nyitra megyében, illetve melyek azok 

a területek, ahol rugalmasabb ügyintézésre, mielőbbi változtatásra van szükség. Nyitra megyét 

illetően közel 296 milliós költségvetésről beszélünk, amelynek összeállításakor az volt az egyik 

fő szempont, hogy a jelenlegi válsághelyzet figyelembevételével állítsuk össze. Természetesen 

olyan tartalékra is gondoltunk, ami garantálja, hogy az intézményeinket semmiképpen se 

kelljen bezárni, és az iskoláinkban ne kerüljön sor távoktatásra az energiaárak növekedése 

miatt. Egy szociális intézményt sem zárhatunk be, mindenképpen fedezni kell a megemelkedett 

energiaköltségeket. Emellett jelentős többletkiadással jár az infláció növekedése. 

 

Választás: a Velemjáró adatai az Új Szóban 
2022. október 20. – Új Szó  

Az októberi választás kommunikációjában az ujszo.com együttműködik a velemjaro.sk 

weboldallal. Annak érdekében, hogy minél széleskörűbben tájékoztathassuk olvasóinkat, 

hírportálunkon a választási eredmények közzétételéhez a Velemjáró településtárának 

adatbázisát is felhasználjuk. Mi is a Velemjáró? Saját megfogalmazása szerint a magyar 

nyelvhasználat előmozdítója Szlovákiában. Segédeszköz nyelvi jogaink érvényesítéséhez. 

Településtár, szószedet és közérthető útmutató a hétköznapi ügyintézéshez, sok hasznos 

információval. „Még 2010 előtt, a Fico-kormány regnálása alatt szigorították az 

államnyelvtörvényt. Nagy vita kerekedett ebből, mélypontra is jutott a szlovák–magyar 

viszony, elhidegülés jött és feszültségek. Még jobban oda kellett figyelni a kisebbséginyelv-
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használati kérdésekre, hiszen visszavezették a büntetéseket, szankciókat az 

államnyelvtörvénybe, túlzott félelmeket generálva. 

 

Citeraünnep Nemeshodosban 
2022. október 20. – ma7.sk  

Népzenével és citerajátékkal telt meg a nemeshodosi kultúrház a hétvégén. Itt tartották a 23. 

Országos Citeratalálkozót, amelyen megünnepelték a Hodosi Citerazenekar fennállásának 50. 

évfordulóját is. A Százdi Citerazenekar és vezetője Borka László kezdeményezésére 23 évvel 

ezelőtt indult útjára az országos citeratalálkozó, amelyet később már a Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet rendezett meg.  – Vándor seregszemlévé alakult a rendezvény. Minden 

évben más-más településen rendezzük meg az országos találkozót. 2022-ben a Nemeshodosi 

Citerazenekar megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel nem volt kérdés, hol tartjuk 

a citerások találkozóját. Egyúttal megemlékeztünk az alapítójáról, Patócs Lajosról is, aki 2015-

ben távozott az élők sorából. Emlékére Nemeshodos község polgármestere, Balódi László 2017-

ben létrehozta a Patócs Lajos-díjat. 

      
Zentai megemlékezés 56-ról: Nincs hatalmasabb erő, mint a szabadság utáni 

vágy 
2022. október 20. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Dr. Rajki Mártonnak, a magyar forradalom zentai származású mártírjának az emlékére 

elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával emlékeztek meg Zentán az 1956-os forradalom 66. 

évfordulójáról a városháza oszlopcsarnokában. Az alkalmi megemlékezésen Pataki Tibor 

beszélt a zentai születésű ügyvédről, illetve az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. – A kommunizmus koporsójába a magyarok ütötték az első szeget. Az ’56-os 

szabadságharc volt a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye, amely 

a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött. A világ megtanulhatta, hogy nincs 

hatalmasabb erő, mint a szabadság utáni vágy. És ezt az erőt sem kormányok, sem zsarnokok, 

sem a katonaság nem tudja legyőzni – ecsetelte Pataki, majd pedig Az 1956-os magyar 

forradalom egyetlen zentai és egyetlen ügyvéd mártírja életútját mesélte el,. aki erősen magyar 

érzelmű ifjúként az egyetemi évei alatt fokozatosan jutott el a további életét meghatározó 

keresztény értékvilághoz. Tanulmányai utolsó éveit Nürnbergben végezte. 1924-ben tért vissza 

Magyarországra. 

 

A mi világunk, Bácska 
2022. október 20. – Magyarszo.rs 

A Moravicai Értelmiségi Fórum (MÉF) tizenharmadik alkalommal hirdette meg irodalmi, 

valamint negyedik alkalommal képzőművészeti pályázatát a vajdasági, magyar tannyelven 

tanuló ifjúság számára, Papp Dániel író emléke előtt tisztelegve. Az alsós gyerekekhez a 

képzőművészeti pályázat szól, a felsősöktől és a középiskolák diákjaitól pedig esszé, novella és 
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fogalmazás jellegű írásokat várnak az előre meghatározott címek mentén. Az általános iskolák 

5–6. osztályos tanulói a következő címek egyikére írhatnak fogalmazást: 1. Őszi séta, 2. 

Megjöttek a vásárosok, 3. Az ősök emlékezete. Az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói 

számára meghatározott témák: 1. Szülőhelyem értéktára, 2. Nagyszüleim mesélték…, 3. 

Múltunk, jelenünk. A középiskolásoktól esszét várnak, amelyet a következő címekre 

fogalmazhatnak meg: 1. A bácskai tájmámorító illata, 2. A mi világunk (Bácska), 3. A bor 

megmelegíti a lelket. A középiskolások küldhetnek novellát is szabadon választott témában, de 

annak kötődnie kell a helyi színekhez. 

 

Mindössze negyedóra 
2022. október 20. – Magyarszo.rs 

Október 1-jén kezdődött a népszámlálás Szerbiában. Óbecse község területén kedd estig 11.753 

háztartást és 22.755 polgárt sikerült összeírniuk a számlálóbiztosoknak. Az óbecsei Kancsár 

Károly is eleget tett állampolgári kötelezettségének, a népszámlálási kérdezőbiztos már az első 

látogatás alkalmával otthon találta a nyugdíjast. – Nem ért meglepetés, amikor bekopogtatott 

a számlálóbiztos, hiszen rendszeresen követem a híreket, informálódok, tudtam, hogy a hónap 

elejétől népszámlálás zajlik az országban. A kérdések egyértelműek voltak, nem volt szükségem 

tolmácsra. Negyedóra alatt megválaszoltam a feltett kérdéseket – fogalmazott Kancsár Károly. 

      
Turul-ügy: Tiltakozik a Munkácsi Városi Tanács többsége 
2022. október 20. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Munkácsi Városi Tanács 18 képviselője határozottan tiltakozik és elítéli a Végrehajtó 

Bizottság társadalmi szempontból fontos döntések meghozatalával kapcsolatos intézkedéseit, 

amelyeket anélkül hoztak meg, hogy konzultáltak volna a közösség érdekeinek képviseletére 

delegált képviselőkkel. A városi tanács aktív tagjainak többségét alkotó 18 képviselő ez ügyben 

felhívást intézett a kistérség közösségéhez. Ebben kifejtik, a Munkácsi kistérség több ezer 

lakosának érdekeit érintő, társadalmilag jelentős kérdéseket az ülésteremben a képviselőknek 

kell megoldaniuk, akiket felhatalmaztak ezen jogkörökkel, nem pedig a végrehajtó 

bizottságnak, amelynek nincs képviseleti funkciója, és nem vállal felelősséget döntéseiért. 

 

A Kárpátaljai Szövetség nyilatkozata a munkácsi turulszobor eltávolítása ügyében 
2022. október 20. – kiszo.net 

A Kárpátaljai Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült a Munkácsi Városi Tanács 

Végrehajtó Bizottságának határozatáról, amely alapján a munkácsi vár bástyáján felállított 

turulszobrot leszerelték és elszállították. A történelem megismételte önmagát, hiszen a szobor 

elődjét 1924-ben a csehszlovák hatóságok leszereltették, majd a szovjetek pedig beolvasztották. 

2008-ban Pákh Imre Amerikában élő üzletember anyagi támogatásának köszönhetően, a 

Munkácsi Városi Tanács döntése alapján került vissza a turulmadár eredeti helyére. 
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120 éves a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 
2022. október 20. – karpataljalap.net 

A magyar tannyelvű Beregszászi Kossuth Lajos Líceum idén ünnepli fennállásának 120. 

évfordulóját. A város kiemelkedő, patinás oktatási középiskolai intézménye egyik ékköve 

Beregszásznak. Az intézményt 1902-ben alapították Magyar Királyi Állami Fiú- és 

Leányiskolaként, eleinte elemi, majd általános, 1956-tól pedig már középiskolaként 

funkcionált. Az intézmény ma is meghatározó alma matere a beregszászi magyar közösségnek, 

ahol a magas szintű oktatás mellett meghatározó közösségi munka is zajlik. Az országban 

jelenleg kialakult helyzetből adódóan az iskolában nem szerveztek születésnapi ünnepséget, de 

az intézmény vezetősége mégis szerette volna, ha a diákok megismerkednek az iskola 

történetével, amely a város egyik legidősebb oktatási intézménye 

 

Tűzoltóautót kapott a Kárpátaljai Református Egyházkerület 
2022. október 20. – karpatalja.ma 

Tűzoltóautót adományozott a magyarországi Tarpa község a Kárpátaljai Református 

Egyházkerületnek. Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő október 18-án, hivatalos oldalán 

számolt be az átadóról. Tarpa Önkéntes Tűzoltó Egyesületének eszköztára az utóbbi időben 

bővült, így a vezetőség úgy döntött, hogy a sokat bizonyított kocsit elajándékozzák. Az átadáson 

Zán Fábián Sándor püspök úr és Nagy Béla főgondnok úr elmondták, milyen nagy segítség ez. 

 

Újabb kárpátaljai vesztette életét a háborúban 
2022. október 20. – karpatalja.ma 

Ismét kárpátaljai áldozata van az Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának. A fronton 

vesztette életét Ruszlan Csuma. A tragikus hírt a férfi testvére, Tetyána Hnatkovics osztotta 

meg. A katonát édesanyja, felesége, gyermekei és testvére gyászolja. Osztozunk a hozzátartozók 

fájdalmában. 

 

A fűtési szezonra készülnek a Nagydobronyi Kistérségben 
2022. október 20. – karpat.in.ua 

A február 24-e óta tartó orosz invázió, valamint az elmúlt időszak sorozatos orosz 

rakétatámadásai jelentős kárt okoztak Ukrajna energetikai rendszerében. Mindez újabb 

kihívás elé állította az intézmények fenntartóit a fűtési szezon biztosítása kapcsán. A 

Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció felhívására, miszerint a téli időszak folyamán 

akadozhat a gázellátás, a Nagydobronyi Kistérségben elkezdődött az alternatív lehetőségek 

kidolgozása a fűtés biztosítására. A lerombolt energetikai rendszer helyreállításának 

időszakára mind a kijevi vezetés, mind a megyei adminisztráció takarékosságra szólította fel az 

intézményeket és a lakosságot az áramszolgáltatás szüneteltetésének elkerülése érdekében.  
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Adományt hozott Kárpátaljára Magyarországról a Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete 
2022. október 20. – karpat.in.ua 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete harmadik alkalommal indította útjára A szeretet ízei 

programot. Ennek keretében magyarországi 93 tagszervezet ajánlott fel , összesen mintegy 

három tonnányi “üvegbe zárt szeretetet”, azaz befőtteket rászorulóknak, amelyekből az 

egyesület Kárpátaljára is eljuttatott. A befőttekből kapott a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete, Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Nagydobronyi Rehoboth 

Szeretetotthon, ahol most 26 egyedülálló idős ember él. Az egyesület tagjai nem csak 

befőttekkel, gyümölcsökkel és édességgel érkeztek az otthonba, ahol nagy szeretettel várták 

őket.  

 

A kárpátaljai vámhivatal 22 millió hrivnya értékű lefoglalt árut ad át a megyei 

katonai közigazgatásnak 
2022. október 20. – karpat.in.ua 

A kárpátaljai vámhivatal csaknem 22 millió hrivnya értékű lefoglalt árut ad át a megyei 

közigazgatásnak. Összesen mintegy kétezer tételről van szó, köztük bútorok, háztartási gépek, 

járművek, valamint gyógyszerek, háztartási cikkek és ruhák. Viszont a vámhivatal által lefoglalt 

márkás termékek és a VIP kategóriás áruk nem ruházhatók át. Ukrajnában szeptember elején 

módosítottak a határon lefoglalt vagyontárgyak kezelését szabályozó határozaton. 

 

Magyar Nemzeti Identitásért Díjban részesült Jakab Sándor, a HMDK tiszteletbeli 

elnöke 
2022. október 20. – Kepesujsag.com 

Múlt szerdán került sor a Baranya megyei önkormányzat Megyenapi Ünnepi Közgyűlésére, 

melynek alkalmából dr. Őri László, a közigazgatási egység közgyűlésének elnöke és Partos 

János megyei jegyző kitüntető címeket osztottak ki; Jakab Sándornak, a HMDK tiszteletbeli 

elnökének Magyar Nemzeti Identitásért Díjat adományoztak. A Baranya Megyei 

Önkormányzat 1996-tól emlékezik meg hivatalosan is az 1694. október 10-én, I. Lipót király 

által kiadott dekrétumról, amellyel Baranya Vármegyének önálló közjogi státust és új 

címerpecsétet adományozott. A Bikali Élménybirtokon került sor a Megyenap alkalmából 

tartott díszülésre, amelyet dr. Őri László, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke nyitott meg 

ünnepi beszédével. Beszámolt arról, hogy az elmúlt évek globális szintű nehézségei ellenére is 

komoly infrastrukturális beruházások kezdődtek a kö-zelmúltban, melyek Baranya megye 

elszigeteltségén javítanak. 
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Fókuszban a média és a népszámlálás – 99. ülését tartotta meg a zágrábi 

Kisebbségi Tanács 
2022. október 20. – Kepesujsag.com 

Október 13-án tartotta meg soros ülését Aleksandar Tolnauer elnökletével a zágrábi Kisebbségi 

Tanács, ahol a Horvát Rádió és Televízió azon beszámolója volt napirenden, amely a 

kisebbségek tájékoztatását célzó saját műsoraival foglalkozik, valamint elemezték a 

népszámlálási eredményeket is. A zágrábi ülésen megállapították, hogy a 2021-es évben 

összesen 5180 perc és 15 másodpercnyi műsoridőt szenteltek a „nemzeti kisebbségek 

témájának”, ami a teljes programidő mindössze 0,99%-át teszi ki. A tanács elnöke elmondta, 

hogy ez a 2020-as évhez képest 5,3%-os csökkenést jelent. A tanács és a HRT képviselői között 

még ez év áprilisában egy megegyezés született arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati televízió 

és rádió keretei között létrehoznak egy külön, a nemzeti kisebbségek jobb tájékoztatását 

szolgáló részleget, amire ez idáig, sajnos, nem került sor. 

 

Jövőre is folytatódnak az eszéki magyar iskolaközpont fejlesztései – parlamenti 

képviselőnk dr. Radovan Fuchs horvát oktatási miniszterrel tárgyalt Zágrábban 
2022. október 20. – Kepesujsag.com 

A múlt héten Radovan Fuchs horvát oktatási miniszterrel tárgyalt Jankovics Róbert, 

magyarságunk parlamenti képviselője Zágrábban a magyar oktatással és intézményekkel 

kapcsolatos kérdésekről. Jankovics Róbert, a horvát szábor magyar képviselője a találkozót 

követően azt mondta, hogy eredményes volt a tárgyalás. – Fuchs miniszter úrral elsősorban az 

eszéki magyar iskolaközpont aktuális ügyeiről, az idei és a jövő évre esedékes beruházásokról, 

valamint a nemrég nyugdíjba vonult személyzet helyettesítéséről tárgyaltunk, és úgy érzem, 

hogy miniszter úr e téren is maximálisan partner lesz – mondta Jankovics Róbert.  

 

Október 29-én lesz a HMDK évi közgyűlése – ülésezett a HMDK országos 

elnöksége 
2022. október 20.  – Kepesujsag.com 

Múlt hét pénteken került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

országos elnökségének soros ülésére, amelyen az időszakos beszámolók és az aktuális kérdések 

megvitatása volt napirenden, valamint döntöttek arról is, hogy október 29-én tartják meg a 

HMDK évi közgyűlését. Az országos szervezet elnökségi ülésének a HMDK bellyei 

médiaházának konferenciaterme adott otthont. A testület az elmúlt időszakról szóló beszámoló 

mellett az aktuális kérdéseket is megvitatta, valamint a tervezett programok és tevékenységek 

is napirenden voltak. 
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Magyar vállalatok az eszéki Őszi Vásáron 
2022. október 20. – Kepesujsag.com 

A múlt hét végén került sor a hagyományosnak tekinthető őszi vásárra az eszéki Pampas 

kiállítócsarnokban. A rendezvényen több magyar vállalat is bemutatkozott a CED – Közép-

európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. eszéki irodájának köszönhetően. Az 

Eszéken évente megrendezett őszi vásár betekintést nyújt a magyar nemzetgazdaság legújabb 

vívmányaiba a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az egészséges élelmiszerek, a fűtés, az 

energiatakarékosság, a lakberendezés területén, valamint helyi jellegű termékek és 

szolgáltatások bemutatására is sor kerül. A vásáron több magyar cég is képviseltette magát.

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 20. – Kossuth Rádió 

 

A nemzetközi helyzet miatt most gyengébbek a kisebbségi jogérvényesítés esélyei, de a célokról 

lemondani nem szabad – mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott azon a nagyváradi 

sajtótájékoztatón, amelyet az erdélyi magyarság autonómiaigényét először kinyilvánító 

Kolozsvári nyilatkozat harmincadik évfordulóján trendeztek szerdán este az autonómiaügyek 

aktualitása témában. A nagyváradi sajtótájékoztatót A svájci Jura kanton autonómiája, harca 

az önrendelkezéséért című könyv esti bemutatója előtt tartották. Összeállításunkban elsőként 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat halljuk.  

 

Pedagógusokat tüntettek ki Csíkszeredában - a megyei önkormányzat, a tanfelügyelőség, a 

Pedagógusház, és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének közös rendezvényén. A 

díjakat minden ősszel azoknak az elkötelezett tanítóknak, tanároknak ítélik oda, akik magas 

színvonalon, elkötelezettséggel végzik oktató-nevelő és közösségi  munkájukat.  

 

A koronavírus-világjárány miatti kétéves kényszerszünet után, szeptemberben ismét 

megérkeztek Temesvárra a Petőfi Sándor program ösztöndíjasai. A magyar Nemzetpolitikai 

Államtitkárság által működtetett program célja a szórványvidék magyar közösségeinek 

támogatása, erősítése. Szabó Janka a temesvári Várbástya Egyesület munkáját segíti. Nagy 

Anna fogadó szervezete a temesvári Bartók Béla Alapítvány. Két temesvári magyar iskolában 

is tevékenykedik, de heti rendszerességgel az óteleki néptánccsoporttal is foglalkozik.  

 

A helyi kifejezéssel a „szögedi nemzet” sajátos csoportöntudattal rendelkező néprajzi egység, 

amely magában foglalja Szeged városának kül- és belterületi lakosságát, valamint a belőle 

kiszakadt, önállóvá vált tanyaközségeket. A 18. századtól Szegedről népes csoportok rajzottak 
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ki a Tiszántúlra, Temesközbe, Bácskába, a  Tisza mentére. Szeged sajátos hagyományú, helyi 

gyökerű lakossága a 18. sz. végétől jellegzetes kulturális életet élt, ennek morzsáit porszívózza 

fel napjainkban  az  Ötágú síp Kulturális Egyesület, amely 12. alkalommal szervezte meg a 

Szögedi Nemzethez Tartozók Találkozóját. A vendégeket, akik a Kárpát-medence más-más 

régióiból érkeztek, a szegedi Alsóvárosi Ferences Templomban és a Rendház 

Látogatóközpontjában fogadták.   

 

 

A Rákóczi Szövetség egyik legismertebb, legnagyobb hagyománnyal bíró ifjúsági rendezvénye 

harminc éve a GloriaVictis 1956-os emlékünnepség, köszönhetően Halzl Józsefnek, a Rákóczi 

Szövetség két éve elhunyt elnökének, aki nemcsak elindításában vett részt, hanem rendszeres 

megszervezésében is. 

A program idei alakulásáról Csáky Csongort, a szövetség elnökét kérdeztük. 

 

 

Szüreti bálok időszaka van, a bálokra pedig felvonulásokkal toboroznak. Ilyenkor nem ritka, 

hogy Székelyudvarhelyen leáll az autós forgalom egy-két tánc erejéig, hogy vidám muzsikával 

és a színes székely ruhásokkal teli lovas szekerek látványával  - kizökkentsék  a rohanó 

városlakókat. A hagyomány szerint az alsó tagozat negyedikes diákjai szervezik a Szüreti 

mulatságot a Benedek Elek pedagógiai líceumban, Székelyudvarhelyen.   


