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Nyomtatott és online sajtó 
      

Varga Judit: a konzervatív politika működőképes 
2022. október 25. – MTI, Hirado.hu, ORIGO, Index.hu, 24.hu, MagyarHírlap, Demokrata 

A magyar kormányzati politika bizonyította, hogy a konzervatív politika működőképes, ezt 

támasztotta alá a negyedik kétharmados többséget jelentő választási győzelem ebben az évben 

- jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter Washingtonban a Heritage Foundation 

székhelyén tartott előadásában Egyesült Államokbeli útjának harmadik napján hétfőn. Varga 

Judit az egyik legbefolyásosabb amerikai konzervatív tudásközpont rendezvényén a 

konzervatív politika működőképességének példájaként említette, hogy a magyar kormány által 

2010-ben ígért 1 millió új munkahely 2021-re megvalósult, ami igazolja, hogy a 

kereszténydemokrata és nemzeti konzervatív recept is működik. Az amerikai hallgatóság előtt 

kifejtette, hogy Magyarország azért jelent problémát a liberális fősodor számára, mert 

bizonyította, hogy három eszme - a szuverenitás védelme, a konzervatív értékek összehangolt 

képviselete, valamint a jogállamiság elvei alapján kormányzott demokratikus állam  - 

összeegyeztethető egymással. Vagyis jogállamként tagja lehet az Európai Uniónak olyan ország 

is, amely konzervatív politikát folytat, és nem csak liberális államot lehet jogállami alapon 

kormányozni, de konzervatív értékek mentén is meg lehet maradni a jogállamiság keretei 

között - mutatott rá. 

 

Ünnepélyesen is felavatják a turulszobor helyére került ukrán címert Munkácson 
2022. október 24. – Hirado.hu, Mandiner, HirTV, Kiszo.net, PannonRTV 

Másfél hete annak, hogy a munkácsi önkormányzat végrehajtó bizottsága eltávolíttatta a 

turulszobrot a vár bástyájáról, a helyére pedig az ukrán címert helyeztette ki. A kárpátaljaiak 

nagy része – nemzetiségtől függetlenül – úgy véli, hogy fölösleges volt a szobor ilyen barbár 

módon történő ledöntése, hiszen a nemzeti jelképek a vidéken, ahogyan eddig is, úgy ezután is 

békésen elférnek egymás mellett. Az ukrán címer ünnepélyes felavatására holnap reggel kilenc 

órakor kerül sor a munkácsi várban – hangzott el az M1 Híradójában.  Október 13-án azonban 

a városi tanács végrehajtó bizottsága egy légiriadó alkalmával – amikor egyébként tilos lenne 

bármiféle munkavégzés – gyorsan eltávolíttatta, egyszerűen lefűrészeltette a talapzatáról. A 

helyi magyarok értetlenül álltak a történtek előtt, hiszen keleten háború zajlik, a magyarok 

pedig kiveszik a részüket a menekültek ellátásából. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/24/kedden-unnepelyesen-felavatjak-a-turulszobor-helyere-kerult-ukran-cimert-a-munkacsi-varban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/24/kedden-unnepelyesen-felavatjak-a-turulszobor-helyere-kerult-ukran-cimert-a-munkacsi-varban


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 25. 

. 

 

Leírjuk a lovak nyelvén: a magyart alázó Funarnak adott igazat a román 

legfelsőbb bíróság 
2022. október 24. – Krónika, maszol.ro 

Gheorghe Funar, Kolozsvár magyarellenességéről elhíresült volt polgármesterének adott 

igazat a román legfelsőbb bíróság az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), illetve 

Tánczos Barna elleni perben. A CNCD 2015-ben 2000 lejes pénzbüntetést szabott a hírhedt 

politikusra, mert a volt államfőjelölt többek között a lovak nyelvének nevezte a magyart. Funar 

azonban perre ment a bírság miatt, és most a legfelsőbb bíróság is igazat adott neki – számolt 

be hétfőn a Gândul portál. Gheorghe Funar – aki 1992–2004 között volt Kolozsvár 

polgármestere – 2014-ben függetlenként elindult az államfőválasztáson. A Román Televízió 

egyik választási műsorában Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor társaságában szerepelt 

meghívottként. Miután Tánczos románul és magyarul is köszöntötte a nézőket, Funar arra 

kérte a műsorvezetőt, utasítsa rendre a szenátort. „Közölje a jobb oldalamon ülő 

beszélgetőtársunkkal, hogy Romániában élünk (...) és ne használjon egyetlen szót sem a lovak 

nyelvéből, mert Románia hivatalos nyelve a román. Budapesten beszélhet magyarul, itt 

beszéljen románul. Ha én leszek Románia elnöke, biztosíthatom, hogy nem fog magyarul 

beszélni senki. A Román Televízióban sem” – jelentette ki Gheorghe Funar az élő adásban. 

 

Erdélyi kúriákat és hagyományos falusi portákat újítanak fel uniós alapokból 
2022. október 24. – Krónika, maszol.ro 

Aláírták hétfőn a kúriák és 147 hagyományos falusi ház felújítási szerződéseit. A beruházás a 

Hívogató Románia. Az országjáró projekt részeként valósul meg, célja a turizmus fellendítése 

és új munkahelyek létrehozása – olvasható az RMDSZ hétfői közleményében. Több mint 22 

millió euró jut a vidéki építészet felújítására, védelmére a Hívogató Románia. Az országjáró 

projekt keretében megvalósuló beruházás által, amelynek szerződéseit hétfőn írta alá az 

európai beruházások minisztériuma. A projekt része emellett a Duna-delta kulturális 

összképének helyreállítása is, amely keretében Tulcea két településének, Periprava és Chilia 

Veche hagyományos parasztházait újítják fel.„Nagyon szeretem a kúriákat és a hagyományos 

falusi parasztházakat: énmagam is egy felújított kalotaszegi portán lakom. Ezek az épületek 

különleges értékei Erdélynek, nem véletlen, hogy számos külföldi, például Károly király is, ott 

érzi jól magát. Felújításukkal sikerül majd falvainkba sok-sok turistát vonzani, piacot 

teremteni a helyi termékeknek, jobb életet biztosítani faluhelyen is” – mutatott rá Hegedüs 

Csilla államtitkár, majd hozzátette, a 12 kulturális útvonalnak a kúriák útja is része. 

 

A román parcella megvédésére szövetkeztek a nacionalista szervezetek az 

úzvölgyi katonatemetőben 
2022. október 24. – MTI, maszol.ro 

Az úzvölgyi katonatemetőben önkényesen létrehozott román parcella megvédésére 

szövetkeztek vasárnap a temetőbe felvonuló román nacionalista szervezetek – közölte a 

Székelyhonra hivatkozva az MTI. A román hadsereg napja (október 25.) alkalmából szervezett 
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felvonulást ezúttal két nappal korábban, vasárnap tartották a román nacionalista szervezetek, 

és szimpatizánsaik. 150 fakereszttel vonultak fel azoknak a román katonáknak az emlékére, 

akikről úgy tartják, hogy az úzvölgyi katonatemetőben vannak eltemetve. (Ezúttal is felolvasták 

azoknak a katonák neveit, a tömeg pedig minden névre „Jelen!” felkiáltással felelt.) Idén a Bákó 

megyei dărmănești polgármesteri hivatal mellett főszervezői feladatot vállalt a Nép Útja (Calea 

Neamului) nacionalista egyesület és a Szabadság állapota (Starea de libertate) nevű civil 

mozgalom. Utóbbiak azzal igyekeztek résztvevőket toborozni, hogy közölték: az emlékmű és a 

betonkeresztek megvédésére megalakul a „keresztek testvérisége a román hadsereg úzvölgyi 

harcokban elesett hőseiért”. 

 

Tőkés: Az egész nemzet ünnepe október 23. 
2022. október 24. – Bihari Napló 

Az '56-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek azon a fáklyás felvonulással 

egybekötött ünnepségen, amelyet vasárnap este a Partiumi Keresztény Egyetem 

Diákszervezete, a Rákóczi Szövetség nagyváradi szervezete, a Magyar Polgári Egyesület 

valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezett. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven 

Nagyváradon az október 23-i megemlékezés a Szent László templom mellett vette kezdetét, 

ahol a szervezők nevében Nagy József Barna, a Magyar Polgári Egyesület elnöke köszöntötte a 

megjelenteket, majd Módi Mátyás, a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatója mondott ünnepi 

beszédet. A főtéri ünnepség a Váradi Dalnokok előadásával folytatódott, akik két dalt, köztük 

a Avanti ragazzi di Buda (Előre budai srácok) címűt adták elő, majd az egybegyűltek fáklyás 

felvonulás formájában elindultak a Partiumi Keresztény Egyetem felé, ahol Tőkés László, az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott ünnepi beszédet. Az elöljáró Wittner Mária 

1989. október 23. című versét idézte, mely az 56-os forradalom hőseinek állít emléket. Tőkés 

László felszólalásában kiemelte: október 23-a az egész nemzet ünnepe, a Magyarországon élő 

és annak határain túli magyarságot is összetoborozza a jeles évforduló. 

 

Uniós pénzből újul meg a torockószentgyörgyi vár 
2022. október 24. – MTI, Krónika 

Az erdélyi Torockó község az Európai Unió helyreállítási alapjából nyert támogatást a 

torockószentgyörgyi vár, a Rudnyánszky-kúria és nyolc hagyományos falusi ház felújítására – 

közölte hétfőn az MTI-vel a település polgármestere. Deák Székely Szilárd elmondta, hogy a 

múlt héten írta alá a szerződést a 2,155 millió eurós támogatásról, amelyből megerősítik a 

Toroczkay-vár romjait, felújítják a Rudnyánszky-kúriát és turisztikai látogatóközpontot 

alakítanak ki benne, valamint kiépítik a két látványosságot összekötő utat. Hétfőn újabb 

támogatási szerződést írt alá Bukarestben, amely a helyreállítási alapból 480 ezer eurót biztosít 

nyolc torockószentgyörgyi hagyományos ház felújítására. Deák Székely Szilárd hozzátette, 

hogy nem a vár újraépítését, hanem inkább a romok megerősítését, biztonságossá tételét 

tervezik. 
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Román–magyar együttműködési program indul Hargita megyében 
2022. október 24. – maszol.ro 

Egy román–magyar együttélési program elindítását kezdeményezte Hargita Megye Tanácsa. A 

projekttel a tolerancián, megbecsülésen, kölcsönös tiszteleten alapuló békés együttélés 

kialakítását valósítanák meg. A program célja az etnikai kapcsolatok felmérése és egy 

problématérkép kialakítása különböző rétegtalálkozók, események szervezésével, bevonva a 

gazdasági élet szereplőit, kulturális, szociális, civil szférát. Ugyanakkor Hargita Megye Tanácsa 

és a helyi önkormányzatok közötti szorosabb együttműködés kialakítása is cél találkozók, 

programok szervezése révén, ahol lehetőség nyílik a problémák megvitatására és megoldási 

javaslatok megfogalmazására, amelyek segítségével kirajzolódhat egy problématérkép. A 

program keretében azokat a jó gyakorlatokat, pozitív mintákat is szeretnénk összegyűjteni, 

amelyek az etnikumok közötti kapcsolatokat erősítenék. 

 

Kiakadt a magyarellenes fórum az autonómia és a kollektív jogok hallatán  
2022. október 24. – maszol.ro 

Élesen bírálja a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma Kalmár Ferenc, a 

magyar-román kisebbségi vegyes bizottság magyar társelnöke nyilatkozatát, mert szerintük 

Románia példásan szavatolja a kisebbségek jogait. A magyarellenes fórum arra reagált 

közleményben, hogy Kalmár Ferenc egy nagyváradi sajtótájékoztatón kijelentette: nem szabad 

lemondani az autonómia és a kollektív jogok igényéről. „Az ilyen feszültséget és instabilitást 

keltő kijelentéseket szigorúan meg kell büntetni a NATO határainál kialakuló katonai 

konfliktus kapcsán, mivel a területi követelések és az expanziós törekvések teljességgel 

elfogadhatatlanok” – áll a sajtóközleményben, amelyet Dragos Burghelia, a román fórum 

elnöke írt alá. Felszólítják ugyanakkor Románia külügyminisztériumát, hogy értékelje újra a 

tíz év szünet után újra tárgyaló magyar-román vegyes bizottság munkáját.  

     
„Ma már nem barikádok mögül harcolunk, hanem csendben munkálkodva.” 
2022. október 24. – ma7.sk  

A Csemadok Nagykaposi Alapszervezete az idén is fáklyás felvonulással emlékezett meg az ́ 56-

os eseményekről. A megjelentek koraeste a városháza előtti Turul szobornál gyújtották meg a 

fáklyáikat. Csendben, a 66 évvel ezelőtt, az elnyomás ellen életüket feláldozó hős elesettekre 

emlékezve sétáltak végig a város egy szakaszán, érintve a református templom kertjében, 

alapszervezetük által állíttatott Szent István szobrot is, majd megérkezve a Magyar Ház 

udvarán lévő ´56-os kopjafáig. Itt Kiss Kolos ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy a vasfüggöny 

mögül a véres őszi napokban egykoron üzenő kicsi nép néhány hétre a legnagyobb, a legbátrabb 

volt mind közül.   Majd megemlítette, hogy bár a bátor felkelők a szovjet csapatok túlerejével 

vívott harcokban alulmaradtak, a lánctalpak ugyan eltiporták, a megtorlás árnyékába 

borították a magyarok szabdságvágyát, de a lángot soha el nem oltották. Kiemelte, hogy ´89-

ben nem szimbolikusan emelték a lyukas zászlót a magasba. Az akkor még élt Pongrátz Gergely 
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és az idén elvesztett Wittner Mária füle hallatára mondták ki a rendszerváltáskor, hogy 

Magyarország ideológiai alapjait az 1956-os forradalom diadala adja, ami a magyarok 

szabadságért folyó évszázadokon át folyó küzdelme.  
 

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.“ 
2022. október 24. – ma7.sk  

Királyhelmecen a Bodrogközi Magyar Kultúra Házában az idén Márai Sándor naplóbejegyzései 

adták meg az 56-os forradalomra való megemlékezés hangulatát. Sajnos, az ünnepi beszédre 

eredetileg felkért Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója betegsége 

miatt nem tudta megosztani gondolatait a megjelentekkel. Igy az intézmény vezetője, Pásztor 

István üdvözölve az est vendégeit, a megyei és a helyhatósági választások képviselőjelöltjeit, 

ünnepi gondolatai elején Márai Sándort idézte. Meghasadt az égbolt és egy nép azt mondta, 

hogy elég volt. Felelevenítette, hogy ´56 őszén a magyar munkásparaszti réteg az értelmiséggel 

együtt vette a bátorságot és fellázadt az országot elnyomó, hatalomként uralkodó egyik 

világhatalom, a Szovjetunió ellen. Utalt arra, ami nekünk, felvidéki magyaroknak ezekből az 

őszi forradalmi eseményekből a legnagyobb tanulság lehet, és amire ma is oda kell figyelnünk, 

ami szerint ma is élnünk kellene. Hangsúlyozta a pesti srácok és lányok magatartását, 

viselkedését, derekas helytállását. Mint tudjuk, ezek a fiatalok puszta kézzel, mindenüket 

feláldozva képesek voltak szembe szállni a hatalommal a szabadságért és a függetlenségért. 

Hajlandóak voltak az életüket is áldozni azért, hogy a magyar nemzet ismét független és szabad 

legyen. Mint kiemelte, az összefogásuknak volt köszönhető, hogy ezt elérték. 

 
Kik maradnak és kik az új szereplők a szerb kormányban? 
2022. október 24. – PannonRTV 

A választások után majdnem hét hónappal végre megalakulhat a szerb kormány. A 2000-es 

demokratikus fordulat óta soha ennyi minisztere még nem volt Szerbiának, mint amennyi most 

lehet, noha az előzetes bejelentések szerint a soktagú kormány megbízatási ideje rövid, 

legfeljebb másfél éves lesz. Végigvettük, kik maradtak a kormányban, és kik kerültek be új 

szereplőként az ország vezetésébe, hogy a Szerbia előtt álló, kihívásokkal teli másfél évben az 

országot kormányozzák. Ana Brnabić kedden mutatja be leendő kormányának tagjait, és 

olvassa fel kormányprogramját a parlamentben, majd a képviselők megvitatják az 

elhangzottakat, az új kormánytagok pedig ezt követően tehetik le esküjüket. Az már bizonyos, 

hogy a következő időszakban Szerbiának 25 minisztériuma lesz, a kormánynak pedig 28 tagja. 

Lássuk, kik is ők. Erős nevek kaptak helyet az új szerb kormányban, a kabinet pedig 

egyértelműen a szerb nemzeti érdekeket fogja védeni elsősorban – hangsúlyozta Ana Brnabić 

megbízott miniszterelnök azt követően, hogy kiderült, kik vezetik az országot a következő 

időszakban. 
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November 13-án nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában 
2022. október 25. – PannonRTV 

Összesen 23 nemzeti közösség esetében választják meg a nemzeti tanácsok tagjait. 

19 nemzeti közösség, köztük a magyar esetében is, közvetlen választás lesz, vagyis személyesen 

adhatjuk le szavazatunkat és dobhatjuk be az urnába. Négy év, egyébként ennyire szól a 

nemzeti tanácsok tagjainak mandátuma. Szerbiában összesen 23 nemzeti közösség 

választhatja meg nemzeti tanácsának tagjait, mindannyian november 13-án. Akik közvetlen 

választás útján szavaznak, mint a Magyar Nemzeti Tanács esetében is, reggel 7 és este 8 óra 

között adhatják le voksaikat az erre kijelölt helyiségben. Erről a szavazójoggal rendelkezők 

kapnak majd egy értesítőt. Vannak azonban olyan nemzeti tanácsok, amelyek esetében elektori 

választással szavaznak. 

 

A fiákerek visszatérnek Nagykikinda utcáira 
2022. október 24. – Magyarszo.rs 

A nagykikindai lovasklub a város idegenforgalmi szervezetével karöltve úgy döntött, hogy az 

elmúlt nyáron megrendezett sikeres akciójuk után a fiákereseket visszahozzák az észak-bánáti 

város utcáira, hogy az itt élők, illetve a városba látogatók vasárnaponként kipróbálhassák ezt a 

lehetőséget, illetve fiákereken körbekocsikázhassanak a város látványosságai között – írja a 

belgrádi Danas napilap. A fiákerek október 30-tól vasárnaponként este hat és fél kilenc között 

közlekednek majd, azzal, hogy az érdeklődők a vásártéren vehetik igénybe a szolgáltatást. 

 

Lemondott a polgármester 
2022. október 24. –Magyarszo.rs 

Miloš Vučević polgármester hétfőn benyújtotta lemondását eddigi tisztségéről, majd 

bejelentette, hogy helyét Milan Đurić eddigi alpolgármester veszi át. A polgármester a búcsúzó 

sajtótájékoztatóján köszönetet mondott a munkatársainak és a város polgárainak is. – Büszke 

és hálás vagyok az újvidéki polgároknak azért, hogy tíz évig lehetőségem volt vezetni a várost, 

amire korábban még sosem volt példa. Bízom benne, hogy erőfeszítéseimmel és 

törekvésemmel bebizonyítottam, hogy mennyire szeretem Újvidéket. A mai napon, amikor 

benyújtottam a polgármesteri posztról való lemondásom, a város költségvetése 7 milliárd 540 

millió 918 ezer 705 dinárt tesz ki, ami kétmilliárddal több, mint amikor átvettem Újvidék 

vezetését – emlékeztetett Vučević. Hozzátette, hogy a lemondásáról szóló átiratot a városi 

képviselő-testület elnök asszonyának nyújtotta át, az új polgármestert és a városi tanácsot a 

holnapi ülésen fogják megválasztani. A polgármesteri posztra Milan Đurić eddigi 

alpolgármestert jelölik. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/november-13-nemzeti-tanacsi-valasztasokat-tartanak-szerbiaban
https://www.magyarszo.rs/hu/5066/vajdasag_nagykikinda/274396/A-fi%C3%A1kerek-visszat%C3%A9rnek-Nagykikinda-utc%C3%A1ira-Nagykikinda.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5066/vajdasag_ujvidek/274388/Lemondott-a-polg%C3%A1rmester-Milo%C5%A1-Vu%C4%8Devi%C4%87-%C3%9Ajvid%C3%A9k-polg%C3%A1rmestere.htm
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Dr. Váradi Natália forráskiadványát mutatták be a Rákóczi-főiskolán 
2022. október 24. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Bemutatták „Az 1956-os forradalom és hatása az Ukrajna Állambiztonsági Szolgálata Ungvári 

Levéltárában őrzött KGB-dokumentumok tükrében” című forráskiadványt október 24-én a 

Rákóczi-főiskolán. A kötet 2022 szeptemberében jelent meg nyomtatásban. Szerzője dr. Váradi 

Natália, történész, ’56-os kutató, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem- 

és Társadalomtudományi Tanszékének docense. Gyebnár István, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának misszióvezető konzulja kiemelte, hogy a Rákóczi-főiskola, az oktatás mellett, 

kiváló kutatói bázisként is jeleskedik. 

 

Háború: újabb kárpátaljai áldozat 
2022. október 24. – karpatalja.ma 

Harc közben vesztette életét október 21-én a bedőházai Eduard Sufrics őrmester, a donyeck 

megyei Terna településen. Halálhírét a Bedőházai kistérség jelentette be a közösségi oldalán. 

Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában! 

 

Szünetelni fog a gázszolgáltatás a Beregszászi járás néhány településén 
2022. október 24. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Kaszonyi kistérségben és a Bátyúi kistérség néhány településén szünetelni fog novemberben 

a gázszolgáltatás. A hírt a kistérségek hivatalos oldalán adták hírül. Előzetes információk 

alapján, karbantartási munkálatok miatt november 9-től november 24-ig szünetel majd a 

gázszolgáltatás Barkaszón, Szernyén, Bótrágyon és Haranglábon, Mezőkaszonyban, 

Zápszonyban, Beregsomban, Rafajnaújfaluban, Csonkapapiban, Hetyenben, Kispapiban és 

Vadastanyán (Kastanovo). 

 

Az ’56-os hősökre emlékeztek Kijevben 
2022. október 24. – kiszo.net 

Ukrajna fővárosában is megemlékeztek az 1956-os forradalom kitöréséről, tisztelegtek a 

magyar szabadság hőseinek nagysága előtt. Kijevben, a hagyományokhoz híven a Magyarok 

Kijevi Egyesületének tagjai közös megemlékezéseket tartottak – számolt be közösségi oldalán 

az egyesület. Október 22-én az ukrán főváros magyarsága Liszt Ferenc emléktáblájánál 

koszorúzott, október 23-án pedig a Magyar-dombon álló honfoglalási emlékműnél hajtottak 

fejet. A szűk körű rendezvényen – az ukrajnai háborús helyzetre való tekintettel – beszédeket 

nem tartottak. 

 

Kárpátaljai diákok és ukrán katonák gyerekei a Gloria Victis 1956-os 

megemlékezésen 
2022. október 24. – karpataljalap.net 

Vasárnap Kárpát-medence-szerte ismét megemlékeztünk a magyar nemzet XX. századi 

történelmének egyik legmeghatározóbb eseményéről, az 1956-os forradalomról, amely a 
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https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/dr-varadi-natalia-forraskiadvanyat-mutattak-be-a-rakoczi-foiskolan/
https://karpatalja.ma/haboru/haboru-ujabb-karpataljai-aldozat-3/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szunetelni-fog-a-gazszolgaltatas-a-beregszaszi-jaras-nehany-telepulesen/
https://kiszo.net/2022/10/24/az-56-os-hosokre-emlekeztek-kijevben/
https://karpataljalap.net/2022/10/24/karpataljai-diakok-es-ukran-katonak-gyerekei-gloria-victis-1956-os-megemlekezesen
https://karpataljalap.net/2022/10/24/karpataljai-diakok-es-ukran-katonak-gyerekei-gloria-victis-1956-os-megemlekezesen
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magyar népnek a sztálinista és kommunista diktatúra elleni forradalma, valamint a szovjet 

megszállás ellen folytatott szabadságharca volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon 

sokan érkeztek Budapestre, hogy tiszteletüket tegyék az 1956-as események és résztvevőik 

előtt. Kárpátaljáról a Rákóczi Szövetség meghívására 50 diák érkezett a magyar fővárosba. 

Továbbá ugyanennyi olyan ukrán nemzetiségű gyermek is meghívást kapott a rendezvényre, 

akiknek szülei jelenleg a fronton teljesítenek szolgálatot. Az eseményről Páva Juditot, a 

Tiszapéterfalvai Református Líceum fizika- és matematika szakos tanárnőjét, a Rákóczi 

Szövetség nagyszőlősi régiójának koordinátorát kérdeztük. 

 

A KárpátHáz Civil Szervezet szociális programja közel száz idős embernek segít 
2022. október 24. – karpataljalap.net 

A KárpátHáz Civil Szervezet a családok megsegítése és a különböző falunapok, fesztiválok 

lebonyolítása mellett a szociális támogatásra is figyel. Komoly hangsúlyt fektetnek a magára 

maradt, egyedül nehezen boldoguló idősek gondozására is. Ennek érdekében létrehoztak egy 

olyan szociális hálózatot, amelynek köszönhetően mintegy száz szépkorúnak tudnak segítséget 

nyújtani a mindennapokban, de bővíteni is szeretnék ezt a számot. A KárpátHáz Civil Szervezet 

megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy gazdagítsa a magyar kulturális életet, 

támogassa hagyományaink megtartását. Programjaik száma és tevékenységi körük 

folyamatosan bővül. A különféle fesztiválok és gyermekeket támogató programjaik mellett 

most a idősek gondozása is a feladatkörük között szerepel. 

 

Nedeczey János-emléktáblát avattak Munkácson 
2022. október 24. – karpat.in.ua 

A Latorca-parti városban október 23-án, Nedeczey János születésének 170. évfordulóján 

avattak emléktáblát. Munkács város egykori polgármesterének, a város díszpolgárának a 

Nedeczey Jánosról elnevezett belvárosi utca elején, egy épület külső falán helyeztek el 

emléktáblát, melyet a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete készíttetett, s melyet szerény ünnepség 

keretében lepleztek le. A gránittáblán az 1852-ben született Nedeczey János portréja látható, 

aki 1892 és 1906 között a Magyar Országgyűlés képviselője, 1902-től Munkács díszpolgára, 

majd 1931-től a város polgármestere is volt. Munkács fejlesztésében hosszú időn keresztül 

meghatározó szerepet játszott, vitathatatlanul megérdemli, hogy ne feledkezzen el róla az 

utókor, és a nevét viselő utcában legyen egy emléktáblája is, amely tájékoztatást nyújt az utca 

névadójáról az ott megfordulóknak. 
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https://karpataljalap.net/2022/10/24/karpathaz-civil-szervezet-szocialis-programja-kozel-szaz-idos-embernek-segit
https://life.karpat.in.ua/?p=123059&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 24. – Kossuth Rádió 

Nagyváradon fáklyás felvonulással emlékeztek az 1956. október 23-ra. A város központjában a 

Szent László templom mellett gyűltek össze az emlékezők, ahol felidézték a forradalom 

kitörésének pillanatait. Ezt követően fáklyákkal vonultak a városközponttól, a Partiumi 

Keresztény Egyetemig. 

Az 1956-os budapesti forradalom, és eszméi mellett állak ki a nagyváradi  Szabadságra Vágyó 

Ifjak szervezetének tagjai. Ezért a román hatóságok több száz fiatalt hurcoltak meg. A Partiumi 

Egyetem belső udvarában Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke a nemrég 

elhunyt Wittner Máriára is emlékezett az évforduló kapcsán. Ezt követően megkoszorúzták az 

1956-os forradalom és szabadságharc emléktábláját  

 

Politikai és civil szervezetek, valamint egyházak szervezésében, ökumenikus áhítattal, irodalmi 

összeállítással és orgonakoncerttel emlékeztek 1956 hőseire vasárnap este a temesvári Új 

Ezredév templomban. 

 

Mi a közös a rockzenében és október 23-ában? Első hallásra furának tűnhet, de Fodor János 

kolozsvári történész  szerint van közös nevező, a lázadás. Székelyudvahelyen tartott rendhagyó 

történelemóráján ebből a nézőpontból magyarázta az 56-ban történteket a diákoknak.  Utána 

Geréb Krisztinával is megosztotta az elméletét.  

 

Szerbiában november 13-án tartják a kisebbségi önkormányzati választásokat. Azok a polgárok 

szavazhatnak majd a nemzeti tanácsok új összetételére, akik feliratkoztak a külön kisebbségi 

választói névjegyzékekre, azaz a magyarok a magyar választói külön jegyzékre. Feliratkozni e 

héten péntekig lehet, ha a korábbi választások alkalmával a polgárok ezt még nem tették meg. 

Elsőként Juhász Bálintot, a VMSZ alelnökét kérdezi Németh Ernő.  

 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete harmadik alkalommal indította útjára A szeretet ízei 

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

három tonnányi "üvegbe zárt szeretetet", azaz befőtteket rászorulóknak, amelyekből az 

egyesület Kárpátaljára is eljuttatott más adományokkal együtt. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A Nemzetközi Élet és Egészség Környezetvédelmi Alapítvány a Kárpátok Régióban – röviden a 

NEEKA -  egy  holland, magyar, román és ukrán szervezetekből álló konzorcium képviselői 

Nyírmeggyesen tanácskoztak és beszélték meg a közeljövő legfontosabb feladatait.  dr. Pirchák 

Albert a munkácsi szervezet vezetője, valamint Rácz Ferenc a hazai szervezet vezetője beszélt 

az aktualitásokról.  

   

Tavasztól mindenki  fellélegzett, hogy végre szabadon mozoghat, visszatérhet a járvány előtti 

életmódjához - nyilván ez magyarázzam,  hogy idén kevesebben küldtek pályázatot a Virágos 

Kolozsvár városszépítő vetélkedőre - mondják a szervezők. Jelentkezők így is voltak, 

eredményt is hirdettek. 


