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Varga Judit: a kommunizmus bűneit ugyanolyan szinten kellene kezelni, mint a 

nácizmus bűneit 
2022. október 26. – MTI, Nepszava.hu, ORIGO, Demokrata, Hirado.hu,  

Nagyon fontos hiányt pótol az Egyesült Államokban a Kommunizmus Áldozatainak 

Emlékalapítványa, hiszen emlékezteti a felnövekvő generációkat arra itt is, hogy mi történt sok-

sok évtizeddel ezelőtt, és hogy a kommunizmus bűneit ugyanolyan szinten kellene kezelni, 

mint a nácizmus bűneit - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a Kommunizmus 

Áldozatainak Múzeumában Washingtonban. A tárcavezető rámutatott, hogy az emlékezéssel 

és folyamatos emlékeztetéssel, a történelem megismerésével nemcsak az áldozatoknak és 

hősöknek tartozunk, de fontos a tanulságokat is levonni a jelen számára. Hozzátette: éppen 

ezért nagyon fontos nemzetközi szinten is, hogy értsék, mi történt 1956-ban, és mi történt 

Közép-Európában. "Rendkívül fontos kiállítás, nagyon örülök, hogy amerikai és magyar 

kezdeményezésre létrejött, nagyon színvonalas megoldással, interaktív módon tudja 

érzékeltetni a kommunizmus szörnyűségeit" - fogalmazott a miniszter a múzeum megtekintése 

után, ami Washington belvárosában a kormányzati negyedben, a Fehér Háztól néhány száz 

méterre működik. 

 

Szili Katalin: harminc év után is aktuális az erdélyi magyarság önrendelkezési 

igényét megfogalmazó Kolozsvári Nyilatkozat 
2022. október 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint még mindig aktuális az elmúlt harminc év 

kiemelkedő RMDSZ-dokumentuma, a Kolozsvári Nyilatkozat, amely elsőként fogalmazta meg 

az erdélyi magyarság önrendelkezési igényét. Szili Katalin keddi közleményében kiemelte, a 

nemzeti kérdés témakörében 1992. október 25-én született nyilatkozat szinte hitvallása az 

erdélyi magyarságnak, de a benne megfogalmazott univerzális nemzeti és kisebbségi értékek 

miatt ugyanígy lehet kiáltványa bármely más Kárpát-medencei külhoni magyar közösségnek 

is. Ugyanis „keserves nemzeti kisebbségi tapasztalatokat, tragikus eseményeket, sajnos, a 

közelmúltból is említhetünk a világban és térségünkben egyaránt. A nemzeti kisebbségek 

kérdése tehát nemcsak az 1990-es években, és nem csak Romániában, de még ma is súlyos 

politikai és társadalmi feladatokat állít elénk” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. Szili 

Katalin idézett a nyilatkozatból, amelyben – egyebek mellett – ez áll: a romániai magyarság 

nem akar sem elszakadni, sem elvándorolni szülőföldjéről, de a román nemzetbe sem akar 

beolvadni, ugyanis a romániai magyarság politikai alanyként államalkotó tényező, a román 

nemzet egyenjogú társa, ezért épp olyan felelősséggel tartozik jövőjéért, mint bármely más 

állampolgár.  
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Szili Katalin: az autonómia a belső önrendelkezés megvalósítása 
2022. október 25. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Magyar Hírlap, Demokrata 

A határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szerint az autonómia a 

belső önrendelkezés megvalósítását jelenti. "Amikor autonómiáról beszélünk, nem 

elszakadásról beszélünk", hanem a belső önrendelkezés megvalósításáról - hangsúlyozta Szili 

Katalin kedden Budapesten, egy könyvbemutatón. A svájci Jura kanton autonómiája, harca 

önrendelkezéséért című könyv bemutatóján a politikus elmondta: a rendezvényt egy nappal az 

ENSZ létrejöttének 77. évfordulóját követő napon tartják, s a szervezet az alapokmányában 

elsőként említi a feladatai között a béke és biztonság megteremtését a bolygón. Utalva a 

szomszédos országban dúló háborúra, jelezte: tőle is megkérdezték, hogy az autonómia kérdése 

felvethető-e egyáltalán ilyen helyzetben a határon kívüli nemzetrészek tekintetében. Nyilván a 

béke megteremtése elsődleges - szögezte le Szili Katalin. A miniszterelnöki megbízott beszélt a 

30 évvel ezelőtt megfogalmazott Kolozsvári Nyilatkozatról is, amelyben az aláírók 

kinyilvánították, hogy számukra a legfontosabb a belső önrendelkezés megvalósítása, 

leszögezve, nincs szó elszakadásról. 

 

Felavatták az ukrán címert a munkácsi várban 
2022. október 25. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Hivatalosan is felavatták a Turul-emlékmű talapzatán elhelyezett ukrán címert a munkácsi 

várban. A háromágú szigonyt ünnepélyes keretek között adták át október 25-én. Erről Andrij 

Baloga, Munkács polgármestere számolt be. A politikus megjegyzi, hogy az ukrán nemzeti 

jelképet az ország védőinek tiszteletére állíttatták. Ukrajna egységesebb, mint valaha. Az 

ukránok csak erősödnek, és harcolni fognak a végsőkig, a győzelemig – osztotta meg 

gondolatait Andrij Baloga. 

 

Újabb három erdélyi településen épülhet bölcsőde a fejlesztési minisztérium 

finanszírozásával 
2022. október 25. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Újabb öt bölcsőde épülhet, a fejlesztési minisztérium a helyreállítási alapból biztosít rá több 

mint 68 millió lejes finanszírozást – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési miniszter. 

Parajdon, Várasfenesen és Szentágotán épülhet kisméretű új, környezetbarát bölcsőde, illetve 

két nagy bölcsőde épül Bukarest hatodik kerületében – számolt be keddi közleményében az 

RMDSZ. Eddig összesen 113 bölcsőde megépítésére biztosítunk finanszírozást a helyreállítási 

alapból, 60-at pedig kormányzati finanszírozásból építünk, ehhez adódik hozzá a ma 

jóváhagyott újabb öt bölcsőde – nyilatkozta Cseke Attila. A tájékoztatásból továbbá kiderül, a 

minisztérium a szükséges finanszírozást teljes mértékben biztosítja, az önkormányzatoktól 

nem kér önrészt. A bölcsődeépületek fokozottan energiatakarékosak és korszerűek lesznek. 
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Bernády Napok Mácsai Pállal  
2022. október 25. – szekelyhon.ro 

Két év virtuális rendezvény után újra hagyományosan tartják meg a Bernády Napokat 

Marosvásárhelyen. A városépítő polgármester emlékét őrző és szellemiségét továbbvivő 

rendezvény egyrészt a fiatalokat célozza meg, de kiemelkedő pontja minden évben a gálaest és 

a Bernády-emlékplakett átadása is. Idén Mácsai Pál magyarországi színművész Ezt meséld el, 

Pista! című egyéni előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színész, rendező, színházigazgató Örkény-előadásának bemutatója 1996-ban volt Budapesten, 

a Komédium Színházban, és azóta több mint 700-szor került színre. A gálaestre a belépés 

ingyenes, de helyjegyhez kötött, és már nagyon fogyóban vannak a helyek – közölte Nagy 

Miklós Kund.  

 

Ismét a Békás-szorosért perelnek: újabb bírósági eljárást kezdeményezett 

Hargita megye  
2022. október 25. – szekelyhon.ro 

Noha korábban jogerős bírósági ítélet született arról, hogy a Békás-szoros közigazgatásilag 

nem Hargita, hanem Neamț megyéhez, Almásmezőhöz tartozik, és a rendkívüli jogorvoslati 

kérelmet is elutasították, újabb pert indított a Hargita megyei tanács a határkiigazítás 

érdekében. A cél érvényteleníteni az 1998-ban aláírt jegyzőkönyvet, amely a korábbi döntés 

alapját képezte. Az újabb per kezdeményezéséről már idén februárban döntés született, a 

keresetet októberben iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken, amely a szekelyhon.ro kérésére 

rendelkezésükre bocsátotta ennek másolatát. A keresetlevél szerint a törvény és az említett 

jegyzőkönyv által megállapított határok közötti különbség és a nézeteltérés eredete egy 1987-

es levélváltás a Hargita és Neamț megyei kataszteri hivatalok között, amelyben jelzik, hogy a 

határt két mérnök megváltoztatta, mindenféle jogi alap nélkül, a kommunista időszakra 

jellemző visszaéléssel. Ez a levél tartalmazza annak a 700 hektáros területnek is a rajzát, 

amellyel megkárosították Gyergyószentmiklóst, és amely Almásmezőhöz került.  

 

Hálaadó és megemlékező istentiszteletet tartottak a belvárosi református 

templomban 
2022. október 25. – Nyugati Jelen 

Hálaadó istentiszteletet és orgonaszentelést tartottak október 23-án, vasárnap az arad-

belvárosi református templomban. Az istentisztelet során megemlékeztek a templom 

alapkőletételének 175. évfordulójáról és az 1956-os forradalomról is. Az ünnepi és egyben 

megemlékező alkalom során Csűry István püspök igehirdetését hallgatták a szép számban 

egybegyűltek. A püspök az emberek félelmeiről és az Istenbe vetett hit fontosságáról beszélt, 

ami minden körülmények között átsegíti az embert a nehéz helyzeteken, betegségen, vagy 

háborún, s a hálaadás fontosságáról, legyen az akár a legcsekélyebb, legalapvetőbb dolog vagy 

Krisztus áldozata. A püspök hálát adott az orgona felújításának befejezéséért és a megemlékező 

alkalomért. A hálaadó istentisztelet utolsó részeként a gyülekezetben megemlékeztek az 1956-
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os forradalomról. Tapasztó Ernő elszavalta Márai Sándor egyik legismertebb versét, a 

Mennyből az angyalt, majd orgonaszó kíséretében a magyar himnusz zárta az istentiszteletet. 

 

Magyarellenességre bátoríthatnak – Asztalos Csaba a lovak nyelvéről és a román 

igazságszolgáltatásról 
2022. október 25. – Krónika 

Mellbevágónak, érthetetlennek, a kisebbségi jogok tekintetében pedig figyelmeztető jelnek, 

precedensértékű döntésnek nevezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke, 

hogy a magyar nyelvet a lovak nyelvének nevező Gheorghe Funarnak adott igazat a román 

legfelsőbb bíróság. Asztalos Csaba szerint nem lehet racionálisan megmagyarázni egy ilyen 

határozatot. „Első ízben a bíróság úgy látta, a CNCD (egyhangú szavazással, különvélemény 

nélkül) azért marasztalta el Funart, mert a magyar nyelvet a lovak nyelvének nevezte, holott a 

kolozsvári táblabíróság értelmezésében a nyilatkozat nem így hangzott el. Pedig ha 

visszanézzük az interjút, egy az egyben erről van szó” – idézte fel a 2020-as határozatot a 

Krónikának Asztalos Csaba. 

        
Átadták a komáromi Szinnyei József Könyvtár korszerűen felújított főépületét  
2022. október 25. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Az olvasók számára november 2-án nyílik meg a komáromi Szinnyei József Könyvtár felújított 

főépülete, amely hivatalos avatóünnepségét október 25-én, a partnerintézmények, a városi és 

megyei képviselők, illetve - jelöltek, valamint a média képviselőinek nagy érdeklődése 

közepette tartották. A fenntartó Nyitra Megyei Önkormányzatot és a megyei hivatalt a Milan 

Belica megyeelnök és helyettese, Csenger Tibor vezette küldöttség képviselte, a 

polgármesterjelöltek közül pedig Bauer Ildikó és Keszegh Béla jelenlegi városvezető tette 

tiszteletét az eseményen. Az ünnepség elején Bandor Éva Jászai Mari-díjas színművész Daniela 

Kapitáňová, komáromi író témábavágó tárcáját tolmácsolta, majd Fabó Mária 

könyvtárigazgató kétnyelvű beszéde hangzott el. Megtudtuk: az 1831-ben létrehozott 

elődintézményük könyvállományának alapját Kultsár István lapszerkesztő-fordító, a pesti 

magyar színtársulat igazgatójának csaknem 3 ezer kötetes könyvtára képezte. 

 

Weszelovszky: A fő cél az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában 
2022. október 25. – bumm.sk  

Weszelovszky Gábornak mindig is szívügye volt az oktatás, a sport és a kultúra. Jelenleg az 

iskolaügyi minisztérium állami tanácsosa és a Szövetség komáromi képviselő-jelöltje. Vele 

beszélgettünk az oktatás jelenlegi helyzetéről, a komáromi iskolákról, valamint az él- és a 

tömegsport összefonódásáról. „Komáromnak jelenleg hét általános iskolája van, ezek közül hat 

önkormányzati fenntartású. Pillanatnyilag több az iskola, mint a gyerek, ami természetesen 

nem a város vagy az önkormányzat hibája. Azonban azt nem szabad elfelejteni, hogy az 

intézmények a tanulók létszáma alapján kapják a támogatást, vagyis kvótarendszer működik. 
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Az iskolák egy részének például 700 fős a befogadóképessége, de feleannyi gyermek jár oda. 

Alapvetően megfigyelhető a komáromi iskoláknál – tisztelet a kivételnek –, hogy arra 

törekedtek, hogy minél nagyobbak legyenek, fejlesszék az eszközöket – ami természetesen 

pozitívum –, ugyanakkor elfelejtették azt szem előtt tartani, hogy a gyerekek jól érezzék 

magukat az iskolában és a gyerekek kivétel nélkül fejlődjenek. Fontos, hogy ne fentről mondják 

meg, hogy mit és hogyan csináljunk, hanem lehetőséget teremtsünk a lentről jövő építkezéshez. 

 

A jövő borászait keresik a Bodrogközben 
2022. október 25. – bumm.sk  

Borászok, szőlőtermelők képzése indul jövő szeptemberben a szőlőskei középiskolában, ahová 

már most várják az érdeklődő fiatalok jelentkezését. Kassa Megye Önkormányzata egy olyan 

modern oktatási intézet megvalósítását tervezi, melynek alapja egy Szőlőskén kialakított, 2023 

szeptemberétől a perbenyiki Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola 

alá tartozó kihelyezett, „tokaji intézmény” lesz. Sakáč Silvia, az intézmény igazgatója 

tájékoztatása szerint új termek kialakításával, innovációval, különböző fejlesztésekkel 

összefüggő nagyszabású projektről van szó, amely – az említett oktatási célokon túl – a régió 

fellendítését szolgálja, illetve a foglalkoztathatóság javítását is elősegíti.  A borász szakma 

azoknak a fiataloknak ajánlott, akik érdeklődnek a szőlő termesztése, feldolgozása és a bor 

készítése iránt, akik elköteleződnek a jó minőségű, méltán híres magyar borok készítése és jó 

hírének fenntartása, emelése iránt. Sokan nem tudják, de itt, keleten nagy hiány van ilyen 

szakemberekből, így hiánypótlónak számít a szőlő- és gyümölcstermesztő tanulmányi szak, 

amelyet terveink szerint jövő szeptemberben 24 diákkal indítunk a Szőlőskén működő 

szakközépiskolában. 

 

Mennyire erős a polgármester, ha nő? 
2022. október 25. – Új Szó  

Csallóköz 67 településéből mindössze 16 büszkélkedhet polgármesternővel. Igen, 

büszkélkedhet, mert nem kevés, amit ebben a jobbára férfiak uralta közegben elértek. 

Néhányan közülük megosztották velünk tapasztalataikat. Az empátia az, ami a mindenkori női 

vezetőket jellemzi. Ebben kivétel nélkül valamennyi megszólított polgármesternő egyetértett. 

Mint ahogyan abban is, hogy többet kell teljesíteni és minden téren. Nemcsak a hivatalban, 

hanem otthon, a családban is. Egy férfi számára nem jelent gondot, ha délután öt órakor 

kezdődik a testületi ülés, amely tarthat akár néhány órán át. A gyerekeket ellátja a feleség, az 

anya, étellel, jó szóval. Ugyanez fordítva, hogy az anya váltja meg a helyi világot és az apa az, 

aki leckét ellenőriz, ha kell, vacsorát főz, már nem annyira természetes. A teljesség igénye 

nélkül, véletlenszerűen választottunk ki néhányat a polgármester asszonyok közül, akik 

hajlandók voltak nyilatkozni a témában. 
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Berényi: A platformok közös fellépése kell a sikerhez 
2022. október 25. – Új Szó  

Milyen esélyekkel vág neki a Szövetség megyeelnökjelöltje, Berényi József a szombati 

választásnak Nagyszombat megyében? Elült-e már a párton belül az a konfliktus, ami az 

indulása körül alakult ki? Mik a következő választási ciklus legfontosabb céljai? Egyebek 

mellett erről kérdeztük Berényit, aki jelenleg is Nagyszombat megye alelnöke. „Egy 

közvélemény-kutatásnak sohasem szabad bedőlni. 2013-ban utolsónak mértek, de második 

lettem. Összesen nyolc szlovák nemzetiségű jelölt van, ilyen sokan még sosem indultak. Fontos 

kiemelni, hogy ők nyolcan a megye szlovák járásait is egészen jól lefedik. Ez azt jelenti, hogy ha 

a szlovák szavazók egyfajta regionális elv szerint fognak megyeelnököt választani, akkor 

elsülhet a magyar kapanyél. Van ugyan még egy magyar nemzetiségű jelölt, mögötte azonban 

nincs komoly párttámogatás. Nem is jött el az utolsó két televíziós vitára, míg én jelen voltam 

mindhárom ilyen műsorban. 

 
Brnabić kormányprogramja: A legfőbb feladat az energiabiztonság szavatolása 
2022. október 25. – Vajma.info 

A következő időszakban az energiabiztonság szavatolása lesz az új szerb kormány legfőbb 

feladata, hangsúlyozta kormányprogramjának ismertetésekor Ana Brnabić. A szerb 

miniszterelnök arra is kitért, hogy az új kormánynak reformokat kell végrehajtania az 

igazságügy területén, és az eddigieknél is erőteljesebben kell küzdenie a szervezett bűnözés 

ellen. A kormányalakító hangsúlyozta: Szerbia továbbra is elkötelezett a Pristinával folytatott 

párbeszéd mellett, de mindenekelőtt a normalizálásról szóló megállapodások mellett. 

Természetes és logikus, hogy a kapcsolatok normalizálásáról szóló első megállapodást, vagyis 

a brüsszeli megállapodást maradéktalanul be kell tartani, emelte ki Brnabić. Mint mondta, 

Szerbia folytatja európai integrációját, mert csak az Európai Unió biztosíthat stabilitást az 

országnak és az egész térségnek. Felvetette ugyanakkor, hogy Szerbia európai jövője jelenleg 

két dologtól függ: csatlakozik-e az Oroszország elleni uniós szankciókhoz, és elismeri-e 

Koszovó függetlenségét. 

 

Pásztor Bálint: A VMSZ nem kért magának túl sokat 
2022. október 25. – Vajma.info 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke ma azt mondta, hogy a VMSZ, 

mint ahogy Ana Brnabić előző két kormányát, úgy a leendő kormányt is támogatja, mert a 

VMSZ a realitások talaján maradt, és nem követelt túlzottan sokat magának. Közölte: a VMSZ-

nek nyolc államtitkára lesz, többségük ugyanazokban a minisztériumokban, mint az előző 

mandátumban. Pásztor hozzátette, hogy az új kormány a kisebbségeket befogadó kormány 

lesz, a VMSZ pedig támogatja is ezt. Elmondta továbbá: rendkívül örül annak, hogy a VMSZ 

államtitkárai nemcsak a magyarság, hanem minden polgár számára fontos feladatokat látnak 
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el, és ilyen projekteken is dolgoznak. Szerinte a Szabadka és Szeged közötti vasútvonal annak 

a szimbóluma, hogy miért van értelme politikával foglalkozni. 

 

Bástyák és huszárok bűvöletében 
2022. október 25. – Magyarszo.rs 

Novoth Mátyás nyerte meg Kishegyes idei meghívásos sakkbajnokságát. A gyorslépéses torna 

második helyezettje Nagy Zoltán, a harmadik pedig Pajzer István. A legjobb hazai játékosnak 

járó serleget Deák József kapta, aki Zlatko Engivel és Jovan Šmittel a negyedik–hatodik helyet 

osztotta. A tornán összesen 31 sakkozó vett részt, kilencfordulós svájci rendszerben zajlott a 

verseny. Játékosonként 15 perc gondolkodási idő volt adott egy játszma esetében. A torna 

győztese, a bajmoki Novoth Mátyás, a topolyai Vuk-Mat Sakk-klub tagja 7,5 pontot gyűjtött a 

kilenc fordulóban. Nagy Zoltán 6,5-öt, Pajzer szintén 6,5-öt. Deák József 6 ponttal lett a torna 

legjobban helyezett hazai játékosa. A kishegyesi Egység sakkozója évtizedek óta a csapat egyik 

legeredményesebb, oszlopos tagja. Balaton József, a torna fő szervezője elmondta, hogy a 

kishegyesiek meginvitálták a topolyai, bajsai, nagyfényi és az újzsedniki sakkozókat, akik szép 

számban eleget is tettek a meghívásnak. 

 

Mézédessé tett délután 
2022. október 25. – Magyarszo.rs 

Gyermekkacajtól volt hangos a hétvégén a bácskossuthfalvi Echo Gyermek- és Ifjúsági 

Központ, hiszen 120 óvodás és általános iskolás, valamint a szüleik jelenlétében szervezte meg 

az Életfa Nagycsaládosok Egyesülete aktív tagsága a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége közreműködésével a VI. Mézédes délután és őszi kavalkád elnevezésű 

rendezvényének gáláját. A programhoz kapcsolódóan már hetekkel korábban meghirdetett 

kreatív képzőművészeti pályázatra 450 gyermek összesen 27 csoportmunkája futott be a 

település tanintézményeiből, valamint Pacsérról és Szabadkáról is érkeztek őszi termények 

felhasználásával készült méretes és ötletes alkotások. A munkákat Forró Krisztián, a 9+1 

Nemzetközi Művésztelep vezetője és Szűcs Eleonóra tanítónő értékelték. 

         
ORFK: több mint 9 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. október 26., szerda (MTI) - Az ukrán-magyar határszakaszon 4791-en léptek be kedden 

Magyarországra, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4471-en nyilatkoztak 

úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 

szerdán az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 149 embernek állított ki ideiglenes 

tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 10 ember - köztük 5 

gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5067/vajdasag_kishegyes/274437/B%C3%A1sty%C3%A1k-%C3%A9s-husz%C3%A1rok-b%C5%B1v%C3%B6let%C3%A9ben-kishegyes-sakk.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5067/vajdasag_topolya/274436/M%C3%A9z%C3%A9dess%C3%A9-tett-d%C3%A9lut%C3%A1n-b%C3%A1cskossuthfalva-nagycsal%C3%A1dosok.htm
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Brenzovics László: A munkácsi turulszobor valaha a két nemzet közötti békesség 

szimbólumának számított 
2022. október 25. – karpat.in.ua 

A munkácsi várból nemrég barbár körülmények között eltávolított turulmadár helyén október 

25-én felavatták a háromágú szigony emlékművét, azaz Ukrajna címerét. A HírTV Napi 

aktuális című műsorában Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökével készült interjú a témával kapcsoltban. 

 

Pákh Imre: komolyan fogunk azon dolgozni, hogy a turul visszaszálljon a 

munkácsi várba 
2022. október 25. – karpat.in.ua 

A munkácsi Turul-ügy miatt bírósághoz fog fordulni Pákh Imre, New Yorkban élő munkácsi 

származású üzletember. Pákh a Híradónak úgy nyilatkozott, hogy az emlékmű tulajdonosaként 

kompromisszumos megoldást ajánlott a munkácsi városvezetésének, mégpedig azt, hogy saját 

pénzén építteti meg a címert, ha a turulmadarat visszahelyezik az obeliszkre. Ez azonban nem 

történt meg. 

 

1956 hőseire emlékeztek a Munkácsy Mihály Magyar Házban 
2022. október 25. – karpat.in.ua, karpataljalap.net 

1956 hőseire emlékezett a Latorca parti város magyarsága a Munkácsy Mihály Magyar Házban. 

A 66 évvel ezelőtti eseményeket a Szent István Római Katolikus Líceum és II. Rákóczi Ferenc 

Középiskola diákjai zenés-irodalmi összeállítással idézték meg. Tarpai József, a Munkácsy 

Mihály Magyar Ház igazgatója elmondta, a jelenlegi háborús helyzetben a helyi magyarság még 

mélyebben érzi át az 1956-os szabadságharc és forradalom történéseit. A diákok előadásában 

elhangzott versek és dalok felidézték az akkori eseményeket. Elmondásuk szerint, a magyar 

nép mindenkori szabadságvágya ma is útmutató számukra. 

 

Hagyományok Háza Hálózat: Viseletkészítő tanfolyam kárpátaljaiak részvételével 
2022. október 25. – karpat.in.ua 

A Hagyományok Háza Hálózat ‒ Kárpátalja kirendeltsége folytatta viseletkészítő tanfolyamát, 

melyen a résztvevők elméleti és gyakorlati foglalkozásokon bővíthették tudásukat. Az 

Ukrajnában kialakult helyzet miatt a programot Magyarországon, Szamoskéren szervezték 

meg kárpátaljai és vajdasági varrónők részvételével. A képzésen részt vevő tizenkét főből heten 

Kárpátaljáról érkeztek. Az alkalom során elméleti és gyakorlati foglalkozásokon a varrónők 

elsajátíthatták a nyargalásos díszítési technikát, amely által egy táskát és egy rimóci 

férfimellényt készítettek el.  
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Áramszünetek Kárpátalján 
2022. október 25. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Vészleállási ütemterv alkalmazására figyelmeztet a Zakarpattyaoblenerho megyei villamos- és 

távhőszolgáltató vállalat. Több település is áramszolgáltatás nélkül maradt kedd délután. 

Oroszország megsemmisítette az ukrajnai energetikai infrastruktúra több mint egyharmadát. 

Az ukrán energiaszektor jelentős megrongálása miatt elengedhetetlenné vált az ország 

megyéinek időszakos áramtalanítása. A menetrendről előzetesen nem fogják tájékoztatni a 

lakosokat – írják.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 25. – Kossuth Rádió 

A munkácsi városvezetés szervezésében kedden a reggeli órákban felavatták a Munkácsi 

várban a ledöntött Turul szobor helyére felállított ukrán állami címert. A Munkácsi várban 

eredetileg 1896-ban, a magyar államalapítás ezeréves évfordulóján avatták fel a turult a hét 

millenniumi emlékmű egyikeként. Az első világháború után a csehszlovák hatóságok 1924-ben 

eltávolították, majd a második világégést követően a vidékre bevonult szovjet csapatok 1945-

ben beolvasztották és vörös csillagokat készítettek az egytonnás bronzalkotásból. Az emlékmű 

Pákh Imre, Munkácsról elszármazott amerikai magyar üzletember és műgyűjtő 

finanszírozásával került vissza eredeti formájában a Munkácsi várba, 2008-ban. 

 

A Vajdasági Televízió vendége volt Pásztor István, a VMSZ elnöke. A vele készült félórás 

beszélgetésben szó volt a szerbiai kormányalakításról csakúgy, mint a novemberi, kisebbségi 

nemzeti tanácsi választásokról, és a népszámlálásról is. 

 

További négy évig vállalná a polgármesteri teendőket Füleken Agócs Attila. Abban a városban, 

amelynek ugyan csökkent a lakossága, de amelyben nőtt a magyaroknak, illetve a magyar 

anyanyelvű roma lakosoknak az aránya. 

 

A Temesvári RMDSZ-szervezet megalakításáról született döntés azon a találkozón, amelyet a 

megyei szervezet hívott össze a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében. 

A városi szervezet létrehozására korábban volt már egy sikertelen kísérlet. A szombati találkozó 

döntéseiről Lehőcz László az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnökét, Molnár Andrást 

kérdezte. 
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Titelen újraszentelték gróf Leiningen-Westerburg Ármin nyughelyét. ,,Az alant elterülő rét 

arany kalásza hirdeti érdemét örökké”! Ez a felirat áll a titeli temetőben az obeliszken, hiszen 

Leiningen-Westerburg Árminnak köszönhető, hogy termőföldekké váltak az árterületek a Tisza 

mentén. Az obeliszk és a kripta teljesen megújulva áll Titel legmagasabb pontján. Dr. Szőke 

Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke pályázaton nyerte el azt a támogatást, amelynek 

köszönhetően felújíthatták az aradi vértanú fiának nyugvóhelyét.  

 

Születésnapjának 111. évfordulóján, vasárnap szobrot avattak és könyvet adtak ki a legendás 

birkózó bajnok, a korondi Lőrincz Márton emlékére. A róla elnevezett sportegyesület számos 

tagot nevelt ki, akik közül több tucatnyian ma román és magyar országos bajnokok. Következő 

lépésként a bajnok hamvait szeretnék hazaszállíttatni Buenos Airesből, - hangzott el a 

szoboravatón, amelyen részt vett a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára és a Román Birkózó 

Szövetség elnöke is. Az ünnepségen Lőrincz Márton birkózót példaképként állította a fiatalság 

elé Katona Mihály, Korond polgármestere. 


