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Szijjártó: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek meg kell védenie a nukleáris 

energia békés célú felhasználásának jogát 
2022. október 26. – MTI, Origo, 888.hu, Vg.hu 

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) fontos szerepe van abban, hogy felemelje a 

szavát az államok azon szuverén joga mellett, hogy békés célból felhasználják a nukleáris 

energiát - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Washingtonban. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NAÜ miniszteri 

szintű konferenciáján mindenekelőtt a súlyos európai energiaválságról beszélt, és rámutatott, 

hogy Magyarország Ukrajna közvetlen szomszédjaként közvetlenül és rendkívül súlyosan érzi 

a háború negatív hatásait. Erre példaként hozta fel, hogy hazánk tavaly hétmilliárd eurót 

fordított energiaköltségekre, míg ez idén 19 milliárd euró, jövőre pedig akár 29 milliárd euró is 

lehet. Mint közölte, Magyarországnak nincsenek jelentős kőolaj- és földgázforrásai, így 

egyetlen lehetőségét a nukleáris energia jelenti arra, hogy valamelyest függetlenedni tudjon a 

nemzetközi energiapiac "őrült fejleményeitől". Szijjártó Péter az energiaellátást 

nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdésnek nevezte, s rámutatott, hogy az atomerőművek 

olcsó, biztonságos és fenntartható módját jelentik az áramtermelésnek. 

 

Gulyás a Weltwochénak: a szankciók kitalálója Oroszország legjobb barátja 
2022. október 27. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Demokrata, Mandiner 

Akárki is találta ki az ukrajnai háború miatti brüsszeli szankciókat, az Oroszország legjobb 

barátja, hiszen az intézkedésekkel az Európai Unió nem Oroszországnak, hanem saját magának 

ártott - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Weltwoche című 

svájci hetilapnak. A Weltwoche a Gulyás Gergellyel folytatott beszélgetésről a lap csütörtökön 

megjelent számában közölt összeállításban kiemelte, hogy az európai sajtó és a brüsszeli 

politikusok ismét élesen bírálják Magyarországot, ezúttal az ukrajnai háborúban tanúsított 

magatartása miatt, amivel kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem 

Vlagyimir Putyin orosz elnök "trójai falova". Az ilyen vádaskodás "a legrosszabb fajta 

propaganda" - húzta alá Gulyás Gergely, rámutatva, hogy Magyarország ugyanúgy 

egyértelműen elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, mint az EU többi tagállama, és a 

második háború utáni történelmének "legnagyobb humanitárius segélyét" nyújtotta 

Ukrajnának és a Magyarországra menekült 1,2 millió ukránnak. 
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Elkészülhet végre a Kolozsvár és Marosvásárhely közötti autópálya hiányzó 

szakasza is 
2022. október 26. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Aláírta szerdán a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) a szerződést az 

osztrák Strabag és a német Geiger romániai leányvállalatainak konzorciumával az észak-

erdélyi A3-as autópálya Kolozsvár és Marosvásárhely közötti hiányzó szakaszának 

befejezéséről. A CNAIR 2015-ben a román Straco Group által vezetett konzorciumra bízta az 

A3-as pálya Aranyosgyéres és Maroskece közötti 15,7 kilométeres szakaszának megépítését, de 

a cég a munkálatoknak alig 40 százalékát végezte el, majd pénzügyi gondjai miatt leállt az 

építkezéssel. A Straco ellen csődeljárás indult, a CNAIR végül tavaly felbontotta vele a 

szerződést. Az újabb versenytárgyalás nyomán augusztusban a Strabag és a Geiger 

konzorciumát hirdették ki győztesen, amely áfa nélkül 420,34 millió lejért vállalta, hogy három 

hónap alatt elvégzi a tervezést, 18 hónap alatt pedig befejezi az építkezést a hiányzó 

pályaszakaszon. 

 

Előtérben a tanár, a diák jóllétének témája – Túllépett az általános kérdéseken a 

Mentés másként kolozsvári pedagógiakonferencia 
2022. október 26. – Krónika 

Immár ötödik alkalommal szervezték meg Kolozsváron a Mentés másként 

pedagógiakonferenciát, amely – akárcsak az előző kiadások – azt tűzte ki célul, hogy a 

különböző generációk (egyetemi hallgatók, gyakornokok, kezdő és nyugdíj előtt álló iskolai 

vagy egyetemi szakemberek) és különböző szakterületek között találkozási pont legyen. A 

háromnapos, október 21. és 23. között tartott rendezvény keretében a különböző tematikájú 

előadásokon, műhelygyakorlatokon előzetes regisztráció alapján vehettek részt az Erdély 

minden tájáról, a Székelyföldről, az északi megyékből érkező pedagógusok, egyetemi hallgatók. 

Jakab Villő Hanga szervező elmondta, a jelentkezés során előnyt élveztek a szórványból érkező 

pedagógusok, illetve arra is törekedtek, hogy azok a részvevők, akik távolról érkeztek, 

mindenképp be tudjanak kapcsolódni valamelyik műhelymunkába. A műhelyek több 

különböző tematikák köré szerveződtek, olyan kérdésekre összpontosítottak, mint például a 

tanárokat és a diákokat érő zaklatás, a közösségi gyermekvédelem, a pedagógusi kiégés. 

 

A huszadik század diktatúráiról szóló könyvet mutatott be Szilágyi Zsolt 
2022. október 26. – Bihari Napló 

Debrecenben járt kedden Szilágyi Zsolt nagyváradi politikus, a prágai székhelyű Európai 

Emlékezet és Lelkiismeret Platformja elnökségi tagja, aki a Partium Házban mutatta be – 

Magyarországon először – a Platform kiadásában magyar nyelven megjelent, a totalitárius 

diktatúrákat ismertető, Hogy el ne feledjük című könyvet és a Szökés a vasfüggönyön túlra 

társasjátékot. Szilágyi Zsolt, nagyváradi politikus, a rendszerváltás éveitől kezdve a romániai 

magyar politika élvonalában töltött be vezető tisztségeket, majd 12 évig Tőkés László európai 
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https://maszol.ro/belfold/Elkeszulhet-vegre-a-Kolozsvar-es-Marosvasarhely-kozotti-autopalya-hianyzo-szakasza-is
https://maszol.ro/belfold/Elkeszulhet-vegre-a-Kolozsvar-es-Marosvasarhely-kozotti-autopalya-hianyzo-szakasza-is
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eloterben-a-tanar-a-diak-jolletenek-temaja-n-tullepett-az-altalanos-kerdeseken-a-mentes-maskent-kolozsvari-pedagogiakonferencia
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/eloterben-a-tanar-a-diak-jolletenek-temaja-n-tullepett-az-altalanos-kerdeseken-a-mentes-maskent-kolozsvari-pedagogiakonferencia
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/10/a-huszadik-szazad-diktaturairol-szolo-konyvet-mutatott-be-szilagyi-zsolt
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parlamenti képviselő kabinetfőnöke volt Brüsszelben. Megalakulásától, 2011-től máig, a prágai 

székhelyű Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja elnökségi tagja, amely a 13 európai 

ország totalitárius rendszerek múltjának feltárásával foglalkozó nemzeti intézmények 

tevékenységét koordinálja. 

 

Hiába a szakmai és civil nyomás, maradnak az örökölt emlékművek Kolozsváron 
2022. október 26. – Krónika 

Emil Boc kolozsvári polgármester a népharagtól tartva ragaszkodik az elődeitől örökölt 

emlékjelekhez, bár a szakma és a civil szféra is eltávolíttatná ezeket. Șerban Țigănaș építész, a 

Műszaki Egyetem építészeti karának dékánja szerint újra kellene gondolni a kolozsvári 

emlékművek kérdéskörét. Az RMDSZ-frakció a magyarellenes feliratok eltávolítását kéri. Rácz 

Béla Gergely tanácsos emlékeztetett, hogy a Baba Novac-szobor feliratát már kicserélték, és 

ennek a folyamatnak folytatódnia kell. „Az a tervünk és szándékunk, hogy ebben a 

mandátumban a többi kijelölt táblát is kicseréljük” – hangsúlyozta a helyi tanácsos, aki szerint 

a szövetség képviselői igyekeznek nyomást gyakorolni a polgármesterre, hiszen a kérdés az ő 

hatáskörébe tartozik, neki kell meghirdetni a közbeszerzési eljárásokat a táblacserékre. 

„Egyelőre csak az első lépést tudtuk megtenni, de nagyon bízunk benne, hogy a következő tábla 

is sorra kerül” – hangsúlyozta. 

 

EMNT: a magyar közösség önrendelkezési igényét megfogalmazó Kolozsvári 

Nyilatkozat semmit sem veszített aktualitásából 
2022. október 27. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kiáll a Kolozsvári Nyilatkozatban foglaltak mellett, 

és úgy értékeli, hogy az erdélyi magyar közösség önrendelkezési igényét elsőként 

megfogalmazó dokumentum tartalma semmit sem veszített aktualitásából – közölte a 

szervezet a 30 évvel ezelőtt elfogadott nyilatkozatról szerdai állásfoglalásában. Az EMNT úgy 

értékelte: ma is érvényes a Kolozsvári Nyilatkozat azon pontja, amely szerint az erdélyi magyar 

közösség megmaradásának és fejlődésének egyetlen és biztos záloga a belső önrendelkezés 

elvén alapuló autonómia megteremtése. A szervezet Országos Elnöksége által kiadott 

állásfoglalás határozottan elítéli „az erdélyi magyarság bukaresti politikai képviseletét hosszú 

időn keresztül egyedüliként megjelenítő politikai szerveződés” minden olyan törekvését, amely 

az erdélyi magyarság önrendelkezési küzdelmének következetes képviselete helyett a párt- és 

üzleti érdekek szövevényes hálózatát tartja előrébb valónak, „az elveket alkukra és 

magánzsebes üzletekre cseréli fel”. 

      
„Történelmi lehetőség előtt állunk'' - Szövetség-kampányzáró Galántán 
2022. október 26. – ma7.sk  

Galántán tartotta mátyusföldi kampányzáróját a Szövetség. A Nagyszombat megyei 

képviselőjelölteket Forró Krisztián pártelnök mutatta be. Nagyszombat megyének magyar 
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nemzetiségű elnökjelöltje is van, Berényi József személyében. A Galántai Városi Művelődési 

Központban összegyűlt közönséget Berényi József, Nagyszombat megye első alelnöke, a 

Szövetség megyeelnök-jelöltje köszöntötte. Szép eredményeket tudnak felmutatni, nagyon jó 

csapat és közösség alakult ki - jelentette ki. Kérte, legyenek vele lélekben az emberek ezekben 

a nehéz napokban – szombaton pedig menjenek el választani.  A Galánta járás „szövetséges” 

megyei képviselőjelöltjeit Forró Krisztián, a Szövetség párt országos elnöke szólította 

bemutatkozásra. A pártelnök, aki a 11-es számmal indul a megyei képviselőségért, elmondta, 

nagyon örül annak, hogy egy közösségben állhatnak ki a választók elé, és nincs már 

megosztottság. Közösen szeretnék képviselni a régiót. Nagyszombat megyének negyven 

képviselője van, ebből tizennégy tartozott a Szövetség párt kötelékébe, erős és 

megkerülhetetlen csapatot kialakítva. 

 

A Bodrogközben a Szövetség Rastislav Trnkát támogatja Kassa megye 

főispánjelöltjeként 
2022. október 26. – ma7.sk  

Ma délelőtt a királyhelmeci városi hivatal nagytermében, a Szövetség Tőketerebesi járási 

alapszervezetének vendége volt Forró Krisztián országos elnök és Rastislav Trnka, Kassa 

Megye regnáló és egyben a címért újra induló főispánja. A találkozó bevezetőjében Pataky 

Károly, Királyhelmec polgármestere, Kassa megye alispánja (s egyben mindkét cím jelöltje) 

reményét fejezte ki, hogy a ma este, Kisgéresben záródó nehéz kampányuk meghozza majd a 

remélt eredményt és siker koronázza munkájukat, erőfeszítéseiket. Mint mondta, az elmúlt 

hetekben a Bodrogköz falvait bejárva, a korábbiaktól eltérően azt tapasztalták, hogy sok 

esetben a szociális hálón elszaporodó vulgáris megnyilvánulásokkal, támadásokkal kellett 

felvenniük a harcot. Reméli, hogy ezen időszak elmúltával visszaáll majd a régi rend és baráti 

közösségek alakulnak ki a régió falvaiban, valamint a Bodrogköz szívében is. Az alispán a 

megjelent polgármestereket arra biztatta, hogy kihasználva a körükben jelen lévő főispán 

jelenlétét, bátran kérdezzenek tőle. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke örömét fejezte 

ki, hogy a múlt heti ünnepi megemlékezést követően ismét Királyhelmecen lehet. 

 

Városfejlesztés energiaválság idején - Beszélgetés Zachar Pállal 
2022. október 26. – ma7.sk  

Az október 29-i önkormányzati választáson Ipolyság városában négy jelölt méretteti meg 

magát a településvezetői tisztségért. A Szövetség színeiben az a Zachar Pál áll rajthoz, aki ott 

lesz Nyitra megye képviselőjelöltjei között is. Vele beszélgettünk. „Az elmúlt években 

Ipolyságot nem jellemezte széles körű fejlődés; egy-egy elszigetelt invesztíciót leszámítva a 

várost nem sikerült előrébb juttatni. Több esetben is előfordult, hogy a városvezetés nem élt a 

rendelkezésére álló pályázati lehetőségekkel. Néhány alkalommal, ha esetleg pályázott is, azok 

vagy túlárazott projektek voltak, vagy nem is tudtak illeszkedni a városfejlesztési tervekbe. Míg 

az Ipolysághoz hasonló városok, sőt kisebb falvak is sokkal ügyesebben teljesítettek a külső 

anyagi források lehívásában, városunk ebben jelentősen elmaradt. Hamarosan új uniós 

programozási időszak kezdődik meg, így sürgősen el kell készítenünk a fejlesztési terveket, a 
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projektdokumentációkat, hogy amikor majd elérkezünk a megvalósításuk szakaszába, már 

minden készen álljon ahhoz, hogy a beruházások megkezdődhessenek." – mondta Zachar.  

 

„A Dunaszerdahelyen működő Csemadoknak többletfelelőssége van” – Új elnök 

a városi alapszervezet élén 
2022. október 26. – ma7.sk  

Edmár Attila újságíró, kultúraszervező, ifjúságpolitikus személyében új elnököt választottak 

Dunaszerdahely legnagyobb Csemadok-alapszervezete, a Vámbéry Ármin Alapszervezet élére. 

A frissen megbízott elnökkel terveiről és a szervezet előtt álló kihívásokról beszélgettünk. „Azt 

hiszem, a Csemadok múltjához, jelenéhez és lehetőségeihez mérten is kellő potenciállal 

rendelkezünk. Egy 17 ezres magyar lakossággal rendelkező városnak szüksége van egy nagy 

taglétszámú, hatékony Csemadok-alapszervezetre.” - kezdi beszélgetésünket Edmár Attila, aki 

az október 19-ei tisztújításon kapta meg a megbízást. A leköszönő elnök, Nagy Tibor helyére 

lépő fiatal szakember új elnökséget is kapott maga mellé. Menyhárt Gábor, György Adrián, 

Görcs Tamás, Petőcz Viktória, Nagy Tibor és Domonkos Roland került a vezetőségbe. Ahogy 

azt Edmártól megtudtuk, rövid időn belül jó együttműködést sikerült kialakítaniuk a DAC 

kiváló szurkolótáborával, az YBS-szel. 

 

A közösségépítés új helyszíne 
2022. október 26. – ma7.sk  

Kaposkelecsény hagyományos nyárbúcsúztatója a Háromfalu Kulturális Fesztivál. Bár a 

koncertek a szabadban, a községi parkban valósultak meg, az idei rendezvény fontos helyszíne 

volt az újonnan épült közösségi központ is. Varga Tiborral, a község polgármesterével nem csak 

erről beszélgettem. „Több évig tartó kivitelezést, rengeteg utánajárást, intézkedést és szervezést 

magunk mögött hagyva, a közelmúltban átadtuk az új központot. Megérte a sok munka, mert 

a közösségünk javát szolgálja majd, hiszen terveink szerint nívós rendezvények helyszíne lesz 

ez az épület. Ezenfelül otthont ad a nyugdíjasklubnak, az ifjúságnak, a könyvtárnak és a 

közösségi foglalkozásoknak is. Három, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottja lesz. A 

következő lépésként rendbe tesszük az épület körüli parkot, az elmúlt hetekben meg is kezdtük 

a díszfák kiültetését. Hosszabb távú tervünk, hogy a közösségi központ közelébe szabadtéri 

színpadot építsünk." – mondta Varga.  

 

A megyéről beszélni kell 
2022. október 26. – ma7.sk  

A helyhatósági és megyei választások előtti hetekben számos lakossági fórumot tartottak a 

gömöri településeken, ahol bemutatkoztak a megyei képviselők és képviselőjelöltek, valamint 

beszámoltak elért eredményeikről és felvázolták további elképzeléseiket. Ezeket foglaljuk össze 

az alábbiakban. Cziprusz Zoltán Besztercebánya megyei képviselőtől megtudtuk, hogy a 

Rimaszombati járásban több mint 35 helyszínen valósult meg lakossági fórum, amelyeken 

átlagban 20-50 ember vett részt. Újdonságként, sok helyen egy vándormozi keretében 

filmvetítést is tartottak, amely iránt szintén nagy volt az érdeklődés. Az ilyen rendezvények 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/a-dunaszerdahelyen-mukodo-csemadoknak-tobbletfelelossege-van-uj-elnok-a-varosi
https://ma7.sk/tajaink/a-dunaszerdahelyen-mukodo-csemadoknak-tobbletfelelossege-van-uj-elnok-a-varosi
https://ma7.sk/tajaink/a-kozossegepites-uj-helyszine
https://ma7.sk/tajaink/a-megyerol-beszelni-kell


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 27. 

. 

 

alkalmával lehetőségük nyílt a bemutatkozásra és a most záruló választási ciklusban elért 

eredmények ismertetésére. Auxt Ferenc megyei képviselő, a Magyar Közösség Pártjának  

(MKP) volt járási elnöke örömét fejezte ki, hogy a mostani megméretésnek nem külön pártok 

listáján vágnak neki, hanem összeált egy csapat és a Szövetség zászlója alatt sikerült egyesíteni 

az erőket. 

 

Magyar politikus is lehet megyeelnök 
2022. október 26. – ma7.sk  

Október 29-én egy fordulóban választjuk a megyei elnököket, ezzel történelmi esély kínálkozik 

a magyar közösség előtt, hogy visszakerüljön a szlovákiai politika élvonalába. Berényi József, 

Nagyszombat és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke a Nézőpont stúdiójában arról is beszélt, 

melyek a megyei testületek hatáskörei, és milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani a 

magyarlakta járásokban a most záruló ciklusban. „Valóban fontos tisztázni, mely területek 

tartoznak a megyék hatáskörébe. Első helyen említeném az infrastruktúrát: a megyék feladata 

a másod- és harmadosztályú utak és az azokhoz tartozó hidak karbantartása, felújítása. Ez 

körülbelül 75 százalékát képezi a Nyitra megye területén lévő úthálózatnak. Hasonlóan fontos 

az iskolaügy, hiszen a megyék látják el a középiskolák fenntartói feladatait. A harmadik nagy 

terület a megye által fenntartott szociális intézmények működtetése. Ugyancsak a megyék 

feladata a közösségi közlekedés biztosítása, gondolok itt a távolsági autóbuszjáratok 

üzemeltetésére." – mondta Csenger. 

 

Az utolsó előtti pillanatban vagyunk… 
2022. október 26. – bumm.sk  

A piacról érkezik. A hűvös reggelben több órát töltött a piacozók között. Lefejti magáról a meleg 

sálját, összerendezi a haját, és jelzi, hogy készen áll a beszélgetésre. Bauer Ildikóval, a Szövetség 

komáromi polgármesterjelöltjével beszélgettünk. „Mi lenne ebben a kínos? Arra vállalkoztam, 

hogy Komárom polgáraiért szeretnék dolgozni. Hiszek Komárom lehetőségeiben, és egy olyan 

csapatunk van, akik készek a szakértelmüket erre a szolgálatra ajánlani. Ha arra gondol, hogy 

derogál-e az emberek között lenni, akkor egyértelműen nem. Ugyanis ezt a munkát nem lehet 

egy hivatal kényelmes foteljából végezni. Kint kell lenni közöttük. Ismerni kell a mindennapi 

gondjaikat, tudni kell, hogy hol ég a ház. Többen közülük 20 éve nem láttak képviselőt, és soha 

sem kérdezték őket arról, hogy hogyan látják az otthonukat, és mit kellene másképp." – mondta 

Bauer.  

 

A Szövetség két elnök- és 94 képviselőjelölttel indul a megyei választáson 
2022. október 26. – felvidek.ma  

Október 29-én a helyi önkormányzatok mellett megválasztjuk a megyei képviselőket is. A 

Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók párt két megyében elnökjelöltet is indít Berényi 

József, illetve Csenger Tibor személyében, a megyei önkormányzatok mandátumaiért pedig 

94-en indulnak a tavalyi fúzió után alakult párt jelöltjeként. Szlovákiában a megyei 

választásokat általában gyér érdeklődés kísérte (30% alatt), most azzal próbálkoznak emelni a 
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részvételi arányt, hogy azokat együtt tartják az önkormányzati választásokkal. Annak 

érdekében, hogy időben is összehangolják a két választást, a legutóbbi megyei 

önkormányzatokat öt évre választották, de most már itt is visszatérnek a 4 éves időszakra. A 

legutóbb megyei választások idején még politikai megosztottságban élt a felvidéki magyarság, 

a Magyar Közösség Pártja 33 mandátumot szerzett, a Most-Híd 9-et. 

    
A szkupstina megszavazta az új Brnabić-kormányt 
2022. október 26. – Vajma.info 

Megszavazta az Ana Brnabić vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament szerdán. A 250 

fős szerb törvényhozásban kétnapos vitát követően a jelen lévő 225 képviselő közül 157 

biztosította támogatásáról és 68 ellenezte a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerbiai Szocialista Párt 

(SPS), a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség koalíciós 

kormányát. Kormányprogramjának ismertetésekor Ana Brnabic kiemelte, hogy az 

energiabiztonság szavatolása lesz az új szerb kormány legfőbb feladata. Azt is leszögezte, hogy 

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. Az új kormánynak 28 minisztériuma van, néggyel több, mint az 

előzőnek, több korábbi összevont tárcát ismét szétválasztottak, valamint létrehozták az állami 

beruházások minisztériumát. 

  

Pásztor Bálint: A cél, a koalíciós szerződésben foglalt prioritások megvalósítása 
2022. október 26. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

Valószínűleg csütörtökre virradóra lesz új kormánya Szerbiának. Dr. Pásztor Bálint, a VMSZ 

frakcióvezetője felszólalásában elmondta, hogy támogatják az új kormányt, s bizalmat 

szavaznak a 25 miniszternek is, de számítanak arra, hogy megvalósulhatnak majd a koalíciós 

szerződésben szereplő célkitűzések. Pásztor Bálintot az ülés rövid szünetében kérdeztük 

telefonon. Mit várnak el az új kormánytól és milyen célok tartoznak a VMSZ prioritásai közé? 

- Az új kormánytól azt várjuk, hogy a Szerb Haladó Párttal aláírandó koalíciós szerződésben 

foglalt prioritások a kormány prioritásaivá is váljanak. 

 

Közösségünk legjelentősebb beruházása 
2022. október 26. – Magyarszo.rs 

Nem számít tipikusnak, megszokottnak az a fejlesztés, amelyet a Magyar Szó székházában 

terveznek megvalósítani. A nyomdának a telepi, második részlegbe való kihelyezésével a 

központi épületben helyiségek szabadulnak fel, amelyeket a jövőben a magyar közösség 

számára fontos és gazdag tartalmakkal lehet megtölteni – hangzott el ma abból az alkalomból, 

hogy a Magyar Összefogás listájának képviselői a Magyar Szó Lapkiadó Kft. székházát keresték 

fel, ahol az eddig lezajlott és a tervezett fejlesztésekről tájékozódtak a lap vezetőségétől. Lapunk 
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tanácstermében egy kisfilmet is megtekintettek, amely összefoglalja a Magyar Szóban 

megvalósított fejlesztéseket, és képet ad a napilap köré szerveződő egységek, szolgálatok 

munkájáról, a szerkesztőségnek, nyomdának jelenéről és múltjáról, a lapkiadás terén beállt 

változásokról. 

       
ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. október 27. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5419-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4917-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 230 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

napig érvényes. Vonattal szerdán 178 ember, köztük 69 gyermek érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Pető-módszeres fejlesztés indul Beregszászban 
2022. október 26. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat (BJMSZ) ismételten meghirdeti a Pető-

módszeres fejlesztés lehetőségét azon gyermekek számára, akik központi idegrendszeri 

sérüléssel élik mindennapjaikat. Az egészségügyi szűrést november 16-18-a között a BJMSZ 

beregszászi bázisán végzik a budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának 

szakemberei. A szűrési napokon való részvétel regisztrációhoz kötött. A jelentkezőknek a 

regisztráció sorrendjében tudnak időpontot biztosítani. 

 

Ismét áram nélkül maradt Kárpátalja egy része 
2022.október 26. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpat.in.ua 

Áramszolgáltatás nélkül maradt több település október 26-án. Nagyrészt ugyanazokon a 

településeken történt meg a lekapcsolás, ahol kedden is áramszünet volt. A 

Zakarpattyaoblenerho megyei villamos- és távhőszolgáltató október 25-én arról adott 

tájékoztatást, hogy vészleállási ütemterv vette kezdetét az országban. A menetrendről 

előzetesen nem fogják tájékoztatni a lakosokat. Az Ukrenerho állami energiaszolgáltató 

utasítására hajtják végre a lekapcsolásokat, melyet 15 percen belül meg kell valósítaniuk. A 

visszakapcsolás is ugyanígy történik, így a kárpátaljai szolgáltató sem tudja, hogy meddig tart 

majd egy-egy áramszünet. 

 

Utazás a hangszerek csodálatos birodalmába 
2022. október 26. – kiszo.net 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet – az Európai Unió Magyarország-Szlovákia-

Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 ArtSpace című 

projektjének keretében – Music Wonderworld címmel hangszerbemutató programot 
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szervezett Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában. A pedagógusok kisfilmek segítségével 

meséltek a hangszerekről, az ismertebbek mellett az olyanokról, amelyek manapság a 

reneszánszukat élik. Ide sorolható például a tárogató és a citera. 

 

Bogdán Szabolcs Jánost választották a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület püspökévé 
2022. október 26. – karpataljalap.net 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) múlt pénteken Nagyváradon tartott 

közgyűlése Bogdán Szabolcs János krasznai lelkészt, a Szilágysomlyói Református 

Egyházmegye esperesét választotta az egyházkerület püspökévé. A tisztségre Bogdán Szabolcs 

Jánost és a most lejáró ciklus püspökhelyettesét, Forró Lászlót jelölték, a szavazást 54-49 

arányban Bogdán Szabolcs János nyerte. A püspökválasztó közgyűlést azt követően hívták 

össze, hogy az egyházkerületet 2009 óta vezető Csűry István püspök nyugalomba vonult. 

 

Felújították a beregszászi mentőállomás pihenőhelyét 
2022. október 26. – karpatalja.ma 

Mert az életmentőknek is pihenniük kell – befejezték a Beregszászi sürgősségi állomás orvosi 

pihenőhelyének felújítását. Erről az állomás Facebook-oldalán adott hírt október 26-án. 

Mint írták, Babják Zoltán polgármester segítségével sikerült a helyiséget felfrissíteni. 

A 0–24 órában ügyeletes életmentők mindennapjait nagyban segíti a kényelmes környezet. 

A mentőállomás Irina Gel állomásvezetővel együtt hálásan köszönik a polgármester segítségét. 

 

Minden intenzív osztály, műtő és szülészeti osztály biztosítva van generátorral 
2022. október 26. – karpataljalap.net, kiszo.net, karpat.in.ua 

Az ellenség kétségbeesetten próbálja megtörni Ukrajna lakosságát a kritikus infrastruktúra 

lerombolásával. Energetikusaink mindent megtesznek az áramellátás mielőbbi helyreállítása 

érdekében. Míg a lakosság számára nem kritikus a többórás áramellátás hiánya, a kórházak és 

betegeik számára az katasztrófává válhat. Ennek elkerülése érdekében nagy teljesítményű 

generátorokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a berendezések autonóm üzemmódban 

történő működését vészhelyzetekben. Ezt Miroszlav Bileckij, a megyei katonai adminisztráció 

vezetőjének első helyettese hangsúlyozta. 

 
Nem csökken a nemzetiségek támogatása 
2022. október 26. – Nepujsag.net 

Első ülését tartotta a szlovén parlament nemzetiségi bizottsága, amelyen a 2023-as 

költségvetésmódosítás és a 2024-es költségvetéstervezet azon részeit vitatták meg, amelyek a 

két őshonos nemzeti közösség finanszírozására vonatkoznak. A támogatások egyik évre 

vonatkozóan sem csökkennek.  Alakuló ülését tartotta a szlovén parlament minden eddiginél 
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több képviselőt számláló, 17 tagú nemzetiségi bizottsága – 7 helyet tölt be a Svoboda mozgalom, 

5 helyet az SDS, 2 helyet a nemzetiségi parlamenti frakció, amely egyben a bizottság elnöki és 

alelnöki posztját is birtokolja, további 1–1 helyet pedig az NSi, az SD és a Levica képviselőinek 

jár. A napirenden a jövő évi költségvetés módosítása, valamint a 2024-es költségvetéstervezet 

megvitatása szerepelt, pontosabban az említett dokumentumok azon tételei, amelyek a magyar 

és az olasz nemzeti közösségek intézményeinek finanszírozására vonatkoznak. 

 

„Egy ősz örök emlékére” 
2022. október 26. – Nepujsag.net 

Pénteken a Lendvai Zsinagógában az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

megünneplésére gyűlt össze a muravidéki magyar közösség. Az eseményen „Egy ősz örök 

emlékére” címmel a békéscsabai Jókai Színház négy művésze adott ünnepi műsort, valamint 

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, nemzetiségi országgyűlési képviselő mondott beszédet. 

Az elnök beszédében kifejtette, 1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és 

nemzetek emlékezetében. Ahogy elmondta, a magyar történelem egyik legmeghatározóbb 

eseményére emlékezünk, a hősökre, az áldozatokra emlékezni pedig kötelességünk, ahogy 

kötelességünk az emlékezet átadása fiataljainknak is. 

 

19 fiatal tanulmányait támogatja az önkormányzat 
2022. október 26. – Nepujsag.net 

Hétfői mandátumzáró ülésén a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség 

(LKMNÖK) Tanácsa véleményezte a Lendvai Óvoda nemzetiségi programját, módosította a 

2022-es költségvetést, illetve döntött a felsőfokú tanulmányi támogatási pályázat ügyében is. 

Vida Törnár Judit elnök elsőként a Lendvai Óvoda igazgatójának, Hozjan Tinának, illetve 

helyettesének, Karakatič Bettinek adott szót, akik röviden bemutatták az intézmény magyar 

nemzetiségre vonatkozó programját, a különböző tartalmak külső és belső kivitelezőit. A tanács 

pozitív véleményt alkotott a benyújtott programról. Napirenden volt az intézmény új alapító 

okirata is, amelyre az igazgató szerint elsősorban törvényi összehangolás miatt van szükség. 

 

Döntöttek a támogatásokról 
2022. október 26. – Nepujsag.net 

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa október 21-i ülésén döntött 

az önkormányzathoz beérkezett kérelmek ügyében: a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola 

magyar nyelvű programját 2.000, a muraszombati Kovač Štefan Intézet könyvkiadását pedig 

200 euróval támogatták. A folytatásban az október 29-re tervezett rendezvény részleteit 

határozták meg. A kultúrműsorral színesített eseményen a kiállítás felállításában 

közreműködő magyarországi szakemberek is jelen lesznek. Az ülés végén a már hagyományos 

Márton-napi gyalogtúra útvonalát is megtárgyalták, a körülbelül 10 kilométeres túrát 

november 6-án tartja meg a közösség.  
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/13203-%E2%80%9Eegy-%C5%91sz-%C3%B6r%C3%B6k-eml%C3%A9k%C3%A9re%E2%80%9D.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13205-19-fiatal-tanulm%C3%A1nyait-t%C3%A1mogatja-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/13206-d%C3%B6nt%C3%B6ttek-a-t%C3%A1mogat%C3%A1sokr%C3%B3l.html
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 26. – Kossuth Rádió 

 

Szerdáról csütörtökre virradóra, valószínűleg lesz új kormánya Szerbiának. Pásztor Bálint, a 

Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti frakcióvezetője felszólalásában elmondta, hogy 

támogatják az új kormányt, s bizalmat szavaznak a 25 miniszternek is, de számítanak arra, 

hogy megvalósulnak majd a koalíciós szerződésben szereplő célkitűzések. 

 

A hétvégén Szlovákiában összevont önkormányzati és megyei választásokat tartanak. Ötödik 

ciklusára készül Gúta polgármestere, Horváth Árpád. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb 

eredményének az új rendelőközpont megépítését tartja, már csak az a kérdés, hogy lesz-e elég 

szakorvos a Felvidék egyik legmagyarabb városában.  

5 erdélyi kúria és 147 falusi hagyományos porta felújítását finanszírozzák uniós alapokból, 

Kedden írták alá az erről szóló szerződést. A Hívogató Románia projekt részeként megvalósuló 

beruházás célja a turizmus fellendítése, új munkahelyek létrehozása. Szilágyi Szabolcs 

összeállítása. 

 

Jelenleg az ukrajnai iskolák több mint felében van távoktatás, vagyis több mint 2 millió ukrán 

diák nem tud iskolába járni. Kárpátalján a folyamatos légi veszély miatt októberben eddig egy 

hetet tanultak online a gyerekek. Az igazgatók szerint a bizonytalan helyzet, és a bármikor 

megszólaló szirénák nem tesznek jót sem a gyerekeknek, sem az oktatási folyamatnak.  

 

A temesvári START – Tanácsadó és Továbbképző Iroda Ifjúsági közösségmentorok képzése 

címmel indított programsorozatot a hétvégén Temesváron szakkollégista egyetemi hallgatók 

számára. Hasonló képzés november második felében Nagyváradon lesz.  

 

Az 1956-os forradalom után az országból elmenekülők közül legtöbben, több mint 35 ezren az 

Egyesült Államokban telepedtek le. Az idő múlásával egyre kevesebb az 56-os, de emléküket, a 

forradalom emlékét hűen ápolja az utókor. Október 23-án a magyar összetartozást is 

ünnepeljük, azt, hogy éljünk magyarként bárhol a világban, az 1956-osok bátorsága és 

hazaszeretete összeköt minket – mondta Varga Judit igazságügyi miniszter a New Jersey-beli 

magyarok ünnepi megemlékezésén Passaic városában vasárnap. 


