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Nyomtatott és online sajtó 
  

Orbán: erősödni fognak Európában a békepárti hangok 
2022. október 28. – MTI, Origo, TV2, PannonRTV 

Orbán Viktor miniszterelnök arra számít, hogy erősödnek az ukrajnai tűzszünet és 

béketárgyalások melletti hangok Európában. Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli 

műsorában elmondta: a múlt heti uniós csúcson "mindenki idegesebb volt a szokásosnál", 

hiszen minden országban tovább nő a feszültség. Úgy értékelt, hogy a józan ész előbb-utóbb 

teret nyer, márpedig egy háborúnak úgy lehet véget vetni, ha megegyeznek a szembenálló felek. 

A háború végigvitele ugyanis azt jelentené, hogy még évekig tart a küzdelem. A kormányfő 

jelezte, hogy három nagy kiadás körvonalazódik, amelyet a háborút támogató Nyugatnak állnia 

kell: a háború mellett az újjáépítés költsége, amelynél "beláthatatlanul nagy számok" 

hangzanak el, ehhez jönnek még az Ukrajna működéséhez szükséges pénzek, hiszen a 

szomszédos ország már a háború előtt sem tudott annyi pénzt előállítani, "amennyibe az ukrán 

nép élete kerül". 

 

Orbán: minél több irányból minél több energiát kell Európába hozni 
2022. október 27. – MTI, hirado.hu, Origo, HírTV, Demokrata, Mandiner, Magyar Hírlap, 

888.hu, vajma.info 

Az energiaválságra a hosszú távú megoldást az jelenti, ha az európai kontinensre minél több 

irányból minél több energia érkezik - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön 

Budapesten. A kormányfő és Irakli Garibasvili, Georgia miniszterelnöke stratégiai partnerségi 

megállapodást írt alá. Közös sajtónyilatkozatukban Orbán Viktor hangsúlyozta: a 

megnövekedő kínálat tudja letörni az árakat, ami elemi érdeke Magyarországnak, hiszen az 

ország "harcol az infláció ellen, amely tekintélyes részben a magas energiaárak miatt áll elő". 

Kifejtette: "egy nagyívű új energetikai együttműködés formálódik", amelyhez a magyaroknak 

különös érdekük fűződik. Létre akarnak hozni egy új, hatalmas villamosenergia-

vezetékrendszert, amely az energiát Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül hozná 

Magyarországra - magyarázta.  

 

Novák Bécsben: nyitott belső és biztos külső határokra van szükség Európában 
2022. október 27. – MTI, hirado.hu, HírTV, Ripost 

Átjárható, nyitott belső határokra és biztos külső határokra van szükség Európában - 

hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök Alexander Van der Bellen osztrák elnökkel 

tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján Bécsben. Novák Katalin kiemelte: megbeszélésükön 

megegyeztek abban, mindketten elkötelezettek a két ország közti stabil kapcsolatban, hogy 

Európa szívében Ausztria és Magyarország minél erősebb szövetséges legyen. Mint mondta, 

szó esett többek között az Ukrajnában zajló háborúról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről, az 

energiafüggetlenség szükségességéről, a bevándorlás és a migráció kérdéséről, a nyugat-

balkáni bővítés folytatásának fontosságáról. Novák Katalin a bevándorlásról kifejtette: 
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https://www.origo.hu/itthon/20221028-orban-viktor-radiointerju-2022-oktober-28.html
https://www.origo.hu/itthon/20221027-orban-viktor-minel-tobb-iranybol-minel-tobb-energiat-kell-europaba-hozni.html
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/27/novak-katalin-becsben-nyitott-belso-es-biztos-kulso-hatarokra-van-szukseg-europaban
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különbséget tenne a menekültek, a legális gazdasági bevándorlók és az illegális bevándorlók 

között. A menekültek támogatásában egyértelműen azonos állásponton vannak az osztrák 

elnökkel, azaz a menekültek segítése, befogadása humanitárius feladat. A legális gazdasági 

bevándorlás szuverén nemzeti döntés eredménye lehet, az illegális bevándorlással szemben 

azonban határozott fellépésre van szükség - hangsúlyozta a magyar államfő. Alexander van der 

Bellen felhívta külön a figyelmet arra, azt "Ausztriában talán kevésbé tudjuk, hogy a háborúnak 

egy ponton igazán különleges jelentősége van Magyarország számára, ez pedig az Ukrajnában 

élő magyar kisebbség". Álláspontja szerint mindnyájunk számára világos, hogy ez a helyzet 

Magyarországon aggodalomra ad okot. 

 

Szijjártó: naiv illúzió, hogy orosz-ukrán tárgyalásokkal véget lehet vetni a 

háborúnak 

2022. október 27. – MTI, karpatalja.ma, Telex, Origo, Demokrata 

Naiv illúzió, hogy orosz-ukrán tárgyalásokkal véget lehet vetni a háborúnak, a tartós békéhez 

amerikai-orosz tárgyalásokra van szükség, ehhez viszont fontos lenne, hogy a két ország 

vezetője találkozzon a G20-csoport közelgő csúcsértekezletén - közölte Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Buenos Airesben. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Latin-amerikai és Karibi Államok 

Közössége (CELAC) és az Európai Unió közös argentínai külügyminiszteri találkozóját 

megelőzően hangsúlyozta, hogy a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő G20 indonéziai 

ülésén jó eséllyel részt vesz majd az orosz és az amerikai elnök is. „Ha már egy helyen 

tartózkodnak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nehezen magyarázhatnák meg bárkinek a 

Földön, hogy miért is nem találkoznak. Értjük, hogy fontos a protokoll, értjük, hogy fontos, 

hogy mindenki erősnek láttassa magát, erősebbnek a másiknál. De itt emberek százezrei 

halnak meg, emberek milliói menekülnek, az egész világ válságba került, és meg kell 

akadályozni, hogy ez a regionális háború, amely már most világválságokat okozott, 

világháborúvá alakuljon" - szögezte le.  

 

Gulyás a Weltwochénak: a szankciók kitalálója Oroszország legjobb barátja 
2022. október 27. – MTI, hirado.hu, HírTV, 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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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-naiv-illuzio-hogy-az-orosz-ukran-targyalasok-veget-vetnek-a-haborunak/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-naiv-illuzio-hogy-az-orosz-ukran-targyalasok-veget-vetnek-a-haborunak/
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/10/27/gulyas-a-weltwochenak-a-szankciok-kitalaloja-oroszorszag-legjobb-baratja
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Kardiológiai központot avattak Csíkszeredában 
2022. október 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 

kialakított európai színvonalú kardiológiai központot, amelynek létrejöttében és 

felszerelésében nagy szerepet játszott az RMDSZ és a magyar kormány is. Az intervencionális 

kardiológiai központ többek között a szívinfarktuson átesett betegek, a beültetésre vagy 

átültetésre várók számára nyújt majd minőségi, korszerű szolgáltatást. Az intervencionális 

kardiológiai központ és a közelmúltban kialakított helikopter-leszállópálya együttesen járul 

majd hozzá ahhoz, hogy a betegeket helyben is kezelni tudják, ne kelljen elszállítani őket 

Marosvásárhelyre vagy Brassóba – hangzott el a csütörtöki átadón. Németh Zsolt, a Magyar 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, csütörtökön a kórházi átadó mellett ellátogatott az 

FK Csíkszereda labdarúgócsapatához, valamint részt vett a hargitai megyeszékhelyen 

megrendezett Regionális Turisztikai Konferencia megnyitóján is. Ezen kívül Hargita megye és 

Csíkszereda vezetőségével is alkalma nyílt megbeszélésekre a nap folyamán. A politikus a 

kórházi részleg avatóján úgy fogalmazott, hogy a megvalósítás hasonló „győzelmet” jelent, mint 

a Sapientia EMTE elindítása 2001-ben.  
 

Partiumi focista tehetségek is a magyarországi Illés Akadémiára juthatnak az 

aradi megállapodás szerint  
2022. október 27. – Krónika 

Utánpótlás-nevelést érintő szakmai együttműködést kötött a Szombathelyen működő Illés 

Akadémia és az Aradi Viitorul labdarúgóklub. A megállapodás révén a legtehetségesebb 

partiumi fiatal focisták a magyarországi akadémián nevelkedhetnek tovább. A két egyesület 

hosszabb ideje kapcsolatban áll: szeptemberben például a partiumiak több korosztályos 

csapata Szombathelyre látogatott, ahol kiváló körülmények között edzhettek, és megmérkőztek 

a házigazdák hasonló korú fiataljaival – emlékeztetett a Sportarad.ro portál, amely szerint az 

aradiak „teljesen más világgal” ismerkedhettek meg. Ám nemcsak a zöld gyepen, hanem a 

tárgyalóasztalnál is találkoztak a felek, amelynek köszönhetően szakmai együttműködés 

kezdődik az Aradi Viitorul és az Illés Akadémia között. Tóth Miklós, az Illés Akadémia 

utánpótlás-menedzsere az Illésakadémia.hu portálnak elmondta, korábban már tettek 

látogatást Aradon, és a partiumiak is jártak Szombathelyen, a megszerzett tapasztalatok 

alapján pedig az együttműködés még szorosabb formája mellett döntöttek.  
 

Munkájukat értékelték a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők 
2022. október 27. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Felnőttek a feladathoz – így értékelte a marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselők 

elmúlt két évben kifejtett munkáját Frunda Csenge frakcióvezető. Portik Vilmos, 

Marosvásárhely alpolgármestere a hétköznapokban elvégzett feladatokról számolt be. 
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https://maszol.ro/belfold/Kardiologiai-kozpontot-avattak-Csikszeredaban
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https://szekelyhon.ro/aktualis/munkajukat-ertekeltek-a-marosvasarhelyi-rmdsz-es-onkormanyzati-kepviselok
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Mindketten hangsúlyozták: munkájuk fontos része, hogy támogassák Soós Zoltán 

polgármestert a napi ügyek elvégzésében. A marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, Kovács Mihály 

Levente arról beszélt, hogy az elmúlt két évben munkájuk során arra összpontosítottak, hogy 

próbálják megoldani a marosvásárhelyi gondjait, odafigyeljenek a városfejlesztésre, az 

iskolákra, egyházakra, segítsék Soós Zoltán polgármester munkáját. Kovács Mihály Levente 

arról számolt be, hogy a katolikus iskola ügyében helyileg megtettek minden szükséges lépést, 

amit a törvény előír és lehetővé tesz, várják, hogy az Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási 

Hatóság (ARACIP) a helyszínen is vizsgálódjon, a felekezeti iskola „keresztlevelét” pedig az 

oktatásügyi minisztérium kell majd kiadja. A marosvásárhelyi RMDSZ elnök szerint bár nem 

verték nagy dobra, de városszerte már kicseréltek néhány kétnyelvű utcanévtáblát és ezt 

folytatni fogják.  
 

Vasárnap ismét őrtüzek gyúlnak a Székely Autonómia Napján 
2022. október 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 2015-ben meghozott határozatának értelmében október 

utolsó vasárnapja a Székely Autonómia Napja. Ezen alkalomból Székelyföld-szerte, de 

Magyarországon és Felvidéken is mintegy 80 helyszínen gyújtanak őrtüzeket. A 

kezdeményezők össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására szólítják fel Kárpát-medence 

lakosságát, felhívva a nagyvilág figyelmét Székelyföld autonómiájának igényére. Gazda Zoltán, 

a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke, az őrtűzgyújtási akció szervezője sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján leszögezte: egyelőre nincs mit ünnepelni, de kitartóan küzdenek az 

autonómiáért és hisznek abban, hogy megvalósul. Hozzátette: az őrtűzgyújtással arra is fel 

szeretnék hívni a figyelmet, hogy a székelység jogfosztottságban él, Székelyföldet a román 

kormányok gyarmatként, kockázati tényezőként és asszimilálandó területként kezelik. 
 

A megfélemlítés szándékával követték Izsák Balázs SZNT-elnököt 
2022. október 27. – maszol.ro 

Izsák Balázs közölte: „feltűnő módon és a megfélemlítés feltehető szándékával” követte egy 

rendőrautó és két másik jármű nemrég, amikor Makfalva és Réty között végigjárták azt az utat, 

amelyet a makfalvi székelyek 2013 októberében. Magyarázatot kért a belügyminisztériumtól, 

de választ mindmáig nem kapott. A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs számolt be 

arról csütörtöki sajtótájékoztatóján, hogy levélben fordult Románia belügyminiszteréhez, 

akitől magyarázatot kért arra, hogy a belügyminisztérium autói „feltűnő módon és a 

megfélemlítés feltehető szándékával” követték őt a Makfalva és Réty közötti úton, amikor 

végigjárták azt az utat, amelyet a makfalvi székelyek 2013 októberében szekéren tettek meg. 

Izsák Balázs szerint a belügyminisztériumba küldött beadványát nyilvántartásba vették, majd 

telefonon keresték, hogy egészítse ki az őt követő autók rendszámával, amit el is küldött, de 

máig nem kapott érdemi választ. 
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Így állunk az anyanyelvhasználattal a romániai vegyes iskolákban 
2022. október 27. – maszol.ro, Bihari Napló 

A Bálványos Intézet 2021 tavaszán tájékoztató kampányba kezdett a magyar nyelvhasználat 

népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Az elmúlt évben két animációs film bemutatására 

került sor: az első a pedagógusok számára kínál megoldási javaslatot egy olyan élethelyzetre, 

amikor vegyes családok nem magyar nemzetiségű szüleivel kell kapcsolatot teremteniük, míg 

a második kisfilm a romániai vegyes iskolák nyelvi tájképének, a magyar nyelv vizuális 

megjelenítésének témáját járja körül. A kampány következő állomásaként a kezdeményezők 

egy újabb tájékoztató videót tettek közzé, amelynek célja felhívni a figyelmet a vegyes iskolákon 

belüli nyelvhasználati aszimmetriákra. A Bálványos Intézet tudatosítani kívánja: amennyiben 

a diákok azzal szembesülnek, hogy kizárólag a magyar nyelvű tanórák keretein belül van 

létjogosultsága anyanyelvüknek, az oktatási intézmény keretei közül kilépve nyelvi 

önkorlátozást alkalmaznak majd. A Zoom Stúdió által készített legújabb animációs filmből 

kiderül: Romániában 925 helyszínen folyik magyar oktatás, ezek 37 százaléka vegyes iskola, 

ugyanakkor ide jár a magyar diákok 35 százaléka. Noha a törvények szerint a vegyes iskolákban 

kötelező a magyar közösséghez tartozó és a magyar nyelvet ismerő igazgató vagy aligazgató 

kinevezése, a magyar nyelvet ismerő, ügyfélszolgálatot is ellátó alkalmazottak, valamint 

ajánlott az iskolák belső és külső kommunikációja magyarul, ennek ellenére a vegyes iskolák 

személyzetének körében a kétnyelvűség mértéke alacsony. 

 

Haller István: Románia sehol nem tart még a gyűlölet-bűncselekmények elleni 

fellépésben 
2022. október 27. – maszol.ro 

Románia nagy lépéseket tett a diszkrimináció felszámolása terén, de sehol nem tart még a 

gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépésben – jelentette ki egy csütörtöki bukaresti 

konferencián Haller István. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) tagja ezt azzal 

magyarázta, hogy a gyűlölet-bűncselekmények a nyomozóhatóságok számára is ismeretlen 

terepet jelentenek. „Nem értenek bizonyos jelenségeket, és olyan intézményektől kérnek 

szakvéleményt, amelyek nem jogosultak szakvélemény megfogalmazására” – magyarázta. 

Haller szerint emiatt Románia sorra veszít el pereket az Emberi Jogok Európai Bíróságán. A 

Jogi Forrásközpont (CRJ) igazgatója, Georgiana Iorgulescu szerint Romániában pontos 

nyilvántartás sincs a gyűlölet-bűncselekményekről a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok 

adatbázisaiban. 

  
Búcson és Kesztölcön tartott workshopot az Ister-Granum EGTC 

2022. október 27. – felvidek.ma  

A Duna menti város adott helyszínt az ötödik Magyar-Koreai – más néven: Hun-Han – 

Teológiai Fórumnak, amely magyar és koreai kutatók párbeszédét és együttgondolkodását 

szolgálja. Múlt hét hétfőjén hirdette meg helyi termék védjegyrendszerét az Ister-Granum. A 
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https://maszol.ro/belfold/Igy-allunk-az-anyanyelvhasznalattal-a-romaniai-vegyes-iskolakban
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térségi termelők számára két műhelybeszélgetés került meghirdetésre annak érdekében, hogy 

személyes találkozó keretében legyen lehetőség a határon átnyúló kezdeményezés 

megismerésére. A megjelenteket Nagy Péter igazgató köszöntötte. Bemutatta az Ister-Granum 

elmúlt tíz évben a helyi termékhálózat kialakítása kapcsán elért eredményeit. Külön hangsúlyt 

fektetett annak az akciótervnek a megismertetésére, amelynek keretében a védjegy 

kialakítására, piacra való bevezetésére lehetőség nyílt. Az igazgató után Horváth Viktória 

turisztikai szakértő és Menner Petra, a védjegybíráló bizottság tagja mutatta be az 

érdeklődőknek a védjegyet. Ismertették a csatlakozási folyamat részleteit, szabályzatait, 

előnyeit, arculatát. Mindkét helyszínen élénk párbeszéd alakult ki a résztvevők között. 

Javaslatok fogalmazódtak meg a létrehozatal folyamatának hangsúlyai, a csatlakozni 

szándékozók szűrése kapcsán, hogy egy nívós, valódi értékeket felvonultató védjegyes termelői 

kör alakuljon ki. Pályázati lehetőségek is felvázolásra kerültek, és a régió termelői közti 

kapcsolatrendszer kiépítésének a szükségessége is megfogalmazódott. 

 

270 ezer euróból zöldül Zselíz 
2022. október 27. – felvidek.ma  

Intenzív zöldítési munkálatok kezdődtek meg Zselíz több pontján október folyamán. A város 

egy uniós pályázatnak köszönhetően közel 300 ezer eurót nyert zöld infrastruktúra kiültetésre, 

melynek keretén belül összesen 443 fa és 2688 bokor kerül kiültetésre. Több fa pedig szakszerű 

kezelésben részesül. A Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló pályázatból zöldül többek 

között a több száz éves gesztenyefasor, a Garam partja, a szódói duzzasztó környéke (Samota), 

a szódói temető környezete, illetve a Schubert utca lokalitása is. A Biodiverzitás megőrzése 

elnevezésű projekt 95%-os támogatásban részesült, a város önrésze 5%-nak felel meg, ami ez 

esetben 13 500 eurót tesz ki. A projekt megvalósítása 75 napot vesz igénybe, és 2 szakaszból 

áll: a károsodott fák helyreállítása, valamint a projekttervnek megfelelő ültetési fázis. A 

munkálatok kivitelezését a Green Project vállalat végzi. 

 

Világsztárok Komáromban – komoly kedvezménnyel 
2022. október 27. – felvidek.ma  

Remek hírünk van! A XI. Fonográf Népzenei és Világzenei Fesztivál idén először fesztiváljegyet 

bocsát ki. Ez annyit jelent, hogy a látogatóink – extra kedvezménnyel – öt produkciót 

tekinthetnek meg, ha még időben megváltják a fesztiváljegyüket! Nem kell mást tenni, csak 

felkeresni Szoboszlai Mónikát, a jegypénztár vezetőjét e-mail-en (ticket@mskskomarno.sk), 

vagy telefonon (T: +421 905 892 579), majd érdeklődni a fesztiváljegy átvételi lehetőségéről és 

a térítés módjáról, ezután pedig átvenni a jegyet és élvezni a koncerteket, előadásokat. 55 euró 

helyett 35 euróért vásárolhatnak élményt! Érdemes gyorsnak lenni – a fesztiváljegy csak 2022. 

november 9-én (szerda), 12 óráig igényelhető. A fesztiváljegy online nem váltható meg. A Győri 

Balett bemutatója a világirodalom egyik leghíresebb románca, az Anna Karenina táncszínházi 

adaptációja lesz, melyet Velekei László Seregi- és Harangozó-díjas koreográfus állít színpadra. 

A Tolsztoj klasszikus művén alapuló koreográfia középpontjában Anna, a tragikus sorsú 

asszony áll, az ő szenvedélyes szerelmét, vívódásait és anticipált bukását ülteti át együttesünk 

a tánc nyelvére. A Budapest Bár az utóbbi évek egyik legeredetibb és legérdekesebb zenei 
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vállalkozásába fogott, amikor 2007-ben Farkas Róbert zenekara köré gyűjtötte a magyar 

rockzene kultikus alakjait. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt alkalmi csapat azóta is 

sikerrel koncertezik színházakban, fesztiválokon és rendezvényeken egyaránt. Filmslágereket, 

kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel mívesen hangszerelt cigányzene 

kíséretében, újrahangolva sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre 

bukkanva. 

 

A Nagyidai Csemadok Hagyományőrző Csoport 30. születésnapját ünnepelte 
2022. október 27. – felvidek.ma  

Színvonalas gálaműsorral ünnepelte 30. születésnapját a Kanyapta mente magyar 

népdalénekeseinek és néptáncosainak amatőr közössége, a Nagyidai Csemadok 

Hagyományőrző Csoport, a Kassához közeli Nagyidán, a Csáky-kastélyban, 2022. október 8-

án.   A több mint 3900 lelket számláló településen a Csemadok-alapszervezet mellett működő 

népművészeti csoport jelenti a magyar szigetet. Ezt a munkát egy olyan faluban végzik, ahol 

már évekkel ezelőtt megszűnt a magyar iskola, a falu összlakosságából pedig a legutóbbi 

népszámláláson alig háromszázan vallották magukat magyarnak. Az 1991-ben alakult jubiláló 

hagyományőrző csoport gyönyörű népdalcsokorral ünnepelt. Tavaly az ünnepség a csoport 

megalakulásának 30. évfordulóján a koronavírus-járvány korlátozása miatt nem valósulhatott 

meg.  

 

Hurrá, Tompa Napok! 
2022. október 27. – felvidek.ma  

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában hagyományosan ősz derekán tartják a Tompa 

Napokat a tanulók nagy örömére. Ezen a héten ugyanis a tanulás mellett számtalan érdekes 

programmal kedveskednek nekik. Az alsó tagozatos tanulók hétfő délelőtt meseelőadást 

láthattak. Csank Tímea tanító néni mondott népmesét az 5. és 6. évfolyamos diákoknak, melyet 

vetélkedő követett A közmondások világa címmel. Kedden a 3. évfolyam tanulói 

könyvtárlátogatáson vettek részt, a 2. és a 4. évfolyam tanulói pedig a Gömör-Kishonti Múzeum 

tárlatait tekinthették meg. A legkisebbek számára is izgalmasan telt a kedd délelőtt, hiszen a 

nevelő nénik segítségével igazi „nagy” elsősökké lettek avatva. A Tompa Napok természetesen 

nem múlhatnak el Tompa Mihály életének és verseinek megismerése nélkül, ezért a tanulók a 

hét folyamán illusztrációt készítettek a költő egy-egy ismert művéhez, de vannak, akik 

megpróbálták lerajzolni magát a költőt is.  

 

Magyar-koreai református tanácskozás a Selye Egyetemen 
2022. október 27. – Új Szó  

A Duna menti város adott helyszínt az ötödik Magyar-Koreai – más néven: Hun-Han – 

Teológiai Fórumnak, amely magyar és koreai kutatók párbeszédét és együttgondolkodását 

szolgálja. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara (SJE RTK) szervezésében egy 

egész munkahetet töltött ki az októberi konferencia, amely több téma köré szerveződött – 

közéjük tartozott a Biblia tanulmányozása, az istentisztelet, misszió, diakónia, teológiai 

oktatás, ökumenizmus, egyházkormányzás, világvallások és ideológiák kérdései. Az előadások 
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rendjét úgy alakították ki, hogy a magyar és a koreai teológusok, református kutatók egymást 

váltsák, így adva mennél nagyobb teret a párbeszédnek. Jaeshik Shin, a dél-koreai Gwangjuban 

székelő Honam Teológiai Egyetem és Szeminárium professzora lapunknak elmondta, idén 

külön figyelmet fordítottak a fiatal kutatók generációjának bevonására – magyar és a koreai 

részről egyaránt. Odafigyeltek a nemek egyensúlyára is, több nő gyarapította a szakemberek 

sorát. Kovács Ábrahám, a SJE RTK Történeti Tudományok Tanszékének vezetője, valamint az 

Európai Vallástudományi Egyesület alelnöke az Új Szónak kiemelte, nemcsak a teológia témák 

megvitatása volt az esemény lényege, mivel az előadók „hozták magukkal“ a saját kultúrájukat 

is. A koreai protestantizmus és az általános vallásosság vizsgálatakor a Közép-Európában 

ismeretlen samanizmust, a buddhizmust és a konfucianizmust is figyelembe kell venni – 

miközben a szekularizmus összeköti a magyar és a koreai kutatókat. 

 

Bemutatták Tost László, Kassa egykori polgármesteréről szóló magyar kötet 

szlovák változatát 
2022. október 27. – Új Szó  

2022. október 19-én, szerdán este nagy érdeklődés mellett került sor Tost László, Kassa egykori 

polgármesteréről és családjáról szóló szlovák nyelvű Tost László – Meštanosta Košic című kötet 

bemutatására, mely az idén tavasszal megjelent magyar mű fordítása. A bemutatót Rácz 

Noémi, a kassai Löffler Béla Múzeum igazgatója nyitotta meg, örömét fejezve ki azzal 

kapcsolatban, hogy ilyen sokan érdeklődnek Kassa múltja iránt. Ezt követően Hanesz Zoltán, 

a Kassai Magyarok Fóruma a könyv kiadójának nevében vette át a szót, aki megköszönte a kötet 

szerzőjének Szeghy-Gayer-Veronikának, a fordítónak Lenka Nagyovának és a grafikus-

tördelőnek Helység Chiarának, hogy fél év leforgása alatt sikerült kiadni az eredeti magyar mű 

szlovák párját. A két kötet egyforma köntösben jelent meg, szinte megtévesztésig hasonlítanak 

egymáshoz. A kötet szerzőjével az ismert kassai idegenvezető és helytörténész, Milan Kolcun 

beszélgetett az est folyamán. A budapesti születésű, Kassán élő Gayer Veronika kihangsúlyozta, 

hogy a könyv megírásához elsősorban a Tost család éppen felújítás alatt álló villája adta az első 

inspirációt.  

 
 „Az MNT az elkövetkező időszakban is kiemelt figyelmet fordít a magyar 

oktatásra és a művelődésre” 
2022. október 27. – PannonRTV.com 

A Magyar Nemzeti Tanács az elkövetkező időszakban is kiemelt figyelmet fordít a magyar 

oktatásra és a művelődésre a közösség megmaradásának érdekében - mondta Kúlán Fremond 

Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője. Küldöttségével ellátogatott a Bambi Iskoláskor Előtti 

Intézmény Pitypang épületében működő magyar napközibe, valamint a helyi Népkör Magyar 

Művelődési Központba is. 18 társával Anna is a kúlai magyar napköziben játszik és tanul. És 

hogy mi mindent szeret itt csinálni? „Ragasztani meg rajzolni. Sok barátom van itt.” Idén ősszel 

indult el vegyes csoportban a magyar napközi. Az 5-től 6 éves gyerekekhez 2-től 4 éves picik is 

csatlakoztak. Dér Jolánka, óvónő, Kúla: „Sajnos nálunk 25 kilométeres körzetben nincsen 
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magyar csoport, mi vagyunk az egyedüliek. Ebbe a csoportba 19-en vannak beiratkozva, 2 

évestől 6 évesig, tehát vegyes csoportról van szó.” 

 

A Magyar Összefogás jelöltjei 
2022. október 27. – Magyarszo.rs 

November 13-án negyedik alkalommal tartanak közvetlen magyar nemzeti tanácsi választást 

Szerbiában. A Köztársasági Választási Bizottság eddig egy választási jelöltlistát hirdetett ki, a 

Magyar Összefogás elnevezésű listát. Lapunk bemutatja a Magyar Összefogás 35 jelöltjét, 

akiket arról kérdeztünk, hogy miként szeretnének hozzájárulni a Magyar Nemzeti Tanács 

munkájához a következő négy évben. 

 

Mezőgazdasági témák a magyarkanizsai képviselő-testület ülésén 
2022. október 27. – Vajma.info 

12 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők a Magyarkanizsa Községi Képviselő-

testületének a 18. rendes ülésén. Pletikoszity Tibor, a Vajdasági Magyar Szövetség 

magyarkanizsai önkormányzati frakcióvezetője sajtótájékoztatón számolt be az ülés 

munkájáról. - Az első napirendi pont egy új képviselőnk, Sőreg Anita kinevezése volt. Ő Dobó 

Ellát váltja, aki községi tanácstagként folytatja a munkáját. Mindkettőjüknek sikeres munkát 

kívánok. - A következő napirendi pontok a mezőgazdaságról szóltak. Ki kell emelnem, hogy 

változások lesznek a községi földterületekben kárt okozók szankcionálásában. Ugyanez 

vonatkozik az eszközökben és az objektumokban kárt okozókra is. Meghatározott kártérítést 

kell fizetni az utak állapotában kárt tevőknek, akár egyéni termelőkről, akár vállalkozásokról 

legyen szó. 

 

A temerini magyarság összetartó közösség 
2022. október 27. – PannonRTV.com 

Egész évben kiváló feltételekkel várja a művészeket és a műkedvelőket Temerinben a felújított 

Tájház és Alkotóház a beruházásoknak köszönhetően. A helyszín a kulturális turizmus 

szempontjából is lehetőségeket tartogat. A 42 éve működő Temerini Alkotóműhely és 

Képzőművészeti Tábor tevékenysége fontos szerepet tölt be a helyi magyarság szempontjából. 

A Tájház, valamint az Alkotóház nemcsak turisztikai látványosság, hanem teret ad a művészet 

és kultúra kibontakozására. A beruházások több forrásból valósultak meg. Az Alkotóház 

épületén a végső munkálatok az MNT közbenjárásának köszönhetően fejeződtek be. Ádám 

István, a TAKT elnöke, a Tájház gondnoka: „Az MNT jóvoltából készült el az épület külső 

szigetelése, a galéria belső szigetelése, a fűtés egy része, a mezsgyén egy kőfal és a három 

kabinos mosdó.” 
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ORFK: több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. október 28. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5840-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 5177-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 242 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 54 ember - köztük 20 gyermek - érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Tamási Áron munkásságát bemutató tablókiállítás a Munkácsy Mihály Magyar 

Házban 
2022. október 27. – karpat.in.ua 

2022-ben Tamási Áron születésének 125. évfordulója tiszteletére a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkársága emlékévet hirdetett. A székely magyar író öröksége előtt 

tisztelegve a Magyarság Háza egy vándorkiállítást szervezett. Matl Péter szobrászművész 

közreműködésével a Munkácsy Mihály Magyar Ház is bekapcsolódhatott a programsorozatba. 

A kulturális központ galériájában kiállított, Tamási Áron életét bemutató tablótárlat 

megnyitójára egy rendhagyó magyar irodalom óra keretén belül került sor. 

 

Újabb pénzösszeget különített el a Beregszászi kistérség a fegyveres erők 

támogatására 
2022. október 27. – karpat.in.ua 

Ülésezett a Beregszászi Kistérség Végrehajtó Bizottsága. A napirendi pontok között kiemelt 

helyet kapott a beregszászi területvédelmi egységek finanszírozása. A bizottság másfél millió 

hrivnyát különített el a védelmi alakulatok támogatására. A kistérség vezetése az ellenzéki 

politikusok alaptalan kritikái ellenére is kiemelten fontosnak tartja a fegyveres erők 

támogatását, így az elmúlt időszakban több mint egy tucat, a hadsereg egységeitől érkezett 

kérelmet fogadtak be, amelyek többségét már teljesítették is.   

 

Átadták a Soós Kálmán-ösztöndíjakat a Rákóczi főiskolán 
2022. október 27. – karpat.in.ua 

Átadták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a Soós Kálmán-ösztöndíjakat. A 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által gondozott Soós Kálmán-ösztöndíjprogram fő célja a 

Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és szakok együttműködésének 

elősegítése. Soós Kálmán mindig is ellenállt annak, hogy a fiatal kutatók valami tőlünk idegen 

témában kutassanak, hiszen számunkra, akik Kárpátalján élünk első sorban helyi témákat kell, 

hogy bemutassunk és kutassunk, emelte ki megnyitóbeszédében Orosz Ildikó a főiskola 

elnöke.  Az ösztöndíjprogramban a hagyományokhoz híven idén is három kategóriát hirdettek 
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meg: Kárpátaljai Vándoregyetem, kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása, valamint 

magyar nyelvű oktatási jegyzetek és magyar nyelvű szaknyelvi szótárak készítése. 

 

A megyei áramszolgáltató közzétette a vészlekapcsolási ütemtervet 
2022. október 27. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Bár a Zakarpattyaoblenergo egy nappal korábban azt közölte, nem fog figyelmeztetést kiadni a 

települések áramról való lekapcsolásának rendjéről – mivel maga sem tudja, mikor kerül 

azokra sor, ugyanis a kijevi illetékesek utasításait követi –, az aránytalanságok miatti 

közfelháborodás nyomán ma mégis közzétett oldalán egy ütemtervet. Amint azt Viktor Mikita, 

a megyei katonai közigazgatás elnöke Telegram oldalán közölte, arról, hogy mely településeken 

várható áramszünet egyidőben, az áramszolgáltató által megadott honlapon – 

https://bit.ly/3gLHtIG – lehet tudomást szerezni. Itt nyolc ütemterv szerepel, viszont hogy 

mikor melyiket vagy milyen sorrendben alkalmazzák, arról továbbra sincs információ. 

 

Elfogytak a sorok a kárpátaljai határátkelőkön 
2022. október 27. – kiszo.net 

Megszűntek a nagyobb sorok a kárpátaljai határátkelőhelyeken, tájékoztatott a határőrség 

sajtószolgálata. Október 27-én, csütörtök délelőtt csupán Magyarország irányába Csapnál, 

valamint Szlovákia felé Ungvárnál volt kisebb torlódás. Előbbi átkelőnél 10 személyautó 

várakozott, míg Szlovákia irányába 20 kocsi gyűlt össze. Az összes többi átkelőnél nem kell 

várakozni. Mint az ismert, Ukrajnából nem léphetnek ki a hadköteles férfiak, így nyilván sokkal 

kevesebb az utazó. De kevesebben vannak azok is, akik Európába utaznának, mert sokan 

csalódtak a befogadó EU-s országoknak a menekültekhez való hozzáállásában. 

 

Sportnap a KMNE szervezésében 
2022. október 27. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

„Ép testben ép lélek” – ezzel a mottóval szervezett sportnapot a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) 2022. október 22-én Karácsfalván. A Karácsfalvai Sztojka 

Sándor Görögkatolikus Líceumban megrendezett eseményen 11 tagcsalád vett részt. Az 

egyesület célja a programmal az egészség megőrzése, amelyhez elengedhetetlen a testmozgás. 

A rendezvény 9 órakor vette kezdetét, az egyesület képviseletében Csirpák Viktória elnökségi 

tagunk köszöntötte a családokat. Nem minden családnak volt egyszerű eljutnia a helyszínre, 

ám végül sikeresen megérkezett mindenki. 

 

EU-s karriernapokat rendeztek az Ungvári Nemzeti Egyetemen 
2022. október 27. – karpat.in.ua 

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megtartotta az EU-s karriernapokat az Ungvári Nemzeti 

Egyetem. A hagyomány már több éve él az intézményben. Célja, hogy a diákoknak nem csak 

tanulásra, hanem karrierépítésre is nyíljon lehetőségük az egyetemi éveik alatt. A háború miatt 

idén új kihívásokkal kellett szembenézniük a szervezőknek. 
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1956. október 23.: amikor a nap is szebben sütött a magyarságra 
2022. október 27. – Kepesujsag.com 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a horvátországi magyarok 

több helyszínen is megemlékeztek az akkori, világtörténelmi jelentőségűvé vált eseményekről. 

A programok között alkalmi műsorok, koszorúzás és fogadás szerepelt. A zágrábi magyar 

nagykövetség a Sheraton Zagreb Hotelben rendezett ünnepi megemlékezést és adott fogadást 

az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából. Az emlékünnepség résztvevőit dr. Demcsák 

Csaba nagykövet köszöntötte, majd az 56-os események és a horvát-magyar diplomáciai 

kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. – Európai szinten is példaértékűnek számít a magyar 

és a horvát kisebbségi politika. Az eddigi eredmények megtartásával a jövőben is közösen kell 

dolgoznunk nemzeti közösségeink, a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok 

identitás-megőrzésének támogatása érdekében – hangsúlyozta beszédében a nagykövet. 
 

A HMDK vendége volt Nina Obuljen Koržinek miniszter asszony 
2022. október 27. – Kepesujsag.com 

Nina Obuljen Koržinek horvát kulturális és médiaügyi miniszter szombaton Sepsére is 

ellátogatott. A kis drávaszögi falu református templomán négy éve zajlanak a horvát és magyar 

állami költségvetésből finanszírozott munkálatok, amelyeknek köszönhetően tudott csak 

megmenekülni az egyházi épület a teljes pusztulástól. A HMDK vendége volt Nina Obuljen 

Koržinek miniszter asszony Múlt szombaton a HMDK vendége volt Nina Obuljen Koržinek 

miniszter asszony, akivel az érdekvédelmi szervezet vezetői bellyei médiaházuk 

konferenciatermében először az aktualitásokat, valamint a következő időszakra vonatkozó 

terveket beszélték meg, majd ellátogattak Várdarócra, Sepsére és Nagybodolyára, ahol a 

templomok magyar és horvát állami költségvetésből újultak és újulnak meg. 
 

Felújítják a nagybodolyai Szent Anna-templom tetőszerkezetét 
2022. október 27. – Kepesujsag.com 

Vidékünk egyik legöregebb egyházi építménye a nagybodolyai Szent Anna-templom, amelynek 

a HMDK és az Európa AP projektje keretében, az objektummal kapcsolatos kutatómunkák 

után megkezdődött a felújítása. A munkálatok első fázisaként a tetőszerkezetet hozzák rendbe. 

Az építkezésre múlt szombaton Nina Obuljen Koržinek horvát kulturális és médiaügyi 

miniszter is ellátogatott Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk kíséretében, ahol alkalmuk 

volt találkozni helybéli emberekkel is. A Darázstól néhány kilométerre fekvő Nagybodolya 

Árpád-kori település, nevét először egy 1296-ból származó oklevél említi. Lakosai katolikus 

vallásúak, Szent Anna tiszteletére szentelt templomuk az egyik legöregebb a régióban. A 

templomot a török időkben puskaporos raktárként is használták. Egy 1782-es feljegyzésből 

kiderül, hogy a szilárd anyagból épített isten házát a régebbi templom helyére építették Savoyai 

Jenő herceg költségén. Az épületet körülölelő temető bizonyítja, hogy a falunak már a 

középkorban is volt temploma. 
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Megújul a Várdaróc FC futballpályája 
2022. október 27. – Kepesujsag.com 

A Várdaróc labdarúgóklub pályája folyamatos terhelés alatt van, hiszen mind a négy korosztály 

ezt használja, naponta tartanak edzéseket. A zöld terület felújításra szorult, amiben az NK 

Osijek futballklub támogatja magyar sportegyesületünket. Zajlanak a munkálatok a Várdaróc 

FC futballpályáján. Kiss Dárió, a sportegyesület egyik vezetője lapunknak elmondta, a 

renoválás során a pályák fenntartásához szükséges speciális gépek és anyagok segítségével 

hozzák rendbe a lesüppedt talajt, és füvesítésre is sor kerül. Az őszi állagjavítások után jövő 

tavasszal megismétlik a pályarendezést. A rendkívül költséges beruházásban az NK Osijek 

futballklub támogatja a Várdaróc FC-t, erről a daróci klub vezetői, Jankovics Róbert parlamenti 

képviselőnk és Vladimir Čohar, az NK Osijek egyik vezetője állapodtak meg. A komolyabb 

„tatarozáshoz” hivatásos szakemberekre van szükség – Futballpályánk folyamatos terhelés 

alatt van, hiszen mind a négy alakulatunk, az előkezdő, a junior, a felnőtt és veterán csapat is 

itt tartja az edzéseit, és természetesen a hazai meccsekre is itt kerül sor, tehát naponta 

használják a pályát, amelynek az idő múlásával romlott az állapota. 
 

Jankovics: „Jó év következik az újbezdániak számára: új villany- és 

vízvezetékhálózat, valamint parkoló építése mellett a tűzoltóknak is szeretnénk 

helyiséget biztosítani” 
2022. október 27. – Kepesujsag.com 

Újbezdánban az elavult villanyhálózat évek óta problémákat okoz, rossz idő esetén az öreg 

vezetékek áramszünetet idéznek elő. Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője 

közbenjárásának köszönhetően idén sor kerül a hálózat felújítására. A további tervek között 

szerepel a vízvezetékrendszer kiépítése, parkoló kialakítása a templomnál, az ún. tanári lakást 

pedig a helyi tűzoltó-egyesület rendelkezésére bocsátanák. A Baranyaszentistváni (Petlovaci) 

járáshoz tartozó Újbezdánban öt évvel ezelőtt került sor utoljára jelentősebb infrastrukturális 

fejlesztésre, akkor utcáinak az útburkolatát újították fel. Renoválásra szorul a település 

villanyhálózata is, az áramot hatvan évvel ezelőtt vezették be Újbezdánba, azóta nem történt 

jelentős felújítás. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 27. – Kossuth Rádió 

A marosvásárhelyi RMDSZ a választások óta eltelt 2 év önkormányzati munkáját értékelte mai 

sajtótájékoztatóján. A helyi közösség életében megmutatkozó eredményekről elsőként Kovács 

Mihály Leventét, az RMDSZ városi elnökét kérdeztük. 

Szlovákiában kihelyezték az első, hivatalos kétnyelvű irányjelző közlekedési táblát 

Dunaszerdahely területén. A tábla azt mutatja az autósnak, hogyha egyenesen halad tovább, 

Bősre megy, ha jobbra letér, akkor Egyházkarcsára jut. Eddig ezen a táblán csak a Gabcsíkovo 

és a Kosztolné Kracsani irány volt olvasható. Történelmi tehát a pillanat, amikor az irányjelző 

táblák azt is mutatják, hogy ezen a területen magyarok is élnek.. 

Hivatalosan is megkezdődött Szerbiában a november 13-ai kisebbségi önkormányzati 

választások kampánya. Egyelőre csak a Vajdasági Magyar Szövetség adott át listát, amelynek 

Magyar Összefogás az elnevezése. Fremond Árpád listavezetőt a jelöltekről és a választási 

programról is kérdeztük. 

Kritikus állapotban van az ukrán energetikai hálózat, 40%-a teljesen megsemmisült. A 

hatóságok sem az áramot, sem a fűtést nem tudják garantálni Ukrajnában. Emiatt Kárpátalján 

is naponta lesznek több órás tervezett vagy váratlan áramkimaradások. A tél közeledtével ez 

egyre nagyobb gondot okoz majd. 

25 éve alapították a Székelyföld folyóiratot, amely ma Székelyföld kulturális életének 

keresztmetszete. Alapítója a Kossuth-díjas magyar író, költő, újságíró, Ferenczes István, a lap 

fenntartója pedig kezdetektől fogva a Hargita Megyei Önkormányzat és a Székelyföld 

Alapítvány.  

Drónbemutató is volt az idei kolozsi szántóversenyen. Csütörtök reggel Erdélyben egy Kolozs 

és Kályánivám közötti parcellán zúgtak fel a traktorok és emelkedtek a magasba a 

mezőgazdaságban használatos drónok. A Kolozsi Gazdálkodók Egyesülete és a Pro Agricultura 

Egyesület közösen szervezte a szántóversenyt. A részletekről a Pro Agricultura vezetőjét, Antal 

Gézát még a verseny előtt kérdezte munkatársunk. 

Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke ma székelyföldi vezetőkkel 

tanácskozott Csíkszeredában. Nem érkezett azonban üres kézzel. Látogatásának első 

állomásáról, a Székelyföldi Labdarúgó Akadémiáról küldött beszámolót Oláh- Gál Elvira. 

 


