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Szijjártó: Magyarország szinte egyedüliként szólal meg a béke hangján a nyugati 

féltekén 
2022. november 2. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap, Figyelő, Magyar Nemzet 

Magyarország szinte egyedüliként szólal meg a béke hangján Európában, sőt az egész nyugati 

féltekén az ukrajnai háborúval kapcsolatban, miközben a többség eszkalációs retorikát 

alkalmaz - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Jordániában. 

A tárcavezető az Ammáni Biztonsági Fórum nyitó panelbeszélgetésén hangsúlyozta, hogy bár 

regionális fegyveres konfliktusról van szó, az súlyos negatív hatásokkal jár az egész világ 

számára, egyebek mellett az első valódi globális energiaválság és a kialakuló élelmezési krízis 

miatt. Felszólalásában rámutatott, hogy Ukrajna szomszédjaként Magyarországon azonnal és 

rendkívül súlyosan jelentkeznek a háború közvetlen következményei, de a közvetett hatások is 

érezhetők. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a negatív következmények különösen nagy veszélyt 

jelentenek az amúgy is instabil helyzetben lévő térségekre, mivel az életkörülmények romlása 

hamar a szélsőséges ideológiák terjedéséhez és az erőszak fellángolásához vezet. Ez pedig újabb 

migrációs hullámokat válthat ki, ami fokozza a terrorfenyegetettséget világszerte, mivel az 

ellenőrizetlen emberáradat megkönnyíti a merénylők mozgását. 

 

Potápi: történelmi sikert ért el a Szövetség a szlovákiai választásokon 
2022. november 2. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, hirado.hu, Hír TV,  PestiSrácok 

Történelmi sikert ért el a Szövetség nevű magyar párt szombaton a szlovákiai helyhatósági és 

megyei választásokon - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szerdán Budapesten. Potápi Árpád János a szavazás eredményét értékelő sajtótájékoztatón - 

arra utalva, hogy magyar pártok egy évvel ezelőtt egyesültek - kijelentette: „az előzetes munka 

meghozta a gyümölcsét". A Szövetség a dél-szlovákiai régió kiemelkedő pártja lett és az 

országos politikában is „nagyon erőteljesen" számolni kell velük. A mostani eredmények 

megteremtik annak lehetőségét, hogy nagyon erős parlamenti képviselete legyen majd a 

szlovákiai magyarságnak - fűzte hozzá. Az egyesülés szükségességét azzal indokolta, hogy bár 

a magyarság számaránya Szlovákiában 8,5 százalék, a legutóbbi választáson nem jutott be sem 

részben, sem teljes egészében magyar etnikai párt a szlovák törvényhozásba. Potápi Árpád 

János ismertette: a Szövetség jelentősen növelte a megyei képviselői helyek számát, 54 

képviselője lesz öt déli megyében, ami 12-vel több a korábbinál. A kormánypárti politikus jó 

eredménynek nevezte, hogy 6010 választókörzetben a 4,461 millió választásra jogosult közül 

1,951 millió ember vett részt a vasárnapi szavazáson. „Sokkal jobb, mint az öt évvel ezelőtti" - 

jelezte, majd példaként említette, hogy Berényi József Nagyszombat megyében a második 

helyen végzett, megduplázva a korábbi voksoláson elért eredményét.  
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https://www.origo.hu/itthon/20221102-magyarorszag-szinte-egyedulikent-szolal-meg-a-beke-hangjan-a-nyugati-felteken.html
https://www.origo.hu/itthon/20221102-magyarorszag-szinte-egyedulikent-szolal-meg-a-beke-hangjan-a-nyugati-felteken.html
https://ma7.sk/aktualis/a-magyarsagnak-ott-a-helye-a-pozsonyi-parlamentben-valasztasi-ertekelo-a-nemzetpolitikai
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Kétszereplőssé vált az erdélyi magyar politikai préri: bejegyezték az Erdélyi 

Magyar Szövetséget 
2022. november 2. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, hirado.hu, 

szekelyhon.ro 

Hároméves huzavona után lezárult az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzése, az erről 

szóló bírósági ítélet november elsején vált jogerőssé – jelentette be szerdai kolozsvári 

sajtótájékoztatóján az új politikai alakulat elnöksége. A két jobboldali erdélyi magyar párt, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) és Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fúziójára alapfokon augusztus 

24-én bólintott rá a bíróság, az egyesülésről szóló döntés november elsején vált véglegessé és 

visszavonhatatlanná – közölte Mezei János, az új politikai alakulat elnöke. A pártként 

bejegyzett EMSZ-nek új logója is van, az EMNP csillaga közrefogja az MPP fenyőjét, a 

következő, 2024-es választásokon már ez alatt a jel alatt indítanak jelölteket, hangzott el, 

ugyanis az EMSZ bejegyzésével mind az MPP, mind az EMNP megszűnt. Mezei János szerint 

az EMSZ célja továbbra is biztosítani a választás szabadságát és fenntartani a demokráciát 

Erdélyben, hiszen, mint fogalmazott „a versenyből mindig a közösség nyer”. Rámutatott: nehéz 

idők következnek, amikor rátermett vezetőkre, „erős emberekre” van szükség, hiszen fő céljuk 

jövőt teremteni Erdélyben. Mint mondta, valamennyi társadalmi kategória tagjait meg 

szeretnének szólítani, „aki nem közömbös a jövője és léte iránt”. 

           
A diszkriminációellenes tanács távozását követeli az SZNT, mert nem ítélte el az 

ázsiai hordákat emlegető román politikust 
2022. november 2. – Krónika, maszol.ro 

Élesen bírálja az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD) az SZNT elnöke, amiért az 

Asztalos Csaba vezette testület büntetlenül hagyta egy román honatya magyarokat sértő 

kirohanását. A Székely Nemzeti Tanács idén januárban panasszal fordult a 

diszkriminációellenes testülethez, tiltakozva Radu Mihai Cristescu román parlamenti 

képviselő kijelentései ellen, amellyel az SZNT szerint a magyar/székely közösséget nyilvánosan 

megsértette és a román többséget ellene uszította. Cristescu akkor hevesen kirohant az ellen, 

hogy az SZNT határozatot fogadott el a székelyföldi személyi kártya bevezetéséről. A 

kormányzó román Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozója – félreértésből vagy 

szándékosan, nem tudni – az RMDSZ-nek tulajdonította a kezdeményezést, amelyet a 

„legaljasabb románellenes sértésnek” titulált. Izsák Balázs SZNT-elnök szerdán hozta 

nyilvánosságra, hogy október 13-án született döntésével a diszkriminációellenes tanács 

felmentette a román képviselőt. A CNCD azzal indokolta álláspontját, hogy a sértő, uszító, 

rágalmazó szavak csak az RMDSZ-re vonatkoznak, nem pedig a magyarság egészére, márpedig 

egy demokratikus társadalomban megengedett bármilyen kritikája vagy minősítése egy 

pártnak, és ez belefér a szólásszabadságba. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketszereplosse-valt-az-erdelyi-magyar-politikai-preri-bejegyeztek-az-erdelyi-magyar-szovetseget
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketszereplosse-valt-az-erdelyi-magyar-politikai-preri-bejegyeztek-az-erdelyi-magyar-szovetseget
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-diszkriminacioellenes-tanacs-tavozasat-koveteli-az-sznt-mert-nem-itelte-el-az-azsiai-hordakat-emlegeto-roman-politikust
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-diszkriminacioellenes-tanacs-tavozasat-koveteli-az-sznt-mert-nem-itelte-el-az-azsiai-hordakat-emlegeto-roman-politikust
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Peremre szorított magyar nyelvű oktatás – A másfél évszázados orvos- és 

gyógyszerészképzést ünnepelik Marosvásárhelyen 
2022. november 2. – Krónika 

A román vezetőség nélkül ünnepelik a másfél évszázados múltra visszatekintő erdélyi magyar 

orvos- és gyógyszerészképzést Marosvásárhelyen. Ugyanakkor azt vallják, a folyamatos 

kiszorítás ellenére az anyanyelvű oktatás nem fog megszűnni, a Petru Maior Egyetem 

bekebelezése óta ugyanis az etnikai arányok annyira elbillentek, hogy a román vezetőség 

számára már nem igazán tét a magyarokkal hadakozni. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

rendezvénysorozat keretében készülnek megünnepelni a másfél évszázados múltra 

visszatekintő erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést Marosvásárhelyen. Az Erdélyi 

Múzeum-Egyesület (EME) orvos- és gyógyszerésztudományi szakosztálya november 4-én, 

pénteken 18 órától a Kultúrpalota Kistermében szervez emlékülést a Kolozsvári Ferenc József 

Tudományegyetem és utóda, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet alapítása 

tiszteletére. 

 

Új bölcsőde épülhet Baróton a fejlesztési tárca finanszírozásával  
2022. november 2. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Aláírta a fejlesztési minisztérium a finanszírozási szerződést, új bölcsőde épülhet Kovászna 

megyében, Baróton – jelentette be Cseke Attila szaktárcavezető. „40 kisgyermeknek teremtjük 

meg a lehetőséget arra, hogy korszerű környezetben, biztonságban tanuljon, 40 családnak 

segítünk ezzel a beruházással” – idézte a minisztert az RMDSZ szerdai közleménye. A baróti 

bölcsőde megépítésére 11 millió lejt biztosít a helyreállítási alapból a fejlesztési szaktárca, az 

építkezési munkálatok költségeit teljes mértékben fedezi, beleértve a közművesítési 

munkálatok költségeit is. A baróti új bölcsőde a minisztérium által rendelkezésre bocsátott terv 

szerint épül. Az új bölcsődében játszó- és hálószobák lesznek, saját konyha és mosókonyha, 

orvosi rendelő, irodák, és kültéri játszótér. Az épület energiatakarékos lesz és környezetbarát. 

 

Több mint 30 millió lejből korszerűsítik a tusnádfürdői vízhálózatot 
2022. november 2. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A tusnádfürdői vízhálózat korszerűsítésének munkálatairól írtak alá szerdán szerződést, a 

beruházás összértéke 34 millió lej – tájékoztatott az RMDSZ. Mint ismeretes, a Hargita megyei 

fürdővárosban évek óta gondot okozott a vízellátás, az elavult vezetékek miatt gyakran nem 

folyt víz a csapból. A kivitelezési szerződés aláírása után el is kezdődhetnek a település 

vízhálózatának korszerűsítési munkálatai. „A jövő évi országos költségvetés kidolgozásakor is 

amellett fogunk érvelni, hogy a közberuházásoknak folytatódniuk kell, hiszen ezek teremtenek 

élhetőbb körülményeket közösségeink számára” – fogalmazott Kelemen Hunor 

miniszterelnök-helyettes. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-masfel-evszazados-erdelyi-orvos-es-gyogyszereszkepzest-unnepelik-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-masfel-evszazados-erdelyi-orvos-es-gyogyszereszkepzest-unnepelik-marosvasarhelyen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uj-bolcsode-epulhet-a-kovaszna-megyei-baroton
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-tusnadfurdoi-vizhalozat-korszerusiteserol-irtak-ala-szerzodest
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Egymás nyelvére tanítják a sepsiszentgyörgyi magyarokat és románokat 
2022. november 2. – maszol.ro 

Önkormányzati támogatással tanulhatják meg egymás nyelvét a sepsiszentgyörgyi magyarok 

és románok. A tavaly csak a fiatalokat célozta a román–magyar nyelvtanulási program, 

azonban mivel több felnőtt is jelezte, hogy szívesen megtanulná a másik közösség nyelvét, idén 

változtattak a szabályzaton és eltörölték a 35 éves felső korhatárt, számolt be Vargha Fruzsina. 

Az alpolgármester szerint november 14-én, hétfőn indítják a jelentkezést a következő 

nyelvtanulási programra, amelyre már felnőtteket is várnak. Vargha Fruzsina felidézte, hogy a 

program első fordulójában 14-en vettek részt, közülük négy román nemzetiségű személy tanult 

magyarul és 10 magyar fiatal tanult románul. A november közepén kezdődő második fordulóra 

már jelentkezett 9 személy, köztük olyan felnőttek is, akiknek a szabályzatmódosítás tette 

lehetővé a részvételt. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat által anyagilag támogatott, 5–6 

hónapig tartó nyelvtanulási programot a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel közösen 

bonyolítják. 

 

Dîncu: a határon túli románokra vonatkozó stratégia kidolgozásába az RMDSZ-t 

is be kell vonni 
2022. november 2. – Krónika, maszol.ro 

Várhatóan jövő május-júniusban kerül a kormány asztalára jóváhagyásra a határon túli 

románokra vonatkozó 2023-2026-as stratégia – közölte szerdán Gheorghe Cârciu államtitkár. 

A Határon Túli Románok Hivatalának (DRP) vezetője elmondta, a stratégia célja, hogy konkrét 

cselekvési irányt adjon az intézménynek a következő négy évre. „Ha valóban a külföldön élő 

románok segítségére akarunk lenni, akkor közép- és hosszú távú projektekre van szükségünk” 

– jelentette ki az államtitkár a stratégiáról szóló tanácskozáson. Cârciu szerint idén először 

fordult elő, hogy a kormány „komolyan vette” a költségvetés kiigazításakor DRP-t, és 51 millió 

lejjel kiegészítette a hivatal büdzséjét. Vasile Dîncu szociáldemokrata szenátor, volt védelmi 

miniszter szerint a külföldön élő románokért kifejtett munkában az érzelmektől az észérvek 

felé kell elmozdulni. A politikus egy „komoly” költségvetéssel rendelkező minisztérium 

létrehozását szorgalmazta a határon túli románok számára, „hasonlóan egy olyan 

minisztériumhoz, amely románok millióinak sorsát intézi”.  

 

Aláírta a prefektus a birtoklevelet, 17 év hercehurca után visszakerül 2200 hektár 

erdő a Bánffyak tulajdonába Maros megyében 
2022. november 3. – Krónika 

Tizennégy év pereskedés után birtokba vehetik a Bánffy-örökösök 2200 hektáros 

erdőterületüket Maros megyében, miután az igazságszolgáltatás tetemes bírság kiszabásának 

terhe mellett a birtoklevél kiállítására kötelezte a területi prefektust. Az intézkedés jelentős 

lépésnek nevezhető annak ismeretében, hogy az elmúlt években a román állam megannyi, már 

visszaszolgáltatott birtokot visszaperelt a Bánffyaktól. A Maros megyei kormányhivatal 

szerdán tette közzé honlapján, hogy Mara Togănel prefektus 12968-as számmal birtoklevelet 
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https://maszol.ro/belfold/Egymas-nyelvere-tanitjak-a-sepsiszentgyorgyi-magyarokat-es-romanokat
https://kronikaonline.ro/belfold/dincu-a-hataron-tuli-romanokra-vonatkozo-strategia-kidolgozasaba-az-rmdsz-t-is-be-kell-vonni
https://kronikaonline.ro/belfold/dincu-a-hataron-tuli-romanokra-vonatkozo-strategia-kidolgozasaba-az-rmdsz-t-is-be-kell-vonni
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alairta-a-prefektus-a-birtoklevelet-visszakerul-2200-hektar-erdo-a-banffy-csaladhoz-maros-megyeben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/alairta-a-prefektus-a-birtoklevelet-visszakerul-2200-hektar-erdo-a-banffy-csaladhoz-maros-megyeben
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állított ki Bánffy Éva Mária Rozália Heléna Johanna és Bánffy Jósika Imre László javára a 

Ratosnya és Felsőrépa környékén elterülő 2 260,81 hektár erdőről. Mindketten báró (losonczi) 

Bánffy László (1896–1974) örököseiként igényelték vissza a román állam által elkobzott 

jussukat még 17 évvel ezelőtt, ám megannyi hatósági és bírósági hercehurcát követően csak 

most vehetik ténylegesen birtokba a tulajdonukat. A prefektúra részletesen ismerteti a 

Romániában amúgy egyáltalán nem egyedi restitúciós kálvária történetét. 

      
A magyarságnak ott a helye a pozsonyi parlamentben! – Választási értékelő a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézetben 
2022. november 2. – Ma7.sk 

„Minden előzetes felmérést és személyes várakozást felülmúlt a választások eredménye” – 

jelentette ki Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke az október 29-ei megyei és 

önkormányzati választások magyar vonatkozású eredményeit tárgyaló szerdai konferencián. A 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet budapesti székházában megrendezett találkozón Forró mellett, 

az NPKI igazgatója, Kántor Zoltán és Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára értékelt. A befektetett munka meghozta gyümölcsét – kezdte értékelését 

Potápi Árpád János, hozzátéve, a politikai matematika mindig kicsit különbözik az iskolaitól, 

hiszen a politikában az erők összefogása többet hozhat, mint a részek összessége. 

 

Elég lehet-e a Szövetségnek a parlamentbe jutáshoz a mostani választási 

eredmény? 
2022. november 2. – Czímer Gábor – Új Szó  

Kiugró sikert ért el a Szövetség, vagy csak a kötelezőt hozta a megyei és önkormányzati 

választáson? A mostani szavazatokat át lehet-e fordítani a parlamenti választáson elért 

eredménnyé? A politológusok is elemzik a Szövetség szombati teljesítményét. Tóth Barnabás 

Felicián politikai elemző szerint a Szövetség jól teljesített a megyei szinten, a bekerült 54 

képviselő az elmúlt másfél évtized legjobb eredménye a magyar választókat megszólító pártok 

körében. „Különösen erősen teljesített a Szövetség a Lévai, a Rimaszombati és a Tőketerebesi 

járásban, ahol 2001 óta ez a legjobb eredménye a szlovákiai magyar pártpolitikának” – mondta 

az elemző, de hozzátette, az ellenpont Pozsony megye, ahol 2013-hoz és 2017-hez képest tovább 

gyengült a magyar pártok képviselete.A szakértő szerint a települési önkormányzati 

választáson már vegyesebb a kép. Rámutatott, a Szövetségnek sikert jelent, hogy Ipolyságon a 

jelöltje meg tudta szerezni a polgármesteri tisztséget, ahogy Galántán is nyerni tudott a párt 

által támogatott jelölt. „Érsekújvárban viszont nem lesz a Szövetségnek városi képviselője, 

Szepsi és Ógyalla visszahódítása nem sikerült. Kínos a komáromi kudarc, hiába fektetett 

rengeteg erőforrást a Szövetség a kampányba, Bauer Ildikó polgármesterjelölt és valószínűleg 

a párt képviselőjelöltjei is a Szövetség komáromi támogatottsága alatt teljesítettek” – mondta 

az elemző. 
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A szlovák értelmiség kedélyeit borzolja az érsekújvári emléktábla 
2022. november 2. – ma7.sk  

Az ember azon elmélkedik magában, hogy milyen lehet egy szlovák értelmiségmentes 

szervezet, ha a Szlovák Értelmiségiek Egyesülete (Združenie slovenskej inteligencie) 

felháborodott levélben tiltakozik Érsekújvár polgármesterénél a katolikus templom magyar 

politikai célokra való kisajátítása ellen a választási kampányidőszakban.  Történt mindez annak 

az eseménynek az apropóján, amikor az érsekújvári plébániatemplom bejárati részében a város 

polgármesterének, a helyi magyar civil és politikai szervezetek képviselőinek, valamint magyar 

egyházi méltóságok jelenlétében emléktáblát avattak a beneši törvények miatt szülőföldjükről 

elűzött érsekújváriak emlékére. Magyarán leleplezték a templomban a kitelepítettek 

emléktábláját, miközben a helybeli magyarok a tragikus esemény 75. évfordulóján a 

szülőföldjükről elűzött, meghurcolt, deportált, a csehszlovák-magyar lakosságcserébe 

bekényszerített egykori érsekújváriakra emlékeztek a Szent Kereszt Felmagasztalása-

templomban. 

     
Pásztor Bálint: Az 1944-45-ös megtorlás még azoknak is a sorsává vált, akiknek 

nincs személyes érintettségük 
2022. november 2. – Vajma.info 

Az 1944-45-ös vajdasági megtorlás még azoknak is a sorsává vált, akiknek nincs személyes 

érintettségük - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és a 

szabadkai városi képviselő-testület elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok 

tiszteletére rendezett szabadkai megemlékezésen szerdán. A szabadkai is egy azon tömegsírok 

közül, amelyek az elszabadult indulatok, az önbíráskodás, az igazságtételnek nevezett féktelen, 

bosszúvágyból elkövetett tömeggyilkosságok eredményeként keletkeztek - tette hozzá. 

November 2-a az a nap, amikor ígéretet teszünk magunknak, egymásnak és az általunk 

képviselt embereknek arra, hogy "minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ilyen 

szörnyűségek ne ismétlődhessenek meg" - tette hozzá Pásztor Bálint. A politikus emlékeztetett 

arra, hogy Magyarország és Szerbia, a magyarok és a szerbek megbékéltek egymással a második 

világháborús sérelmek után, és ez példaértékű egész Európában, majd hozzáfűzte, a múltat le 

kell zárni.  
 

Szabadkán tovább tart a népszámlálás 
2022. november 2. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

Szabadkán október 31-éig több mint 120 ezer polgárt írtak össze, de a munkával még nem 

végeztek, ezért a népszámlálás tovább folytatódik legkésőbb november 7-éig, írja a 

Subotica.com portál. Danica Abraham, a Köztársasági Statisztikai Intézet szabadkai 

tagozatának vezetője szerint 120 ezer embert, azaz több mint 48 ezer családot írtak össze eddig, 
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s már csak azon háztartások maradtak hátra, ahol nem találtak otthon senkit. Ezért úgy véli, 

hogy még november 7-e előtt befejezik a munkát. A falvakban az összeírás már véget ért, a 

város területén vannak bejegyezve az érintett családok, akiknek a tagjaival nem sikerült 

kapcsolatba lépniük a biztosoknak. 

 

Új tanév, új időszámítás 
2022. november 2. – Magyarszo.rs 

Friss lendülettel, új intézményvezetővel és az eddigi évek egyik legnépesebb diáklétszámával 

kezdte meg a tanévet a Topolyai Zeneiskola szeptemberben. Diósi Arabella igazgatónő 

Szarajevóban fejezte be az akadémiát a 2000-es évek elején, majd 16 éven keresztül 

zongoratanárnőként dolgozott Topolyán. – Nagy megtiszteltetés, ugyanakkor hatalmas 

felelősség és kihívás is számomra igazgatóként helytállni a Topolyai Zeneiskola élén, hiszen 

édesanyám, Diósi Rózsa, igen komoly, országosan is számontartott szakmai szintre emelte fel 

tanintézményünket az elmúlt két évtizedben, és rám hárul ezt a kitaposott utat folytatni, illetve 

tovább gazdagítani. Jelenleg még a feladataim megismerésével és feltérképezésével 

foglalkozom, amihez megkaptam iskolánk teljes munkaközösségének a támogatását, mint 

ahogy édesanyám is segítségemre van távollétében a telekommunikációs eszközökön keresztül. 

Új munkaköröm mellett a tanítást nem tudom vállalni, és bevallom, ez a része szomorúsággal 

tölt el, hiszen csodás dolog gyermekekkel foglalkozni, megismerni őket, és mindenkit a saját 

kis egyéniségén keresztül megfogva fejleszteni, tanítani, felemelni. 

 

Megújult Vajdaság legrégibb református temploma 
2022. november 2. – Magyarszo.rs 

A reformáció napját ünnepeljük, a bácsfeketehegyi református közösség pedig azt is ünnepli, 

hogy temploma immár 220 éve büszkén áll Bácska szívében. Vajdaságban ez a legrégibb 

református templom, épp ezért nagyon odafigyelnek rá. Az elmúlt négy év során az épület teljes 

felújításon esett át, s mondhatni, hogy a régi pompájában ragyog. A bácsfeketehegyiek számára 

mindig is fontos volt a vallás, és ez már az ideköltözést követően is megmutatkozott – mondta 

el lapunknak Hallgató Imre, a bácsfeketehegyi református templom gondnoka és presbitere. 

        
ORFK: több mint 12 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. november 3. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon 6659-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 5505-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 317 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges K
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okmányok beszerzéséért. Vonattal 37 ember - köztük 14 gyermek - érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Nagydobronyba vitt adományt az MRSZ 
2022. november 2. – karpatalja.ma  

A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ), a Debrecen-Nagytemplomi Református 

Gyülekezet és amerikai testvérgyülekezete, a Myers Park Presbyterian Church adományokat 

hozott Kárpátaljára október 31-én. A reformáció 505 éves évfordulóján a Nagydobronyi 

Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonba látogattak el, ahová lámpákat szállítottak, hiszen az 

áramellátás akadozása egyre gyakoribb problémát jelent az otthon lakói és gondozói számára. 

Az MRSZ közleménye szerint ellátogattak ifj. Pocsai Sándor református lelkészhez is. A 

diakóniai szolgálatuk segítése céljából tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási 

felszereléseket adományoztak. 

 

Modern laptopokat kapnak a kárpátaljai iskolák 
2022. november 2. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Chromebook-készleteket adományoznak a kárpátaljai iskolák részére – közölte Viktor Mikita, 

a megyei katonai közigazgatás (OVA) vezetője november 2-án. Mintegy 1 124 ilyen eszközt 

szállítottak Kárpátaljára. A chromebook egy újtípusú számítógép, amely a személyi 

számítógépek új, teljesen felhőre épülő gépek és a laptopok közé eső kategóriáját alkotja. A 

megye 64 kistérsége kap Chromebook-készletet, hogy hatékonyabbá tegye az oktatási folyamat 

lebonyolítását. Az oktatók workshopon és online anyagokon keresztül megtanulhatják, hogyan 

kell használni az új eszközöket. 

 

Megkezdődött az influenzaszezon Kárpátalján 
2022. november 2. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Megkezdődött a járványszezon megyénkben. A COVID-19 és az akut légúti vírusfertőzések 

mellett az influenza A és B törzsei is veszélyt jelentenek a lakosokra. Viktoria Timcsik megyei 

epidemiológus elmondta, hogy védőoltással, különösen a veszélyeztetett betegek vagy idősek 

esetében, megelőzhető az ilyen fertőzések súlyos lefolyása és szövődményei. Megjegyezte, hogy 

már megengedett egyidejűleg megkapni a COVID-19 és az influenza elleni oltást. 

 

Új oxigénállomásokat kaptak a kárpátaljai kórházak 
2022. november 2. – karpat.in.ua 

Hét oxigénállomást szállítottak ki Kárpátalja egészségügyi intézményeibe, melyeket az ukrán 

Egészségügyi Minisztérium vásárolt. A hírt Miroszlav Bileckij, a megyei katonai adminisztráció 

helyettes vezetője közölte. Elmondása szerint a felszereléseket Volóc, Szolyva, Ilosva, 

Ökörmező, Huszt, Técső és Ungvár kapta. Az állomásokra 4,5 millió hrivnyát különített el az 

Egészségügyi Minisztérium, további több 15 milliót pedig a megyei költségvetésből tettek 

hozzá. 
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Szociális projektek a kárpátaljai szanatóriumokban 
2022. november 2. – karpat.in.ua 

Kárpátalja továbbra is erős hátországot jelent a menekülteknek, miután a megye szanatóriumai 

és egészségügyi rehabilitációs intézményei számos szociális projektben vesznek részt. 

Támogatják a fegyveres erőket, a belföldi menekülteket, az elesett katonák családtagjait. A 

gondoskodás sokat jelent azoknak, akik elvesztették szeretteiket. A szanatórium dolgozói nem 

csupán segíteni próbálnak. Otthoni környezetet teremtenek és a teljes gyógykezelést 

biztosítják. A gyerekek különös figyelmet kapnak. A hangsúlyt a pszichológiai rehabilitációra 

helyezik. 

 
Elnöki szemszögből a lezáruló és a következő mandátumról 
2022. november 2 – Nepujsag.net 

November 20-án az általános önkormányzati választások mellett választások lesznek a községi 

nemzetiségi tanácsokba is, amelyek képviselőket delegálnak a muravidéki csúcsszervezetbe. Az 

előttünk álló választásokkal kapcsolatosan az öt községi, illetve a muravidéki elnököt kérdeztük 

a lezáruló mandátumról, illetve a jövőről. Mindannyian ismét indulnak a nemzetiségi 

választásokon a szavazók bizalmáért. Az általános önkormányzati választások mellett 

választárokra kerül sor a nemzetiségi tanácsokba is, amelyek a szlovén önkormányzati, községi 

rendszer alapján alakulnak meg. Az öt vegyesen lakott muravidéki községben, vagyis Lendván, 

Dobronakon, Marácon, Hodoson és Salban megválasztjuk a községi magyar önkormányzatok 

tanácsait. A tanácsok a megválasztott tanácstagok köréből megválasztják a községi magyar 

önkormányzat tanácselnökeit, illetve az önkormányzat nagyságától függően (Lendva 11, 

Dobronak 4, Marác 3, Hodos 2, Sal 2) képviselőket küldenek a muravidéki magyar 

önkormányzat tanácsába. 

 

Jeles nap Domonkosfa életében 
2022. november 2. – Nepujsag.net 

Domonkosfán a tájház udvarán kettős ünnepet tartott szombaton a Sal községi magyar 

önkormányzat: ünnepélyesen átadták a pajtában összeállított mezőgazdasági kiállítást, illetve 

bemutatták a településről készült monográfia első képes kötetét. A pajtában elfogytak az 

ülőhelyek, sokan kintről követték a színpadon zajló programot. A domonkosfai óvodások és 

kisiskolások, illetve a Pártosfalvi KÁI énekkarának fellépésével kezdődött meg a rendezvény, 

amely igen jelentős esemény a kis falu életében. Elkészült ugyanis a falu monográfiájának első 

kötete „Fényképek Domonkosfáról 1900–1980” alcímmel, amelyet hosszú kutatómunka, 

anyaggyűjtés és a falubeliek lelkes közreműködése előzött meg. A könyv bemutatását követően 

pedig a mezőgazdasági kiállítást nyitották meg, amellyel teljessé vált a tájház tartalma. 
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Választások 2022 – Lendva Község: tíz listát indítanak 
2022. november 2. – Nepujsag.net 

Lendva Község vezetéséért a november 20-i helyhatósági választásokon három 

polgármesterjelölt indul – Magyar János, Koncut Ivan és Oletič Peter –, mindhárman 

szerepelnek a választási listájukon is. A 19 községi tanácstagi hely közül kettő külön státuszú 

hely a magyar kisebbségnek, egy a roma közösségnek jár. A két magyar külön státuszú 

tanácstagi posztra három jelölt pályázik, Vida Törnár Judit, Šooš Mihael és Požonec Robert. A 

roma közösség nem indított jelöltet – valószínűleg üres marad a hely. A fennmaradó 16 

tanácstagi posztra összesen 10 lista indul. A Levica 6 tagú listával méretteti meg magát a 

választásokon, a lista első helyén Utroša Milan szerepel. Az SDS úgynevezett teljes, 16 fős listát 

indít, a listavezető Magyar János.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 2. – Kossuth Rádió 

 

Történelmi sikert ért el a Szövetség nevű magyar párt szombaton, a szlovákiai helyhatósági és 

megyei választásokon - jelentette ki szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte: A magyar pártok egy évvel 

ezelőtti egyesülése, ,,Az előzetes munka meghozta a gyümölcsét". Jelenleg a Szövetség 

rendelkezik a legtöbb olyan megyei képviselővel Szlovákiában, akit egy párt színeiben 

választottak meg. Ezt már Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség elnöke jegyezte meg, aki azt is 

elmondta, hogy az eredmény minden várakozást és előzetes felmérést felülmúlt. 

 

A vajdasági magyarok megemlékeztek a Sajkás-vidékhez tartozó Csurogon az 1944 őszén 

kollektív háborús bűnössé nyilvánított, ártatlanul kivégzett nemezettársaikról és az 

otthonaikból elűzöttekről.  

 

A Reformáció emléknapján, Marosvásárhelyen felavatták a 465 éve alapított Református 

Kollégium felújított épületegyüttesét. A több mint 8 millió eurós beruházás a magyar állam és 

az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával valósult meg. A marosvásárhelyi 

kollégiumra, mint fellegvárra tekint az Erdélyi Református Egyházkerület - fogalmazott az 

épületegyüttes átadásán Kató Béla püspök. 

 

Imádkozásra és emlékezésre gyűltek össze a nagyváradi egykori Olaszi temető helyén 

kialakított parkban a váradiak. A sírkertet 1779-ben nyitották meg és több mint két évszázadig 

temetkeztek oda. Az 1970-es években, a kommunista rezsim ideje alatt bezárták a történelmi 
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temetőt, majd az 1989-es rendszerváltozást követően, mivel elhanyagolt állapotba került, 

kezdeményezték a parkosítását. 118 egyházi és közéleti személyiség földi maradványait 

exhumálták. Az egykori temetőben helyezték végső nyugalomra például Madách Imre 

özvegyét, Fráter Erzsébetet, több építészt, püspököt és tudóst. Az Erdélyi Magyar Néppárt és 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselői minden évben gyertyát gyújtanak a temető 

helyén kialakított parkban. Ionescu Nikolett összeállításában elsőként Csomortányi Istvánt, az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnökét halljuk. 

 

A temesvári evangélikus templomban szombaton újratemették a magyar méhészet 

apostolának, báró Ambrózy Bélának és fogadott fiának, a romániai magyar evangélikus egyház 

felügyelőjének, báró Ambrózy Andornak a hamvait. Erre – a magyar agrárminisztérium 

támogatásával – a temesgyarmati családi kripta megrongálása és kifosztása miatt került sor. A 

temesvári kegyeleti megemlékezésen készült az összeállítás. 

 

Székelyföldön ma már több olyan rendezvény zajlik, amely nemcsak a helyi közösségeknek, 

hanem a turistáknak is vonzó és a három megye - Hargita, Kovászna és Maros megye közösen 

szervezi. A napokban regionális konferenciát szerveztek Csíkszeredában, ahol számba vették a 

közös megvalósításokat és a lehetőségeket, amelyek a turizmusban kínálkoznak a régió jövője 

szempontjából. 


