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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Előrelépések történtek a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság ülésén 
2022. november 3. – MTI, felvidek.ma, 168óra, MagyarNemzet 

Több területen is előrelépés történt a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság ülésén, 

egyebek mellett megegyezés született a kettős állampolgárság kérdéskörével kapcsolatos 

szakértői tárgyalások újraindításáról - közölte csütörtökön Kalmár Ferenc, a testület magyar 

társelnöke.  A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri különmegbízott a bizottság 

budapesti ülését követően arról számolt be, hogy a testület a koronavírus-járvány miatt 

három éve ült össze utoljára, így a felgyűlt témák tárgyalásához még egy találkozóra szükség 

lesz. Aláhúzta, hogy megállapodás született a kettős állampolgárság kérdéskörével 

kapcsolatos szakértői tárgyalások újraindításáról, illetve szóba került az egyházak 

támogatásának ügye is. Utóbbi témáról szólva kiemelte, hogy Magyarország a helyi 

vezetőkkel egyeztetve az utóbbi években is támogatásokat biztosított a szlovákiai református 

és katolikus egyháznak templomok, közösségi házak felújítására és működtetésére. Kalmár 

Ferenc tájékoztatása szerint a felek a restitúciós kérdések kapcsán abban is megegyeztek, 

hogy a szlovák állam folytatni fogja a tárgyalásokat a református egyházzal az 

ingatlantulajdonokról, ugyanis vannak még régóta folyamatban lévő perek. A miniszteri 

különmegbízott arról is beszámolt, hogy érintették a mezőgazdasági területek kisajátítása 

körül folyó perek helyzetét is, miután az Európa Tanács nemrég azt javasolta, hogy a szlovák 

fél kezdjen egyeztetéseket a magyar közösségek képviselőivel az ügy megoldása érdekében. 

 

Erősödik a magyar gazdák összefogása: újabb tagszervezetekkel bővült a 

Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 
2022. november 3. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen 

Újabb tagszervezetekkel bővült a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF), 

minden eddiginél erősebb a határon inneni és túli gazdák összefogása, és együttműködésük 

még szorosabbá válhat a jövőben – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint felvételt nyert az egyeztető fórumba a Pro 

Agricultura Egyesület, amelynek tevékenysége hét romániai megyére – Kolozs, Beszterce-

Naszód, Fehér, Szeben, Hunyad, Temes és Arad – terjed ki, valamint a Szatmár 

Vidékfejlesztéséért Egyesület, amelynek célja a partiumi régióban élő magyar gazdák segítése. 

A fórum plenáris ülését – 17 határon túli régiót képviselő magyar gazdaszervezet részvételével 

– a napokban rendezték a horvátországi Pulában, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének (HMDK) Gazdakörével közös szervezésben. A kamara közleménye idézi Jakab 

Istvánt, a Magyar Országgyűlés alelnökét, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Szövetsége (MAGOSZ) elnökét, aki hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak köszönhetően 
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aktív és erős a nemzetpolitika, amely a Kárpát-medencei magyar gazdák együttműködését is 

kiemelten támogatja. 

        
Újabb bölcsődék megépítését jelentették be, közülük tizenöt Erdélyben létesül 
2022. november 3. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

„Több mint ezer kisgyermek számára biztosítunk bölcsődei helyeket, több mint ezer 

családnak segítünk azzal, hogy újabb 19 korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítésére 

biztosít finanszírozást kormányzati forrásból a fejlesztési minisztérium. Ezek közül 15 épül 

Erdélyben” – idézi az RMDSZ Cseke Attila ügyvivő fejlesztési tárcavezető bejelentését. A 

szövetség csütörtöki tájékoztatásából kiderül, hogy a fejlesztési minisztérium ezen felül 60 

bölcsőde megépítésére biztosít kormányzati forrásokat, és 124-re biztosít finanszírozást a 

helyreállítási alapból. A most jóváhagyott 19 bölcsődével együtt 203 új bölcsőde épülhet 

Romániában. Nagyméretű, 110 gyermek befogadására alkalmas bölcsőde épül 

Szatmárnémetiben, illetve közepes méretű, 70 férőhelyes bölcsődék épülnek 

Sepsiszentgyörgyön, Brassóban, Segesváron, és Arad megyében Kisjenőben, Borosjenőben, 

illetve Angyalkúton, Hargita megyében Farkaslakán, és Maros megyében, Maroscsúcson épül 

közepes méretű bölcsőde. Kis bölcsődéket épít a fejlesztési minisztérium Érmihályfalván, 

Gelencén, Igazfalván, Magyarláposon, Kaplonyban és Lippán. 

 

Várják a jelentkezőket a 13. Bölcs diákok vetélkedőre 
2022. november 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Idén 13. alkalommal szervezi meg a Communitas Alapítvány a Bölcs diákok országos 

vetélkedőt. A verseny célja, hogy újra divatba hozza a diákok körében az olvasást, valamint 

hogy a kreatív feladatok révén arra sarkallja a tanulókat, hogy értelmesen használják az 

internetet. A Bölcs diákok vetélkedő egy teljes tanévet felölelő verseny, amelyet a 

Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Gimnázium a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetemmel (BBTE) partnerségben szervez meg 2010-től. A döntőben részvevő 

csapatok egyhetes ingyenes élménytáborban vehetnek részt. 

 

Nemzeti kisebbségi szervezetek projektjeire különített el pénzalapot a kormány 
2022. november 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A nemzeti kisebbségek szervezeteinek utalt ki plusz pénzalapokat egy szerdai határozatában a 

kormány. A kormány az eredetileg kiutalandó 200 445 000 lejt további 10 millió lejjel 

bővítette ki a 2022/19-es kormányrendeletben elfogadott költségvetés-kiegészítés 

értelmében. A pénzalap kedvezményezettje 19 szervezet, célja pedig a nemzeti kisebbségi 

szervezetek által kezdeményezett és már megkezdett projektek folytatása, amelyek az illető 

közösség nyelvi, vallási, kulturális identitásának megőrzését szolgálják – olvasható a kormány 

közleményében. 
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Kiváló programokat kínál a torockói Duna-Ház idei évada 
2022. november 3. – maszol.ro 

Számos figyelemreméltó rendezvénnyel kecsegteti a Duna-Ház az érdeklődőket, amelyek 

kivétel nélkül az intézménynek azon célkitűzéseit hivatottak szolgálni, amelyekért 

megalapították: az össznemzetben gondolkodás, a határon túli magyar kultúra, nemzeti 

identitás és anyanyelv megőrzésének elősegítése, az anyaországgal való szellemi 

kapcsolattartás biztosítása és a nemzeti egység tudatának erősítése. A Duna-Ház évada 

általában szeptember közepén, iskolakezdés után indul és a június 6-a körül megrendezett 

Duna Nappal ér véget. Az évről-évre gazdagabb, mindenik korosztályt megszólító 

programkínálat egyre nagyobb népszerűségnek örvend és távolabbi településekről is 

Torockóra vonzza az érdeklődőket. 

 

Nem bűncselekmény a Mi Hazánk szerint, hogy politikusa felakasztatná 

Parászka Boróka újságírót 
2022. november 3. – Krónika 

Nem esik a büntetőjog kategóriájába a Mi Hazánk szerint, hogy nemzetpolitikai kabinetjének 

vezetője erdélyi magyar újságíró felakasztásáról beszélt egy székelyföldi fórumon. Miközben a 

Bartha Barna akasztásos „eszmefuttatásáról” beszámoló Transtelex nem fedte fel, kiről 

beszélt a politikus, az anyaországi ellenzéki párt a Krónikának elárulta: Parászka Borókáról, a 

Marosvásárhelyi Rádió munkatársáról volt szó, és kivizsgálják az esetet. Az újságíró 

lapunkkal közölte, az illetékes hatóságokhoz fordul a történtek nyomán. A Transtelex szerdán 

közölt cikkében számolt be arról, hogy ismert erdélyi újságíró akasztásáról beszélt 

székelyföldi szervezetépítő „turnéjának” sepsiszentgyörgyi fórumán Bartha Barna. A Mi 

Hazánk nemzetpolitikai kabinetének vezetője az esemény maroknyi részvevője előtt 

keményen ostorozta a magyarországi sajtót. Szerinte ha kétszer annyit élt volna, Nicolae 

Ceaușescu román kommunista diktátor akkor se tudott volna akkora kárt okozni a székely 

népnek, mint „az RTL Klub és a bandája”, valamint a Duna TV.  

       
Újjászületett a komáromi „Szinnyei” 
2022. november 3. – ma7.sk  

A fenntartó, Nyitra megye mintegy 900 ezer euróból újíttatta fel a komáromi Szinnyei József 

Könyvtár főépületét. Az irodalom fellegvárát az avatóünnepség után, november 2-án nyitják 

meg az olvasóközönség előtt.  A korszerűsítés 2017–2018-ban végzett első szakaszában, 186 

ezer euróért lecserélték a nyílászárókat, szigeteltették a tetőzetet, és megerősítették az épület 

statikáját. A 2020 és 2022 közötti szakaszban pedig 732 ezer euróért kívülről szigetelték az 

épületet, s a belső teret és a szociális helyiségeket is korszerűsítették. Intézményünk 

elődjének az 1831-ben alapított Komárom Megyei Könyvtár tekinthető, amelynek 

könyvállományát Kultsár István lapszerkesztő-fordító, a pesti magyar színtársulat igazgatója 

közel 4 ezer darabos magángyűjteménye alapozta meg. Azóta a könyvtár nyolcszor költözött, 
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örvendetes azonban, hogy a fenntartónk jóvoltából végre méltó helyen folyhat a munkánk 

java része, miközben a hajdani Ghyczy-palotában is tevékenykedünk. A közel 100 ezer 

kötettel rendelkező könyvtár egész struktúráját megváltoztattuk, mert eddig a Nádor utcai 

részlegünk munkatársai is ugyanolyan szolgáltatásokat nyújtottak, mint a főépületben 

dolgozó kollégák. Vagyis mindkét helyszínen működött gyermek-, felnőtt- és ismeretterjesztő 

részleg, ami dupla költséget jelentett, hiszen mindegyik könyvből legalább kettőt kellett 

vásárolnunk. – mondta Fabó Mária, igazgató.  

 

A Szövetség a legerősebb párt a megyékben. Mi van a számok mögött? 
2022. november 3. – ma7.sk  

A Szövetség országos összesítésben a szlovákiai pártok közül a legsikeresebben szerepelt az 

október 29-i megyei választásokon. Alábbiakban összefoglaljuk az elődpártok öt évvel ezelőtti 

eredményeit messze meghaladó választási siker részleteit. Múlt szombaton Szlovákiában első 

alkalommal rendezték egyidőben a megyei és a települési önkormányzati választásokat. 

Ahogy az előzetesen várható volt, az összevont választás miatt a megyei voksoláson is 

megnövekedett a részvétel.Míg öt éve 29,75 százalék volt a választói hajlandóság, addig 

október 29-én a választók 43,74 százaléka adta le a szavazatát. Magyar szempontból félő volt, 

hogy a megnövekvő választói aktivitás következtében a tömbvidéken kívüli régiókban 

veszélybe kerülhetnek a Szövetség elődpártjai által korábban megszerzett pozíciók. A múlt 

szombati mérleg azonban egészen más képet mutat: Pozsony megye kivételével valamennyi 

déli, magyarok által lakott megyében erősödni tudott a Szövetség az MKP és a Híd által 2017-

ben elért eredményekhez képest. A Szövetség megyei mandátumainak gyarapodása 

helyenként egészen látványos, a párt eredménye a fénykorában lévő MKP teljesítményét 

idézi. 

 

Zselíz, Galánta és Tata: közös projekt az Esterházy kulturális örökségért 
2022. november 3. – felvidek.ma  

Ahogy arról többször is beszámoltunk, elindult a zselízi Esterházy-kastély felújításának első 

fázisa. A projekt két nemzetközi partner segítségével valósul meg. Az első a Magyar Nemzeti 

Múzeum együttműködésével az Interreg (HUSK/1902/1.1/035) projektből kerül 

finanszírozásra. A projekt összköltsége közel 1,5 millió euró, melyből az Európai Unió 1 269 

055,8 euró támogatást nyújt, Zselíz ebből a projektből közel félmillió eurót fordíthat a 

felújításra. A másik projekt a Norvég Alapból (NOPA) valósul meg egy osloi partnerrel 

közösen (CLT01024). Ebből mintegy hatszázezer euró irányulhat a történelmi épület 

felújításra. A több mint egymillió eurós keretösszeg ugyanakkor a munkálatok alig egy 

negyedére elégséges, így a szakemberek intenzíven dolgoznak azon, hogy további forrásokhoz 

jusson a Garam menti település. A galántai Esterházy-kastély épül, szépül a maga ütemében, 

ezért jött az ötlet, hogy ha már a múlt és az Esterházy família összekötötte a két települést, 

akkor ennek hagyományán közösen kellene forrást szerezni a kastélyok felújítására. Galántán 

már nagy hagyománya van az Esterházy családi hagyaték ápolásának. A kastély felújítása is 

folyamatban van. Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke több szakmai értekezleten vett részt 
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Galántán, ahol Takács Zsolttal, Galánta képviselőjével közösen gondolták ki Galánta és Tata 

városok kapcsolatfelvételét. A kapcsolat szakmai szinten működött, viszont projekteket a két 

város közösen nem dolgozott ki. 

 

Csáky Pál előadása az életre kelt mesevilágban 
2022. november 3. – felvidek.ma  

Rendhagyó történelemóra volt tegnap a Komáromi Selye János Egyetem Tanárképző 

Karának Történelem Tanszékén. Csáky Pál – A penge élén c. könyvének bemutatója 

alkalmából – Szarka László és Popély Árpád egyetemi tanárokkal tartott előadást a 

rendszerváltozás körülményeiről, illetve annak ma is időszerű kérdéseiről. A hallgatókat és a 

szerzőt Szarka László korábbi dékán üdvözölte. Úgy gondolja, hogy Csáky Pál egy szubjektív 

szlovákiai magyar történelemkönyvet tett le az asztalra, amely hasznos forrás lehet a jövő 

történészei és politikusai számára is. A diákokat emlékeztette arra is, hogy Csákynak komoly 

érdemei vannak az egyetemünk megalakulásában is. Csáky Pál elmondta, örömmel veszi, ha 

mások is folytatják a szubjektív visszaemlékezések sorát. Előadása elején röviden vázolta az 

1989-es rendszerváltozás előtti helyzetet. Egy olyan világban éltünk, amikor a titkosrendőrség 

mindent megfigyelt, ráadásul itt voltak a szovjet katonák is, akik még a Brezsnyev doktrína 

védelmében érkeztek ide, azaz megtartani a Szovjetunió szövetségi rendszerének határait. 

Mégis, ez a hatalom két hét alatt összeomlott az akkor még létező Csehszlovákiában, igaz, 

ezeket megelőzték a magyarországi és lengyelországi változások. 1989. november 17-én a 

rohamrendőrség brutálisan szétverte a diáktüntetést, ám december végén már a 

kommunisták által gyűlölt Václav Havel volt a köztársasági elnök. 

 

Isten szolgája Esterházy János, a „Felvidék Csillaga” megrázó története a 

Nemzeti Színházban 
2022. november 3. – felvidek.ma  

Rubold Ödönt, a Nemzeti Színház művészét kérdeztük, aki rendezőként szolgálja a mártírrá 

lett Esterházy János felvidéki politikusról szóló, Hazatérés címmel bemutatott előadást. 

„Tavaly tavasszal a szerződtetési tárgyalásomon darabokról, szerepekről beszélgettünk 

Vidnyánszky Attilával. Azt mondtam neki, hogy nekem a legfontosabb, hogy jó ügyeket, jó 

hangulatban szolgálhassak. Erre megkérdezte, nem akarok-e rendezni egy előadást Esterházy 

Jánosról. A döbbenettől előbb szólni se tudtam. Ugyanis előző nap a párommal Budán a 

Gesztenyés-kertben sétáltunk, ahol rábukkantunk Esterházy János szobrára, melyen tizenkét 

évnyi raboskodásának helyszínei, köztük két év Gulag is fel van tüntetve. Megrendülve 

álltunk az expresszív szobor előtt. Nem akarok túlzásokba esni, de sorsszerűnek éreztem a 

felkérést, s azonnal igent mondtam. " – mondta Rubold. 
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Jól alakult háromnegyedévkor a szabadkai költségvetés 
2022. november 3. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Példaértékű a szabadkai költségvetési bevételek megvalósulása, a földek bérbe adásával is 

jelentős összeghez jut a város, amit visszaforgatnak a mezőgazdaságba, hangzott el 

csütörtökön Szabadkán, a városi képviselő-testület 28. rendes ülésén, amelyen összesen 17 

napirendi pont szerepelt. A képviselők elfogadták a 2022. évi városi költségvetés január 1. és 

szeptember 30. közötti megvalósulásáról szóló jelentést. Az ülésen elhangzott, hogy a 

költségvetés megvalósulása továbbra is példaértékű, a források felhasználása pedig racionális. 

Az eredmény a tavalyi, ugyanebben az időszakban elért eredményhez képest is jobb. 

Szeptember végéig a béradó esetében a teljesítés 72,33%-os, míg a vagyonadóból származó 

teljesítés 71,60%, ami azt jelenti, hogy ezek a bevételek irigylésre méltó szinten realizálódnak. 

Dr. Pásztor Bálint, a VKT elnöke az ülést megelőző sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 

amikor költségvetésről, pótköltségvetésről, megvalósulási beszámolóról van szó, mindig 

elmondja, hogy köszönettel tartozunk a polgároknak, hogy teljesítik a vagyonadóra kivetett 

kötelezettségeiket, mert ez helyi közbevételt képez, meg a cégeknek is, amelyek 

polgártársainkat foglalkoztatják, a mi városunkban, és fizetik a munkabérek utáni adót, 

hangsúlyozta a VKT elnöke. 

  

Az újdonságokat el kell fogadni 
2022. november 3. – Magyarszo.rs 

Paradigmaváltás az oktatásban és a tudományban címmel tegnap nemzetközi tudományos 

konferencia kezdődött a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. A kétnapos 

rendezvényre a résztvevők kilenc ország (Magyarország, Bosznia, Horvátország, Macedónia, 

Szlovénia, Anglia, India, Németország és Szerbia) felsőoktatási intézményeiből érkeztek 

Szabadkára. Az MTTK-n évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia 

hagyományosan három területet ölel fel, mely a szélesen értelmezett interdiszciplináris, 

oktatásmódszertani, valamint az IKT alkalmazását tematizáló előadások keretéül szolgál. A 

két nap alatt három plenáris előadás és 72 prezentáció hangzott/hangzik el összesen 124 

előadótól, az oktatás területén történő változásokról és újdonságokról. 

 

Egyszerűbb határátlépés 
2022. november 3. – Magyarszo.rs 

А személyi igazolványok kölcsönös elismeréséről, azaz az igazolvánnyal való határátlépésről, 

továbbá a felsőoktatási szakképzés, valamint az orvosok, fogorvosok és a mérnökök szakmai 

kompetenciáinak elismeréséről írtak alá megállapodást csütörtökön Berlinben, a Berlini 

Folyamat keretében Szerbia, Koszovó, Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia és Bosznia-

Hercegovina államvezetésének képviselői. A felsőoktatási szakképzés elismerése egyelőre 

csak az állami alapítású intézményekben szerzettre terjed ki, ám a későbbiekben 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28018/Jol-alakult-haromnegyedevkor-a-szabadkai-koltsegvetes.html
https://www.magyarszo.rs/hu/5075/kozelet_oktatas/275018/Az-%C3%BAjdons%C3%A1gokat-el-kell-fogadni-fels%C5%91oktat%C3%A1s-konferencia-szabadkai-Magyar-Tannyelv%C5%B1-Tan%C3%ADt%C3%B3k%C3%A9pz%C5%91-Kar.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5075/kozelet/275040/Egyszer%C5%B1bb-hat%C3%A1r%C3%A1tl%C3%A9p%C3%A9s-nyugat-balk%C3%A1ni-orsz%C3%A1gok-Nyugat-Balk%C3%A1n-Berlin.htm
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kiterjeszthetik a magánegyetemekre is. Az aláíró országokban szerzett diplomák 

elismertetéséért a jövőben nem kell illetéket fizetni, a folyamat pedig legfeljebb 14 napig 

tarthat. A szakmai kompetenciák elismeréséről szóló megállapodás szerint a jövőben az 

orvosok, a fogorvosok és a mérnökök – ezeket definiálták hiányszakmaként a régióban – az 

egész térségben felkínálhatják szolgáltatásukat. 

       
Már több mint 550 kárpátaljai iskola óvóhelyén van wifi 
2022. november 3. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A Digitális Átalakítási Minisztérium a „Wifi a menedékhelyeken” projekt keretében már több 

mint 550 kárpátaljai iskolába vezette be az internetet. Erről Olekszandr Packan, a Kárpátaljai 

Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal helyettes vezetője számolt be. Fontos, hogy a gyerekek 

biztonságban és jól érezzék magukat az óvóhelyeken, illetve a légiriadó alatt is folytatni tudják 

a tanulást. Ehhez pedig a mai világban elengedhetetlen az internet – mondta el Olekszandr 

Packan. 

 

Fafaragás és csomózás a Nagyberegi Tájházban 
2022. november 3. – karpatalja.ma 

Diósípok és karkötők készültek a Nagyberegi Tájház szerdai foglalkozásán. A november 2-ai 

alkalomra Mezőkaszonyból és Beregszászból érkeztek iskolások. A 24 fős csoport elsőként 

tájházi sétán vehetett részt, mely során megtekinthették az épület belső tereit és a botanikus 

kertet, valamint ismerkedtek a kemence működésével és eszközeivel. Az alkotómunka két 

helyszínen folyt. 

 

Jelentősen megnőtt a kereslet a külső akkumulátorokra és áramfejlesztőkre 

Kárpátalján 
2022. november 3. – karpatalja.ma 

Az elmúlt két hétben jelentősen megnőtt a kereslet a külső akkumulátorokra, power bankokra 

és aggregátorokra megyénkben – tudatta november 3-án a Novini Zakarpattya internetes 

hírportál. A kialakult helyzet és a rendszeres áramszünetek miatt a lakosok szeretnék 

bebiztosítani magukat a hideg időszakra. Egy ungvári üzletvezető elmondta, a kereslet 

annyira meghaladta a kínálatot, hogy a most rendelt aggregátorok csak december közepén 

érkeznek meg. 

 

Emelkedtek az élelmiszerárak Kárpátalján 
2022. november 3. – karpatalja.ma  

Az utóbbi hónapokban lényegesen drágult az élelmiszer megyénkben. A legjelentősebben a 

tojás és a zöldségek ára emelkedett. Az ungvári piacokon a házi tojás darabja jelenleg 8 

hrivnya. A gabonafélék és a tésztafélék ára azonban az eladók szerint nem változott sokat. Az 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/mar-tobb-mint-550-karpataljai-iskola-ovohelyen-van-wifi/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/fafaragas-es-csomozas-a-nagyberegi-tajhazban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jelentosen-megnott-a-kereslet-a-kulso-akkumulatorokra-es-aramfejlesztokre-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/jelentosen-megnott-a-kereslet-a-kulso-akkumulatorokra-es-aramfejlesztokre-karpataljan/
https://karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/emelkedtek-az-elelmiszerek-arai-karpataljan/
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olaj 20 hrivnyával olcsóbb lett, 50 hrivnyáért lehet most megvásárolni. Oleh Pendzin 

közgazdász elmondta, hogy a háború kitörése óta a termékek átlagosan 33%-kal drágultak 

Ukrajnában. 

 

Sportnap Karácsfalván 
2022. november 3. – kiszo.net 

Ép testben ép lélek – a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete ezzel a mottóval 

tartott sportnapot a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban. A programra 11 

család jelentkezett be. Az egyesület képviseletében Csirpák Viktória elnökségi tag köszöntötte 

a családokat. A megnyitón elhangzott, egyesületünk keresztény alapokon nyugszik. A 

program – Csirpák József atya közreműködésével – imával és áldással vette kezdetét. Ezt 

követően röviden bemutatkoztak a családok. Az ismerkedési kört Kész Szabolcs zárta, aki a 

líceum tornatanára. Ő állította össze a versenyszámokat és ő vezette a vetélkedőt is. Az 

eredményhirdetésen minden csapat emléklapot és ajándékcsomagot kapott. 

 

Észtországi küldöttség járt Kárpátalján 
2022. november 3. – karpat.in.ua 

Észtországi küldöttség járt munkalátogatáson Kárpátalján. A baltiak az elsők között 

támogatták Ukrajnát a függetlenségért folytatott harcban. Jelenleg ez az egyik állam, amely 

nemcsak katonai, hanem humanitárius segélyeket is küldött, és közel 60 ezer ukrán él még 

ma is a köztársaság területén. A látogatás másik célja az elektronikus sorok bevezetése az 

ellenőrző pontokon. Ez a kezdeményezés még 2018-ban indult az észt tapasztalatok 

tanulmányozásával. A koronavírus-járvány, majd a háború miatt azonban Ukrajnában nem 

lehetett bevezetni a szolgáltatást. Az észt küldöttség reményei szerint az idei év végére 

befejeződik a korszerű szolgáltatás megvalósítása. A megye vezetése pedig azt ígéri, hogy 

maximálisan elősegíti ezt. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 3. – Kossuth Rádió 

 

Nagyszombat megye alelnökeként komoly sikereket tud felmutatni Berényi József, hiszen a 

közintézmények vagy az utak felújítását ő koordinálta a megyében. Magyar szemmel nézve a 

munkáját elsősorban az tűnik ki, hogy a magyarok által lakott településeken szorgalmazta, 

hogy minden intézmény élére magyar ember kerüljön, vagy legalább tudjon magyarul. A 

megszerzett szavazatok száma alapján arra számit a Szövetség, hogy a következő választási 
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https://kiszo.net/2022/11/03/sportnap-karacsfalvan/
https://life.karpat.in.ua/?p=124295&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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ciklusban is övé lesz a megyei alelnöki poszt, ám erről a megyeelnök dönt, a jelölés pedig a 14 

fős magyar frakció joga.  

Rezervátummá válik az a régió, amely nem tudja tartani a lépést az informatikai fejlődéssel – 

mondja Simon Károly, az IT Plus Cluster elnöke, aki szerint a 21. századi Erdélyben az 

informatikusok közülük kerülnek ki az új „mikóimrék”. A digitális megoldások használata 

terén óriási problémák vannak Erdélyben - hívja fel a figyelmet az informatikus. Bár az 

utóbbi időszakban azért akadtak olyan kezdeményezések, ahol az aktuális 

információtechnológiai trendeket vitatták meg neves szakemberek; nemrég ért véget a 

Digitális Székelyföld Konferencia.  

 

Vadonatúj okostelefon kompatibilis honlappal startol a 13. Bölcs diákok. A romániai országos 

vetélkedő célja a tanulók olvasási készségének a fejlesztése mellett az, hogy a diákok 

felismerjék a különböző tudományok közötti összefüggéseket.  

 

Főpásztori látogatást tett Pál József Csaba, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye 

püspöke  Aradon, ahol  a ségai gyülekezetet kereste fel. A Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére 

felszentelt templomban tartott szentmisén a békéért való összefogás fontosságát hirdette 

többek között. A megyéspüspök  a gyerekekkel és az egyházközség ifjúsági csoportjának 

tagjaival is elbeszélgetett.  

 

Délvidék-szerte tartottak megemlékezéseket ezekben a napokban az 1944 végén legyilkolt 

ártatlan áldozatok emlékére. A vérengzéseket a Vörös hadsereg bevonulása után a térségbe 

érkező szerb partizánok követték el. Temerinben az ártatlanul kivégzett 360 helybéli 

magyarra emlékeztek nemcsak a leszármazottak, hanem a magyar közösség is. A rendezvény 

szónokai, Guszton András, az Újvidéki Rádió magyar adásának főszerkesztője, és Csorba Béla 

tanár, politikus néprajzkutató a 78 évvel ezelőtt történtek és az ukrán-orosz háború között is 

párhuzamot vontak. 

 

Magyarkanizsán még ma sem tudni az áldozatok pontos számát, csak az biztos, hogy a 

kisvárosban és a környező falvakban összesen öt tömegsír van. Forró Lajos történész a ma is 

folyó kutatásokról beszél 


