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Kövér László: a kárpátaljai magyar ügy megoldásra váró európai ügy is 
2022. november 6. – MTI, Magyar Nemzet, Ripost 

A kárpátaljai magyar ügy megoldásra váró európai ügy is - fogalmazott a verbőci református 

gyülekezetnek a temploma felújítása alkalmából küldött levelében Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke, újra megerősítve, hogy a kárpátaljai magyarok "mindig és mindenben" 

számíthatnak Magyarország és a magyar nemzet támogatására. A beregszászi járási Verbőc 

községben vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottak a helyi református templom 

felújításának befejezése alkalmából. Az Országgyűlés elnöke a gyülekezetet és a kárpátaljai 

magyarokat levélben köszöntötte, amelyet Gyebnár István, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának ideiglenes ügyvivője olvasott fel. A házelnök Kossuth Lajos szavait idézve - 

"akkor a legnagyobb a sötétség, amikor a hajnal közel van" - úgy fogalmazott, hogy ismét 

sűrűsödik a sötétség Kárpátalján, Ukrajnában és Európában egyaránt. Emlékeztetett arra, 

hogy Ukrajna bő három évtizeddel ezelőtti megalakulásakor a több mint ezer esztendeje a 

szülőföldjén élő kárpátaljai magyarság feje fölött "a nemzetközi nagyhatalmi politika hét 

évtized alatt negyedszer változtatott impériumot" a megkérdezésük nélkül. Magyarország 

szomszédos országként egy szuverén, erős és demokratikus Ukrajna létrehozásában érdekelt, 

amely képes biztosítani polgárai számára a szülőföldön való boldogulás lehetőségét. Ez volt, 

és ma is ez a magyar nemzeti érdek - mondta Kövér László. 

 

Kövér: a szankciós politika magas inflációt, energiaválságot és recessziós 

veszélyt hozott 
2022. november 5. – MTI, hirado.hu, Ripost, Magyar Hírlap 

Az a szankciós politika, amely Európában a háborúra válaszul megfogalmazódott, valójában 

magas inflációt, energiaválságot és recessziós veszélyt idézett elő - jelentette ki az 

Országgyűlés elnöke szombaton Orosházán. Kövér László, a Mondjunk nemet a szankciókra! 

című országjáró sorozat egyik Békés megyei állomásán azt mondta, Európa a gazdasági 

háborúba önként vonta bele magát. A politikus leszögezte, a kormány célja, hogy 

Magyarországon a gazdaság teljesítménye, a fenyegető európai recesszió esetén se essen 

vissza. A kormány a kis- és közepes vállalkozások mellett a nagyüzemeknek is igyekszik 

támogatást adni a munkahelyek megőrzése érdekében - hogy miként a járvány alatt, úgy most 

is - arra ösztönözve a cégeket, hogy korszerűsítéssel javítsák versenyképességüket - közölte a 

házelnök. Magyarország gázellátása ebben a pillanatban biztonságban van. Gáztározóink 

föltöltöttsége jelenleg 1,3 évre fedezi a lakossági igényeket, az ipari fogyasztókat is beleértve 

az éves szükséglet 60-70 százalékára elegendő - mondta. Kövér László úgy fogalmazott, bár 

vagy egy évtizede arról győzködik Magyarországot, hogy az oroszok megbízhatatlan 
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partnerek, tények bizonyítják, nem ők használták fegyverként a gázt, hanem fordítva: az 

Európai Bizottság próbálta meg a szankciókon keresztül azt ellenük visszafordítani. 

 

Szijjártó: nem fogadunk el a magyar érdekeket veszélyeztető uniós szankciókat 
2022. november 7. – MTI, Hirado.hu, HirTV, Demokrata, Mandiner, ORIGO, MagyarNemzet 

Magyarország nem fogad el olyan uniós szankciós csomagokat, amelyek veszélyeztetik az 

ország érdekeit, például az energiabiztonságát - erről beszélt a külgazdasági és 

külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szijjártó Péter 

emlékeztetett arra, hogy az orosz-ukrán háború kitörése utáni napokban az első Oroszország 

elleni szankciós csomag előkészítésekor Brüsszelben arról beszéltek, hogy ennek két 

eredménye is lehet: egyrészt térdre kényszeríti az orosz gazdaságot, másrészt gyorsan véget 

vet a háborúnak. A háború azonban már nyolc hónapja tart és brutálisabb, mint bármikor, az 

európai gazdaság pedig nehézségekkel küzd, a szankciós infláció miatt egyre kevesebbet ér az 

emberek pénze. Már az újabb, immár kilencedik szankciós csomag emlegetésére is újabb 

gázáremelés következett a világpiacon. Jobb lenne végre szembe nézni a szankciós politika 

hatásaival. Az EU következő szankciós csomagja a hírek szerint a nukleáris technológiákra 

fog vonatkozni. Már több tagállam külügyminisztere is jelezte, hogy támogatni fogja, ez 

azonban egy újabb vörös vonal Magyarország számára - mondta a külügyminiszter. 

 

Potápi: a magyarság csak magára számíthat 
2022. november 4. – MTI, Hirado.hu, MagyarNemzet, 3szek.ro, Korkep, HirTV 

1956. november 4-én is bebizonyosodott, hogy a magyarság csak magára támaszkodhat, nem 

számíthat másra - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

pénteken, a nemzeti gyásznapon Dombóváron. Potápi Árpád János, aki a térség fideszes 

országgyűlési képviselője is, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet 

csapatok bevonulásának évfordulóján tartott megemlékezésen hozzátette: bár az ENSZ 

elítélte a szovjet beavatkozást, érdemi segítséget Magyarország nem kapott. "Ebből is 

megtanulhattuk akkor, hogy az jár nekünk, amiért mi magunk megküzdünk" - fogalmazott. 

Azt mondta, a forradalmat leverték, "a tüzet kioltották, de a parázs tovább élt a hamu alatt". A 

kiolthatatlan parázs örökérévnyű hagyatéka 1956-nak, ezt vitték magukkal azok, mintegy 

200-220 ezren, akik elmenekültek az országból. Rajtuk kívül a forradalom áldozatai között 

van 3000 elhunyt, 20 ezer sebesült, több száz kivégzett forradalmár és több tízezer 

meghurcolt, bebörtönzött ember - emlékeztetett. Az államtitkár szerint 1956 parazsa kapott 

erőre az 1989-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek 

elegük lett "a kádári terrort is idéző baloldali kormányzásból". Kiemelte: 2010 óta megértük 

Magyarország felvirágzását. "Sok nehéz helyzetbe kerültünk, de mindegyikben megerősödve 

folytathattuk munkánkat. Nemzetközi nyomás alá helyeztek bennünket, fenyegettek, majd 

jött a világjárvány most éppen a háborús szankciók következményei sújtanak bennünket, de 

Magyarország kormánya továbbra is kitart nemzetünk oldalán, népünk érdekében" - mondta. 
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Szili Katalin: a lettországi magyar közösség is számíthat Magyarországra 
2022. november 5. – MTI, hirado.hu, 888.hu 

A lettországi magyar közösség is számíthat Magyarországra - közölte Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott szombaton az MTI-vel, miután Rigából hazaérkezett Budapestre. 

Közleménye szerint a politikus a Lettországban élő magyarok Balaton Társaságának 

elnökségével találkozott háromnapos rigai látogatása során. A miniszterelnöki megbízott a 

találkozón átadta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár üdvözletét, és biztosította a magyar közösséget, hogy 

Magyarország abszolút prioritása továbbra is a külhoni magyar közösségek támogatása. Az 

Országgyűlés volt elnökének közleménye szerint az idén 30 éves rigai egyesületet 2001 óta 

vezető Molnár Sándor elnök megköszönte a nemzetpolitikai államtitkárság elmúlt években 

nyújtott támogatását. "Bár a pandémia miatt bevezetett korlátozások nagyban 

megnehezítették a közösség szervezését, de három évtizedes munkájukat mindenképpen 

aktívan folytatni kívánják és ebben Magyarország rigai nagykövetsége is jelentős segítséget 

nyújt" - idézi a közlemény a Balaton Társaság elnökét. A találkozó kapcsán Szili Katalin 

kiemelte: a magyar közösséget nagy mértékben kárpátaljai származású magyarok alkotják, 

akiknek fontos a biztos magyarországi háttér, kiemelten a jelenleg zajló ukrajnai háború 

miatt - írták, megjegyezve, hogy támaszt nyújt számukra az Alaptörvénybe foglalt 

felelősségvállalás a diaszpóra magyarságáért. A miniszterelnöki megbízott elmondta, hogy a 

külhoni magyar közösségek lélekszámuktól függetlenül fontosak, és elválaszthatatlan részeit 

képezik a magyar nemzetnek. A lettországi magyarság, bár kisebb közössége a diaszpórának, 

de pótolhatatlan alkotóeleme. 

         
Vizsgálja a román rendőrség a mihazánkos Bartha Barna akasztásról tett 

kijelentését 
2022. november 4. – Krónika, maszol.ro 

Hivatalból vizsgálatot indított a Maros megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya a 

magyarországi Mi Hazánk politikusának a Marosvásárhelyi Rádió egyik munkatársával 

kapcsolatban tett kijelentései ügyében. Bartha Barna, az ellenzéki alakulat nemzetpolitikai 

kabinetjének vezetője azt mondta egy nyilvános, Sepsiszentgyörgyön tartott párteseményen a 

Marosvásárhelyi Rádió munkatársára, Parászka Borókára utalva, hogy „ha az ilyeneket a 

magyarok nem tudják felakasztani, maguk közül nem tudják kiiktatni, akkor nem csoda, hogy 

oda jutunk, ahol tartunk.” A rendőrség azután kezdett el hivatalból vizsgálódni, hogy a román 

nyelvű sajtó is az beszámolt ügyről a magyarországi Telex portál cikke alapján. „Zajlik a 

nyomozás az eset pontos okainak és körülményeinek felderítésére” – idézte az Agerpres 

hírügynökség a megyei rendőr-főkapitányság pénteken kibocsátott sajtóközleményét. 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/11/05/szili-katalin-a-lettorszagi-magyar-kozosseg-is-szamithat-magyarorszagra
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vizsgalja-a-roman-rendorseg-a-mihazankos-bartha-barna-akasztasrol-tett-kijelenteset
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vizsgalja-a-roman-rendorseg-a-mihazankos-bartha-barna-akasztasrol-tett-kijelenteset


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 7. 

. 

 

„Példátlanul súlyos kijelentés”. Elítélte a MÚRE és a román közrádió vezetősége 

a Mi Hazánk akasztásos kirohanását 
2022. november 4. – Krónika, maszol.ro 

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete és a román közszolgálati rádió vezetősége egyaránt 

elítéli, hogy a Mi Hazánk magyarországi párt politikusa egy erdélyi magyar újságíró 

felakasztásáról beszélt egy székelyföldi fórumon. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

igazgatótanácsa és becsületbírósága az üggyel kapcsolatos állásfoglalásában úgy értékeli, hogy 

a magyarországi politikai párt képviselője az erdélyi magyar közbeszédben példátlanul súlyos 

kijelentésre ragadtatta magát. A szakmai szervezet felidézi, hogy Bartha Barna antiszemita, 

rasszista kijelentései mellett egy ismert erdélyi magyar újságíró felakasztásának a 

lehetőségéről beszélt egy nyilvános rendezvényen, méghozzá a bérbeadó jóhiszeműségével 

visszaélve, az egyik történelmi sepsiszentgyörgyi ingatlanában. A MÚRE leszögezte: a 

gyűlöletbeszéd minden formáját elítélve elhatárolódik az elhangzottaktól. „A fizikai erőszak 

minden formája mellett, a szóbeli megfélemlítést is elutasítjuk. Felhívjuk a figyelmet arra, 

hogy az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) éppen ezekben a 

napokban szólította fel világszerte a hatóságokat az újságírók elleni bűncselekmények 

megfelelő kivizsgálására és elítélésére. Erőszakmentes közbeszédet Erdélyben, a politikában 

és a médiában egyaránt!” – szerepel az újságírószervezet honlapján közzétett 

állásfoglalásban. 

 

Kelemen Hunor: elítéljük az agressziót függetlenül attól, milyen oldalról jön és 

ki ellen irányul 
2022. november 4. – maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

A magyarországi Mi Hazánk párt néhány képviselője székelyföldi körútja során 

Sepsiszentgyörgyre is ellátogatott, ahol a párt egyik tagja megengedhetetlen kijelentéseket 

tett több nemzeti kisebbségre és egy erdélyi magyar újságíróra is. Mint utólag kiderült, a 

Marosvásárhelyi Rádió és több magyarországi lap munkatársáról, Parászka Borókáról van 

szó. A Maszol megkeresésére Kelemen Hunor elmondta, az RMDSZ határozottan elutasítja az 

agresszió minden formáját, függetlenül attól, hogy milyen oldalról érkezik vagy ki ellen 

irányul. „Az álláspontunk világos, nem változott az elmúlt 32 évben, függetlenül attól, hogy 

kiről van szó, politikusról, újságíróról, bármilyen közszereplőről vagy polgárról. Az újságíró is 

ugyanolyan polgár, mint a többi átlagember és a politikus is, bár a közvéleményre nyilván 

mindkettő nagyobb befolyással bír, és ezért a figyelem is inkább rájuk irányul” – szögezte le a 

Maszol kérdésére Kelemen Hunor.  

 

Elítélte a román kormányfő a mihazánkos Bartha Barna akasztásról tett 

kijelentését, vizsgálódik a rendőrség 
2022. november 4. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalból eljárást indított a Maros megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya a 

magyarországi Mi Hazánk politikusának a Marosvásárhelyi Rádió egyik munkatársával 
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kapcsolatban tett kijelentései ügyében. Nicolae Ciucă román miniszterelnök nyilvánosan 

elítélte a magyar újságíróval szembeni fenyegetőzést, és ő is a történtek kivizsgálására 

szólította a hatóságokat. A liberális kormányfő közösségi oldalán posztolt bejegyzésében 

elfogadhatatlannak, a demokratikus értékekkel szembeni súlyos támadásnak nevezte a 

magyarországi ellenzéki politikus megnyilvánulását. „Az újságírók szabad 

véleménynyilvánítása a jogállamiság alapfeltétele, és valamennyi demokráciában alapvető 

érték. Felszólítom az illetékes állami intézményeket, hogy törvény adta hatáskörüknél fogva 

védelmezzék az újságírókat, ugyanakkor vonják felelősségre a gyűlöletet és diszkriminációt 

szító diskurzust terjesztőket” – írta bejegyzésében Nicolae Ciucă román miniszterelnök. 

 

Nem csak az idegenforgalom virágzik Székelyföldön, hanem a feketeturizmus is 
2022. november 5. – maszol.ro 

Jó volt idén a nyári idegenforgalmi szezon, több székelyföldi üdülőhelyen a látogatók száma a 

2019-es értéket is meghaladta, márpedig a járvány előtti utolsó év kiemelkedően sikeres volt 

az ágazat számára. Ennek ellenére, a szálláshelyek kihasználtsága egy sor turisztikai 

településen gyanúsan alacsony volt, legalábbis ez derül ki a hivatalos statisztikai adatokból. A 

feketeturizmus nem székelyföldi, hanem országos jelenség. Az INS adatai szerint júliusban 

48,6 százalékos volt a Konstanca megyei szálláshelyek kihasználtsága, ami teljesen kizárt, 

augusztusban pedig 60,2 százalékra nőtt, ami szintén elég távol állhat a valóságtól. 

Ugyanazon időszakban a felkapott Brassó megyében 31,2, illetve 38,1 százalékban teltek meg 

a szálláshelyek a hivatalos statisztikák szerint, Hargitában pedig 37, illetve 39,4 százalékban. 

Háromszéken minden bizonnyal jóval kisebb a feketeturizmus aránya, ott ugyanis 49,4, 

illetve 51,9 százalékos volt a kihasználtság. 

 

Újdonságokkal teli két év Csíkszereda élén  
2022. november 5. – szekelyhon.ro 

A változás volt az egyik kulcskifejezése annak a beszámolónak, amelyet Korodi Attila 

csíkszeredai polgármester tartott pénteken, mandátumának első két évét értékelve. Mint 

összefoglalta, sok területen igyekeztek nyitni a különböző korosztályú városlakók, a gazdasági 

szereplők, befektetők felé, de a beruházások, fejlesztési tervek, támogatások, közösségi 

kezdeményezések vagy a rendezvények terén is számos újdonság történt. A városvezető kitért 

arra, hogy október 27-én volt két éve a mandátum átvételének. Mint említette, jelenleg 235 

millió lej értékben valósítank meg európai uniós projekteket, ehhez adódik még egy 37 millió 

keret, amelyet a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) támogatott. Igyekeznek még 

legalább akkora összegre pályázni, mint amennyit most felhasználnak – jegyezte meg. Így 180 

millió lej értékben pályáztak az Európai Unióhoz és a Norvég Alaphoz, 15 millió lej értékben 

pedig a Környezetvédelmi Alaphoz. A polgármester úgy értékelt, az új városvezetés abba az 

irányba halad, amelyet eltervezett, a legfontosabb sarokpontoknál megtörténtek azok a 

lépések, amelyek szükségesek, hogy ezek működőképessé váljanak. Úgy látja, a négy év alatt 

fontos végig vinni a nagy projekteket, és újakat beindítani, amelyeket majd folytatni lehet. 
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Egymillió eurós beruházás kezdődött a Csallóközi Múzeumban 
2022. november 4. – ma7.sk  

Ezekben a forráshiányos időkben igazán jó hír, hogy megyei támogatással teljesen átalakul és 

bővül a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum raktárépülete. Egy elavult, a tűzbiztonsági 

előírásoknak már nem megfelelő épület 21. századi követelményeknek megfelelő átépítéséről 

van szó. Nemcsak a raktárépületet építik át, az emeletre kerülnek a múzeum irodahelyiségei 

is. Ezáltal pedig újabb hely szabadul fel a múzeum gyűjteményének, bővülhet a kiállítási tér a 

kastély épületében. „Nagyjából 1 millió eurós beruházásról van szó, ami jövő októberre készül 

el. Nagy köszönet jár ezért a megyei önkormányzatnak és Berényi József megyei alelnöknek, 

aki személyesen is sokat tett annak érdekében, hogy ez az átépítés megvalósulhasson. Az 

épület emeletén négy iroda, archív, konzervátori helyiség lesz. Végre ideális körülmények 

között folyhat majd az értékmentő munka” – tájékoztat Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum 

igazgatója. Hozzáteszi, Dunaszerdahely városával is remek az együttműködés, az 

önkormányzat is prioritásként kezeli intézményüket, s amiben tud, segít. Beszél arról is, hogy 

ezekben az energiaválságos időkben, ők is igyekeznek spórolni a fűtésen és világításon. Már 

magasabb előleget fizetnek, mint tavaly ilyenkor, de teljesen nem hagyhatják kihűlni a Sárga 

kastély falait, hiszen a múzeumi tárgyak állagának megóvása miatt is szükséges egy állandó 

hőmérséklet. A kiállítócsarnokot szintén temperálni kell. 

 

Naszvadon megtámadták a választás végeredményét 
2022. november 4. – ma7.sk  

Panaszt nyújtottak be az önkormányzati választások eredményével kapcsolatban Naszvadon. 

A hírt elsőként a Denník N közölte. A Komáromi járás legújabb városában ketten indultak, 

Molnár Zoltán a Szövetség színeiben, és Zoltán Oslanec független jelölt. A városban 4007 

választásra jogosult él, 1954-en járultak az urnákhoz, a választási részvétel 48,76 százalékos 

volt. Molnárnak 1616 voksot sikerült begyűjtenie, míg Oslanec 293 szavazatot kapott. A 12 

tagú képviselő-testületbe a Szövetség 10 jelöltje, valamint két független jutott be. Molnár 

Zoltán érdeklődésünkre elmondta, ők is csak a sajtóból értesültek a beadványról, hivatalos 

megkeresést egyelőre nem kaptak, így nem tudja, hogy a beadvány mivel kapcsolatos. A 

választással kapcsolatos ügyekben a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság illetékes. A bíróság 

honlapján közzétett információk szerint a testületnek a beadvány kézbesítésétől számított 30 

napon belül kell dönteni, összetettebb esetekben 60 nap áll a rendelkezésükre. 

 

Forró: Nem a felmérések, a hétvégi választások mutatják a Szövetség valós 

erejét 
2022. november 4. – ma7.sk  

A közvélemény-kutatások pontosságát is megkérdőjelezte Forró Krisztián a TA3 hírtelevízió 

Téma dňa (A nap témája) című műsorában csütörtökön este. A TA3 bár későn kapcsolt, de az 
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első olyan pozsonyi, szlovák nyelvű csatorna, amely külön témaként foglalkozik a Szövetség 

párt október 29-ei választásokon elért eredményével. Ezeket az eredményeket a műsorvezető 

csak egy alkalommal tartotta megkerülhetetlennek, így Forrónak kellett az alapvető 

információkat is megosztania a nézőkkel. A Szövetség elnöke röviden, de határozottan 

összefoglalta a párt által elért legfontosabb és leglátványosabb eredményeket, mely szerint a 

legtöbb megválasztott megyei képviselőt állíthatják az össze induló párt közül, illetve a 

legtöbb megyei preferencia-szavazatot éppen a Szövetség jelöltjei kapták. A pártelnök 

hangsúlyozta, hogy a Szövetség a régiók pártja. Bátran kijavította a műsorvezető, Peter Bielik 

azon felvetését is, hogy az eredmények feljogosítják őket a Nagyszombat és Nyitra megyei 

önkormányzatokban az alelnöki posztok igénylésére; Forró ugyanis hozzátette, hogy az 

említett két kerületen kívül Besztercebánya és Kassa megye alelnöki posztjára is feljogosító 

eredményeket értek el, így nem kettő, hanem négy megye alelnökeiben gondolkodnak. 

Hozzátette, az egyeztető tárgyalások már meg is kezdődtek. 

 

A Szövetség előrehozott választást akar, de a népszavazást pártkampánynak 

tekinti 
2022. november 4. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

A Szövetség régóta sürgeti az előrehozott parlamenti választást, úgy véli, az embereknek 

joguk van népszavazás útján kifejezni a véleményüket.  A januárra tervezett referendumot 

azonban egyetlen párt hosszú ideje folyó kampánya részének tekinti. „Meggyőződésünk, hogy 

kompetens és stabil kormányra van szüksége Szlovákiának. Minél hamarabb, annál jobb az 

országnak és a lakosságnak is" – fogalmazott közleményében Magdeme Klára, a Szövetség 

szóvivője. A párt a Smer-SD által kezdeményezett januári népszavazást a politikai párt által 

folytatott kampány részének tekinti, ezért nem kapcsolódott be aktívan a kezdeményezésbe. 

Az előrehozott választásról szóló népszavazást 2023. január 21-én tartják. A lakosok 

kifejezhetik, azzal értenek-e egyet, hogy népszavazás útján, vagy hogy parlamenti határozattal 

rövidíthető-e le a választási időszak. Ehhez alkotmánymódosítás szükséges. A népszavazást a 

Smer-SD kezdeményezte más ellenzéki pártokkal közösen. Két kérdést akartak feltenni. A 

kormány azonnali lemondásáról szóló kérdést a köztársasági elnök átadta megfontolásra az 

Alkotmánybíróságnak. A bíróság határozata értelmében a kérdés nincs összhangban az 

alkotmánnyal, ezért nem kerül rá a népszavazási ívre. 

 

Önkormányzati tabló: sikerek és tanulságok magyar szemmel 
2022. november 4. – Kolek Zsolt – ma7.sk 

Bár a helyi versenyfutások esetenként nem tanulság nélküliek, múlt szombaton a Szövetség, 

megőrizve az elődpártok négy évvel korábban megszerzett pozícióit, vitathatatlanul a 

magyarlakta régiók domináns szereplőjévé vált a települési önkormányzati választásokon. 

Október 29-én összevont választásokat rendeztek, ennek ellenére jól kimutathatóan eltérő 

választói lélektan jellemezte a megyei és a települési önkormányzati szavazásokat. A korábbi, 

de a múlt szombati tapasztalatok is igazolják, a megyei választások esetében is fontos szerepe 

van a jelöltek személyiségének, ez a tényező azonban a helyi önkormányzatok esetében, 
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amelyeket a választók a legközelebb éreznek magukhoz, még meghatározóbb. Ez a tényező 

ezúttal is döntően befolyásolta és magyarázza egyes helyi eredmények alakulását. A korábbi 

választásokon rendre többen járultak az urnákhoz a települési önkormányzati választásokon, 

mint a megyei voksolásokon. Október 29-én, ha a költségeken nem is sikerült lényegesen 

faragni, a törvényalkotó szándéka érvényesült, hiszen az összevont választás kétségkívül 

megemelte a megyei részvételt. A korábbi választások tapasztalatai azonban most is 

kimutathatóak voltak, hiszen az egyidejű voksolás ellenére mintegy százezerrel több voks 

érkezett a települési önkormányzati jelöltekre. 

 

A Püspöki Konferencia is reagált Orosch szavaira: Minden püspök saját maga 

felel a véleményéért 
2022. november 5. – ma7.sk, Új Szó  

Egyházmegyéjében minden püspök saját maga kompetens a tetteit és a kijelentéseit illetően, 

és a véleményéért is saját maga felelős. Jelentette ki  Ján Orosch nagyszombati érsek 

körlevelének médiavisszhangjára reagálva a Szlovák Püspöki Konferencia. A dokumentum 

tartalmáról a Püspöki Konferencia bővebben nem kívánt nyilatkozni, de arra hivatkozott, 

hogy a Nagyszombati Főegyházmegye belső igényeit szolgáló dokumentumról van szó. „Nem 

a mi tisztünk, hogy ezt kommentáljuk” – tolmácsolta a Püspöki Konferencia álláspontját 

Radovan Pavlík, a sajtóosztály munkatársa. A Denník N megállapításai szerint a körlevélben, 

amelyet a nagyszombati érsekség papjai kaptak meg, Ján Orosch érsek megkérdőjelezte a Vár 

utcai támadás áldozatainak ártatlanságát. Bár Orosch azt állítja, hogy a meggyilkolásuk őt is 

megérintette, és a gyilkos szerinte tele volt gyűlölettel, elismeri, hogy az „ártatlan áldozatok” 

szókapcsolat zavarja őt. Kérdésein keresztül a lövöldöző áldozatait közvetve összefüggésbe 

hozza a lehetséges drogfüggőséggel vagy az erkölcstelen viselkedéssel. 

 

Szoros együttműködésben az újrázó polgármesterek 
2022. november 5. – felvidek.ma  

Munkamegbeszélésen fogadta Keszegh Béla, Komárom polgármestere pénteken Klein 

Otokár, Érsekújvár újraválasztott polgármesterét. A két város több területen működik együtt 

– az egyik legjelentősebb a Fenntartható városfejlesztés (Udržateľný mestský rozvoj-UMR) 

keretében való együttműködés, melynek köszönhetően több mint 30 millió euró érkezik a 

Komárom – Érsekújvár tengelyen lévő régióba. A szlovák Beruházási, Regionális Fejlesztési 

és Informatizációs Minisztérium (MIRRI) még 2020 őszén hirdette meg a programot – erről 

itt tájékoztattuk olvasóinkat. A két dél-szlovákiai város gyakorlatilag úgy verekedte be magát 

a programba, hiszen eredetileg nem számoltak velük. Kiemelkedő siker, hogy a megítélt 25 

millió eurót, ami a régióba érkezik, most újabb egy 5 millióval növelték. Ahogy Keszegh Béla 

nyilatkozta portálunknak, közös sikernek számít az Érsekújvár-Komárom UMR városi 

fejlesztési terület létrehozása, amellyel a térség külön uniós források lehívására lett jogosult. 

Szlovákiában 18 ilyen városi fejlesztési területet hoztak létre, ám a déli régióban csak ezt az 

egyet sikerült kiharcolni a városoknak. A korábbi irányelvek alapján ez a fejlesztési terület 

25,5 millió euró külön forrás lehívására volt jogosult, de ezt az összeget közel 5 millió euróval 
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növelték, tehát a Komárom-Ógyalla-Bajcs-Érsekújvár területre 30 283 444 euró külön forrás 

lesz elérhető a következő években. 

 

A szentesi kőfejfák 
2022. november 5. – ma7.sk  

A Királyhelmec közvetlen szomszédságában fekvő Szentes község lakosainak száma 815, 

zömében reformátusok lakta településről van szó, amelynek temetője kincseket rejt. A néhol 

több mint százéves síremlékek sajátos, a népművészet körébe sorolható fajtáját alkotják a 

helyiek által kőfejfának nevezett, egyedien faragott sírjelek. Az évszázadok során több nemesi 

család, így a 19. század elején a Mailáthok birtokában is volt a falu, valószínűleg a Lignó-

domb szomszédságában lévő kőbányát is beleértve. Az államosítást követően, pár évtizede 

ismét magánkézben lévő lelőhelyről a mai napig fejthető a piroxénandezit, más néven trachit, 

amit a környéken csak szentesi kőként emlegetnek. Évszázadok óta használták ezt a masszív, 

rétegesen hasadó, lapos követ jellemzően építkezésre – a házak és kerítések falainak, ivóvizes 

kutaknak, de udvarok kirakására, akár borospincék építésére is, kockákra faragott formában 

pedig útburkolatnak. 

 

Fekete Irén marad a pedagógusszövetség élén 
2022. november 6. – ma7.sk  

Szombaton tartotta XV. Országos Közgyűlését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(SZMPSZ), amelynek tisztújítása során ismét Fekete Irént választották meg a szövetség 

országos elnökének. A rimaszombati közgyűlésen megvitatták, majd jóváhagyták a szervezet 

módosított Alapszabályzatát, valamint a 2022-26-os időszak programját. Az elnöki 

beszámolót követően sor került a tisztújításra, amelynek során az elnökön kívül, az 

alelnököket, az ellenőrző bizottságot, az Országos Választmány tagjait és az SZMPSZ 

elnökségét is megválasztották.  A közgyűlésen résztvevő 85 küldöttől Fekete Irén 84 

szavazatot kapott, így egyöntetű felhatalmazással további négy évig töltheti be a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöki tisztségét. Fekete Irén portálunknak telefonon 

nyilatkozva elmondta, hogy nagy megtiszteltetésnek vette, hogy ismét erre a posztra jelölték, 

mert ez azt jelenti, hogy bíznak benne és alkalmasnak tartják arra, hogy tovább vezesse a 

pedagógusszövetséget. Fekete Irén hangsúlyozta, hogy a nemzedékek által megteremtett 

értékeket megtartva, azokat nem feladva, az új kihívásoknak, valamint a közösség által 

kialakított és jóváhagyott értékrendnek minden körülmények között meg kell felelni, s ő is ezt 

tekinti legfőbb céljának. 

 

Klubest Durica Katarinával „Mennyit adtál érte?” című legújabb regényéről 
2022. november 6. – felvidek.ma  

A Szőgyéni Könyvtár és Galéria épületében köszöntötte Smidt Veronika könyvtáros Durica 

Katarinát, aki elhozta a néhány hete megjelent Mennyit adtál érte? című könyvét. Smidt 

Veronika bemutatta az írónőt a közönségnek, ismertette a munkásságát. Tagja a Szépírók 

Társaságának, de fény derült újságírói tevékenységére, az eddig megjelent könyveire és a 
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családi életébe is betekintést kapott a közönség. Első könyve, a Szökés Egyiptomba 2013-ban 

jelent meg, melyet a következő évben szlovákul is kiadtak. Az 1970-80-as években játszódik 

második regénye, a 2016-ban megjelent Szlovákul szeretni címmel, mely a szlovákiai magyar 

identitást vizsgálta. A harmadik könyve 2018-ban jelent meg A rendes lányok csendben 

sírnak címen, a felvidéki magyar maffia áldozatairól. A regény színpadi adaptációját Paczolay 

Béla rendezésében 2021 márciusában mutatták be a Vígszínházban és folynak a 

megfilmesítés előkészületei is. Negyedik könyve Városi rókák címen látott napvilágot, mely a 

brüsszeli éjszakai élet, a diplomatafeleségek, a kiszolgáló személyzet és a prostituáltak világát 

mutatja be. A regény 2020 végén jelent meg az írónő által alapított Piros Hó Könyvkiadónál. 

Legújabb könyve néhány héttel ezelőtt látott napvilágot Mennyit adtál érte? címen. 

 

Tornalja új polgármesterének tervei 
2022. november 6. – felvidek.ma  

Tornalján Győrfi Erika személyében szombaton új polgármestert választottak, aki számára 

nem teljesen ismeretlen az önkormányzati munka, hiszen 2011-től a város főellenőreként 

dolgozott. Az azóta szerzett tapasztalatokat pedig kamatoztatni kívánja új munkakörében is. 

A Rőcei járás városában 12 év után került új vezető a település élére. Szögedi Anna három 

választási időszak alatt szolgálta a várost, sokat téve annak fejlődéséért, gyarapodásáért, most 

azonban már nem indult a posztért. Győrfi Erika a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy 

elsősorban a város útjainak, járdáinak javítását fogja szorgalmazni, mert azok a 

csatornahálózat kiépítése után ugyancsak rossz állapotban vannak. „Továbbá a fürdőnk 

megnyitására fogok összpontosítani, ott is a külső medence újjáépítésére, valamint a Zoltán 

park és az amfiteátrum megújítására” – hangsúlyozta. Ugyanis meggyőződése, hogy 

Tornaljának minden feltétele megvan ahhoz, hogy a kultúra, a sport, az idegenforgalom 

városa lehessen. Szeretné befejezni a Középső lakótelep belső területének, a Šafárik 

Alapiskola atlétikai pályájának és az egészségügyi központnak a megújítását is. 

 

Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, huszonharmadszor 
2022. november 6. – ma7.sk  

2022. november 10-13. között immár huszonharmadik alkalommal rendezik meg az Egressy 

Béni Országos Színjátszó Fesztivált. A rendezvény idei évfolyamának Szepsi és Buzita ad 

otthont. A színjátszó fesztivál 23. évfolyamát a Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a 

Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya és társrendezői rendezik meg. A négy 

napos seregszemle 2022. november 10-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődik Szepsiben, a 

város főterén, ahol megkoszorúzzák a fesztivál névadójának szobrát. Ezt követően a városi 

művelődési központ nagytermében tartják az ünnepélyes megnyitót, melynek keretében 

átadják az idei Egressy Béni Fesztivál-díjat, fellép Vadkerti Imre és zenekara, illetve az első 

két versenyelőadást is megtekintheti a közönség. A verseny- és vendégelőadások sora 

csütörtök estétől szombat estig tart, a fesztivál első napján a szepsi művelődési központban, a 

második napon a buzitai kultúrházban, a harmadikon pedig a szepsi Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpontban. Érkeznek fellépők Kassáról, Komáromból, Galántáról, 
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https://felvidek.ma/2022/11/tornalja-uj-polgarmesterenek-tervei/
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Makrancról, Bódvavendégiből és Tallósról. A színházi előadások mellett az érdeklődők 

csütörtökön megtekinthetik a tornai Surovec Róbert pedagógus, író és helytörténész, 

valamint a tornai Szitás Henrietta kézműves és rajzművész kiállítását, szombaton pedig a 

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek példaértékű élettörténetét 

bemutató életrajz-kiállítást. 

    
Kishegyes: Tárlattal és filmvetítéssel emlékeztek az 56-os eseményekre 
2022. november 6. – Vajma.info 

A november 4-ei gyásznapról, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leveréséről 

idén a tárlattal, valamint filmvetítéssel emlékeztek meg Kishegyesen. ´56 képekben címmel 

nyílt kiállítás a helyi közösség tetőterében. 1956 november 4-e után, a szabadságharc 

leverését követően a kishegyesiek befogadták, elszállásolták a Magyarországról menekülő 

nemzettársaikat. A faluban az egykori szövetkezeti otthon és színház falára egy emléktáblát 

helyezett el a kishegyesi helyi közösség a Szabadkai Magyar Főkonzulátus támogatásával 

2016-ban. A Possessio hagyományőrző egyesület minden évben szervez a forradalommal 

kapcsolatos megemlékezést. A színház épületének felújítása miatt az emléktábla koszorúzása 

idén elmaradt. Sándor István alpolgármester elmondta, hogy ezért úgy döntöttek, hogy most 

a tetőtérben egy alkalmi képkiállítással, illetve azt követően egy filmvetítéssel emlékeznek 

meg a forradalom történéseiről, illetve leveréséről. A novemberi gyásznapról elmondta, a 

kishegyesiek kötődnek úgy is az eseményekhez, hogy az ötvenhatos menekültek közül, akik a 

déli határrészen, Szerbián keresztül menekültek, azok közül Kishegyesen többeket 

elszállásoltak, befogadtak. 

 

Két évtizede együtt 
2022. november 6. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

Pénteken délelőtt Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Homolya Ákos civil 

szervezetekkel megbízott tanácstag a városházán fogadta a Zentai Önkéntes Tűzoltótestület 

női csapatát. A hölgyek a nyáron ezüstéremmel tértek haza a szlovéniai tűzoltó-olimpiáról, s 

ez alkalomból fogadták őket tegnap. Czegledi Rudolf gratulált nekik a kiváló eredményhez. 

Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik támogatni az önkéntes testületet a 

lehetőségeihez mérten. – Nagy öröm számunkra, hogy a zentai csapat mindig jól szerepel a 

versenyeken. Szerettünk volna személyesen gratulálni, és elmondani, hogy büszkék vagyunk 

rátok, ugyanúgy, mint bármely más sportolóra. Az önkéntes tűzoltók óriási szerepet 

vállalnak, hiszen tudjuk, hogy a hivatásos állomány hogy áll itt Zentán. Az önkéntesek nélkül 

nem tudnák ellátni a feladatokat, köszönjük szépen a tevékenységeteket és a társadalmi 

szerepvállalásotokat – fogalmazott a polgármester. Vasas Balázs, az önkéntes tűzoltótestület 

elnöke elmondta, hogy a testület munkája szerteágazó, és sokat foglalkoznak a fiatalokkal. 
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Folytatódik a Zengő Vajdaság 
2022. november 6. – Magyarszo.rs 

Szombaton este a zentai városháza dísztermében került sor a Zengő Vajdaság elnevezésű 

koncertsorozat második állomására. A projekt fő célja a kórusének hagyományainak ápolása, 

más nemzetek és nemzeti kisebbségek kultúrájának megismerése, valamint az énekkarok 

közötti együttműködés és ismerkedés elősegítése. Telt ház előtt énekelt a házigazda Musica 

Tisiana vokális összeállítás, a zentai Cor Jesu kamarakórus, a törökkanizsai Líra női kar, és a 

petrőci Musica viva kamarakórus. Az eseményt a Musica Tisiana vokális összeállítás nyitotta 

meg, Bíró Magyari Kinga vezetésével, majd őket követte a többi énekkar az est folyamán. A 

jelenlévők különböző stílusú énekeket hallhattak, az egyházi zenétől egészen a pop-rock 

feldolgozásokig.  

     
KMKSZ választmányi ülés Jánosiban 
2022. november 5. – karpat.in.ua  

A jánosi Helikon Hotel konferenciatermében tartotta meg soros választmányi ülését a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A rendezvény kezdetén egyperces néma főhajtással 

emlékeztek meg az ukrajnai harcokban elesett katonákról. A napirendi pontok elfogadását 

követően Brenzovics László, a KMKSZ elnöke értékelte az elmúlt időszak történéseit. Kiemelt 

kérdésként kezelték a munkácsi Turul-emlékmű eltávolításának ügyét, valamint beszámoltak 

arról, hogy a szervezethez kapcsolódó alapítványok és orgánumok a továbbiakban is 

folytatják tevékenységüket. A KMKSZ a mai rendezvénnyel is megmutatta, hogy él, létezik, és 

ami a legfontosabb: működik – emelte ki beszédében Brenzovics László. 

 

Ülésezett a Beregszászi Kistérségi Tanács  
2022. november 5. – karpat.in.ua  

A háborúban elesett beregszászi katonák emlékére egyperces néma főhajtással kezdődött a 

Beregszászi Városi Tanács ülése. A képviselők főként költségvetési kérdésekben döntöttek és 

a Mikes Kelemen utca megyei tulajdonba történő átadásáról, valamint a kistérség „Turbota” 

programjának 2023-as évi támogatásáról. A tanács ülést megelőzően több napirend előtti 

felszólalás is volt. Vitalij Matijt, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás vezetője 

felszólalásában köszönetet mondott a kistérség vezetőinek a konstruktív munkáért. 

 

Kárpátalja kormányzója elmagyarázta, mikor vezethetnek be éjszakai kijárási 

tilalmat 
2022. november 5. – kiszo.net , karpataljalap.net, karpatalja.ma 

Amennyiben nagymértékben romlani fog a közbiztonság Kárpátalján és megnő az esti és 

éjszakai órákban elkövetett bűnesetek száma, nem lesz más választásunk, mint elrendelni az 

éjszakai kijárási korlátozást – jelentette ki Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai 

V
a

jd
a

sá
g

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.magyarszo.rs/hu/5077/vajdasag_zenta/275184/Folytat%C3%B3dik-a-Zeng%C5%91-Vajdas%C3%A1g-zenta-zene.htm
https://politic.karpat.in.ua/?p=61901&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=61880&lang=hu
https://kiszo.net/2022/11/05/karpatalja-kormanyzoja-elmagyarazta-mikor-vezethetnek-be-ejszakai-kijarasi-tilalmat/
https://kiszo.net/2022/11/05/karpatalja-kormanyzoja-elmagyarazta-mikor-vezethetnek-be-ejszakai-kijarasi-tilalmat/
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Közigazgatás vezetője szombati sajtótájékoztatóján, adta hírül a Pmg.ua hírportál. A 

kormányzó emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában az elmúlt időszakban egyre több célzott 

támadást intéztek az energetikai infrastruktúra ellen. Sok nagyvárosban, köztük Ungváron és 

több kárpátaljai településen a hálózat tehermentesítése érdekében már napok óta nincs 

közvilágítás. Mikita kitért arra, hogy a rossz látási viszonyok miatt megugrott a közlekedési 

balesetek száma a megyében, ezért a rendőrök fokozott ellenőrzést tartanak az utakon 

napnyugta után, hogy minden közlekedőt megóvjanak az esetleges közlekedési balesetektől.  

 

Sajtótájékoztatót tartottak a kárpátaljai határőrség képviselői 
2022. november 6. – karpat.in.ua  

A határrendészeti szervek szeptember 5.-én megkezdték a „RUBIZS 2022” elnevezésű 

speciális műveletet, amelynek célja a határsértők, valamint a mozgósítás alá eső 18 és 60 év 

közötti férfiak felkutatása. Az elmúlt két hónap során több mint 250 embert fogtak el a 

határátkelőkön és a zöldhatáron. Bizonyos esetekben az illetékes szervek figyelték a bűn 

szervezeteket, amelyek illegális úton segítették kijuttatni az ukrán állampolgárokat az EU-ba. 

Az egyik legismertebb eset az volt, amikor egyszerre kilenc határsértőt fogtak el a határon. 

Elmondásuk szerint a mozgósítás elől menekülő férfiak szinte minden lehetséges módszert 

kipróbálnak az Ukrajnából való kijutás érdekében: Telegram csatornákat, taxi szolgáltatókat 

és embercsempészek által nyújtott szolgáltatásokat is. 

 

Bustyaházai férfi a háború újabb áldozata 
2022. november 6. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai áldozata van a február 24-e óta dúló orosz–ukrán háborúnak. Bustyaházai 

katona haláláról kapott hírt a megye vasárnap. Elhunyt Dmitro Sepelev – közölte a 

Bustyaházai kistérség. A férfi harc közben vesztette életét. Dmitro Sepelev 35 éves volt. 

 

A menekültek és a vasutasok tiszteletére avattak miniszobrot Ungváron 
2022. november 5. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

A menekülteknek és a vasutasoknak szentelt miniszobrot helyeztek el az ungvári 

vasútállomás területén – írja a Szuszpilne hírportál Olena Francuzova, a vasútállomás 

megbízott igazgatójának nyilatkozatára hivatkozva. Az igazgató elmondása szerint a 

miniszobor felavatását a vasutasok napjára időzítették, akik a háború kezdete óta nagy 

segítséget nyújtottak a menekültek evakuálásában. A szobor egy bőröndön ülő nyuszit 

ábrázol. A művet Roman Murnik ungvári szobrászművész készítette. Elmondása szerint az 

ötletet a kramatorszki állomás elleni rakétatámadásról készült fényképekből merítette. 
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25 ezer hrivnyát gyűjtöttek a 68-as alakulat részére a Kárpátalja magyar 

szemmel c. kiadvány révén 
2022. november 6. – karpataljalap.net, karpat.in.ua  

15 ezer hrivnyát sikerült összegyűjteni a Kárpátalja magyar szemmel c. útikönyv eladásából, a 

Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács pedig 10 ezer hrivnyával egészítette ki az összeget, így 

összesen 25 ezer hrivnyát adtak át a 68-as területvédelmi alakulat megsegítésére, amelyben 

Fegyir Sándor ismert kárpátaljai turisztikai tanácsadó szolgál. A Munkácsy Mihály Magyar 

Házban nemrég mutatták be a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyv ukrán változatát. 

Az eredetileg magyar nyelven megjelent kiadványt elsőként Budapesten vehették kézbe az 

érdeklődők még júliusban. A könyv Kárpátalja történelmét, földrajzát, természeti értékeit, 

hagyományait, továbbá a családok számára is könnyen teljesíthető túra útvonalakat mutatja 

be. A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács számára egyértelmű volt, hogy az útikönyvet 

ukrán nyelven is ki kellett adni. 

 

Pedagógusok szakmai továbbképzése a Tulipán Tanoda szervezésében 
2022. november 5. – karpat.in.ua  

A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola november 10.-én és 11-én tartja a 

pedagógusok szakmai továbbképzését a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. 

Ennek az a célja, hogy az oktatók a gyökereinkhez visszanyúlva az autentikus népi kultúrát 

továbbadják a gyerekeknek, amit az iskolai tanórákon nem tudnak elsajátítani. Az idei évtől 

jelentősen bővült a tanoda, hiszen a három alapfokú művészeti iskola és a négy Tulipán 

Tanoda mellett 70 kárpátaljai településen indítottak kihelyezett szakköröket, ennek 

köszönhetően pedig még több pedagógus számára nyílt lehetőség arra, hogy csatlakozhasson 

a gyerekek képzésébe. 

  

Vándoregyetemmel a tudásbővítésért 
2022. november 6. – kiszo.net  

A GENIUS Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén 11. alkalommal került megrendezésre 

a Kárpátaljai Vándoregyetem, melynek idén is három intézmény biztosított helyszínt: a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a radvánci Szent Gellért Római Katolikus 

Szakkollégium, valamint – idén első alkalommal – a Kálvin János Református 

Szakkollégium. A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban 

dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási 

intézményben vagy ahhoz köthető szakkollégiumban bemutathassák kutatási témájukat vagy 

olyan tudományos eredményeiket, melyek széles körű érdeklődést válthatnak ki. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 4. – Kossuth Rádió 

 

66 év telt el azóta, hogy 1956. november 4-én hajnalban megindult a szovjet hadsereg 

magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése volt. Az október végi szabadság 

drámai küzdelemben, hamar elvérzett. A titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok 

szerint a harcokban 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. Az országgyűlés 

november 4-ét 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá.  

Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl.  

Mint ahogy maga a forradalom is eljutott a határokon túl élő magyarokhoz, így a leverése 

utáni megtorlási hullám is elérte őket. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy 

napjainkban hogyan él tovább a forradalmárok, a hősök emléke a Kárpát-medencében. 

Most következzenek a részletek! 

 

Mindenekelőtt arról, hogy november 3-án tartották meg a Magyar–Szlovák Kisebbségi 

Vegyes Bizottság XV. ülésének második fordulóját Budapesten. Az első forduló szeptember 

13-án volt, ahol a kilencórás tárgyalás után több nagyon fontos, nyitott téma maradt. Például 

a Benes-dekrétumok aktuális alkalmazásának helyzete, a kassai Rovás Egyesület székháza 

alatti telek kérdése, a komáromi Selye János Egyetem működésének pénzügyi támogatása, a 

kassai Márai-ház előcsarnokának felújítása is szerepel ezek között.  A csütörtöki tárgyalásról 

Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri 

különmegbízott, a szlovák magyar vegyes bizottság társelnöke beszélt. 

 

Ma tartották Brassóban a mártírok napját. A megemlékezés az Áprily Lajos főgimnáziumban 

koszorúzással kezdődött, majd ökumenikus istentisztelettel és könyvbemutatóval 

folytatódott, és Barcaföldváron ért véget. Elsőként Hází Bakó Esztert, az Apáczai Csere János 

Közművelődési Egyesület elnökét, illetve Benkő Levente történészt szólaltattuk meg. 

 

1956-ot követően a határon túli területeken is példát statuált a kommunista hatalom, a 

forradalommal szimpatizálók tucatjait zárta börtönbe vagy végezte ki. Romániában a 

Szoboszlay Aladár, a temesvári születésű pécskai és aradi római katolikus pap nevével 

fémjelzett Szoboszlay-per volt az egyik legnagyobb koncepciós per. Az aradi In Memoriam 

1956 Egyesület elnöke, Jámbor Ilona könyvet és dokumentumjátékot írt erről. Az utóbbit 

2016 novemberében, a forradalom 60. évfordulóján mutatták be Pécskán.  

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc egyik erdélyi elítéltje Varga László volt. 

Fiatal teológusként éppen tanulmányi szabadságát töltötte Budapesten, amikor kitört a 

forradalom és november 3.–án, hazatért Erdélybe. Néhány hónap múlva letartóztatták és 

"hazaárulás" vádjával életfogytiglani fegyházra ítélték. Megjárta Szamosújvár, Pitesti (ejtsd 

Pitest), Dézs börtöneit. 7 év után, 1964-ben, közkegyelmi rendelet alapján szabadult. 

Börtönéveiről ,,A fegyencélet fintorai" című naplókötetében írt, amely 1998-ban látott 

napvilágot. A napló második, bővített kiadása idén - 5 évvel Varga László halála után - jelent 

meg. A könyvbemutatót az 56-os magyar szabadságharc 66. évfordulóján tartották, a 

marosvásárhelyi cserealji templomban, ahol Varga László 1988-tól szolgált, az akkor alakult 

gyülekezet első lelkipásztoraként. A rendezvény résztvevői Varga Lászlóra emlékezve 

hangsúlyozták: életét a hit, a humor és a helytállás, a népe iránti elkötelezettség vezérelte. 

 

Az 1956-os forradalomnak jugoszláviai, köztük délvidéki magyar áldozatai is voltak. A velük 

kapcsolatos kutatásairól kérdezte Csorba Béla írót, helytörténészt munkatársunk. 

verseny is tartanak. 

 

Határok nélkül 

2022. november 5. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Állami Kincstár 1890-ben telepített 420 katolikus családot a Nagybecskerek déli 

peremén fekvő kietlen pusztára, ahol a muzslyaiak a „semmiből” teremtették meg az 

emberhez méltó életfeltételeiket úgy, hogy letelepítésük után néhány év múlva már volt 

templomuk és iskolájuk, és lassacskán beindult a művelődési élet is. Az azóta eltelt évtizedek 

alatt sokszor léptek közönség elé a színjátszók, megnyitottak számos képzőművészeti 

kiállítást és tucatjával hangolták fel a citerákat is. A Muzslai Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület október 29-én tartotta meg ünnepi rendezvényét, amelyen 

fennállásának 75. évfordulójára emlékeztek. A meghívott vendégek között ott voltak az elmúlt 

időszak elnökei, az egyesület támogatói, segítői, valamint mindazon egyesületek képviselői, 

amely egyesületekkel együttműködött a Petőfi. A jubileum apropóján díszokleveleket és 

köszönőleveleket adtak át az egyesületi munka aktív résztvevőinek és támogatóinak.  

 

Két XIX. század végi, felújított, történelmi egyesületi zászló felszentelését tartották október 

utolsó vasárnapján, a temesvári Millenniumi templomban. A Temesvár–gyárvárosi Katolikus 

Legényegylet zászlaja és a Temesvári Ruhakészítők zászlaja és zászlószalagja az idők során a 

Millenniumi templom közösségéhez került. Konzerválásukhoz, felújításukhoz a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet nyújtott támogatást. A Magyarok nagyasszonya tiszteletére 

felszentelt temesvári templomban megtartott ünnepi eseményen készült összeállításunk. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Rúg-e a Teri néni lova, amit Pista bácsitól vásárolt? A második világháború idején volt ez 

pereskedés tárgya. Várady Tibor vajdasági jogtudós és író a Mi legyen a bronz utazóórával? 

című, legújabb kötetét mutatták be Kolozsváron. 

 

,,Török háznak” hívják a szenci Városi Múzeumnak helyet adó épületet, amelyet a 

közelmúltban felújítottak és bővítettek. A múzeum egyik újdonsága a tűzoltó kiállítás.  

Sztresnyák Gábor múzeumigazgatóval beszélgetettünk a város neves épületeiről, amelyek 

közül néhány még megmenthető. 

 

Először a zene érinti meg, legyen az dal vagy hangszeres kompozíció, s ezt jeleníti meg utána 

a vásznon, - vallja munkásságáról a horgosi származású Fujkin István festőművész, aki újabb 

művészi kihívásokat keresve települt át Kanadába 1997-ben. Ott ismerkedett meg az indián 

kultúrával, amely nagyon megérintette, mert sorsközösséget érzett a leigázott néppel. Kék 

bagoly című sorozata öleli fel ezen korszakának legfontosabb alkotásait. 

 

 

 


