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Nyomtatott és online sajtó 
 

          

Potápi: a vajdasági magyar közösség jövőtervezésének kézzelfogható 

eredményei vannak 
2022. november 9. – MTI, Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösség életképes, élni akar, jövőt tervez, és a jövőtervezésnek 

kézzelfogható eredményei vannak, például új épületek, épületszárnyak, intézmények 

megnyitása - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ új épületszárnyának 

átadásán szerdán Szabadkán. Hozzátette: ez az intézmény, 2017-es megnyitása óta olyan 

képzéseknek és rendezvényeknek ad helyet, amelyek szükségessé tették a bővítését. 

„Szimbolikus esemény ez, mert jól illeszkedik abba a fejlődéssorozatba, amelyet ez a magyar 

nemzetrész az elmúlt néhány évtizedben, az elmúlt bő 20 évben elért. Az összes nemzetrész 

közül a vajdasági magyarság volt az, amely a rendszerváltást követően a legmélyebb szintről 

indult, (.) ebből kellett újraépítkezni, és az építkezés sikeres volt. Ma elmondhatjuk azt, hogy a 

Kárpát-medencében a vajdasági magyarság az, amelyik a legjobban megszervezett magyarság, 

amely talán a nemzetrész méretéhez is viszonyítva a legtöbb és legszebb, legfényesebb sikereket 

tudja maga mögött az elmúlt időszakban" - részletezte Potápi Árpád János. Az államtitkár 

magyarázata szerint amennyiben erős a politikai rendszer, akkor abból következőleg erős az 

oktatási, a kulturális, a szociális, valamint az egészségügyi intézményrendszer, de erős a média 

is, ha ezeknek köszönhetően a közösségek is meg tudnak erősödni. Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke a helyszínen büszkeségének adott hangot, hogy a vajdasági magyar 

közösség mindig is meg tudta fogalmazni a céljait. 

 

Az uniós bíróság elutasította a Minority SafePack kezdeményezőinek az Európai 

Bizottság döntése elleni keresetét 
2022. november 9. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Unió Törvényszéke elutasította a Minority SafePack nevű európai polgári 

kezdeményezés szervezőinek az Európai Bizottság azon döntése elleni keresetét, amely szerint 

a brüsszeli testület nem tesz lépéseket új uniós jogszabályalkotásra a nemzeti és nyelvi 

kisebbségek védelme érdekében – erről az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága 

tájékoztatott szerdán. Mint ismeretes, a Minority SafePack nevű kezdeményezés arra irányul, 

hogy felszólítsa az Európai Uniót a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozók védelmének 

javítására, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítésére. Miután az 

Európai Unió Törvényszékének korábbi ítéletét követően az Európai Bizottság tavaly 

januárban bejegyezte az európai polgári kezdeményezést, és összegyűlt az annak 

sikerességéhez szükséges egymillió aláírás, úgy döntött, hogy nem teszi meg a számára 
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lehetséges jogalkotási lépéseket. Az uniós bizottság indoklása szerint ugyanis a szóban forgó 

polgári kezdeményezés érintette területeken – a regionális vagy kisebbségi nyelvek 

fontosságának hangsúlyozása, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása – eddig 

megtett intézkedések elegendőek e kezdeményezés céljának eléréséhez. 

          
Elkezdődhet a tanuszoda építése Szászrégenben 
2022. november 9. – Krónika, maszol.ro 

Elkezdődhet a tanuszoda építése Szászrégenben, a kivitelezési szerződést szerdán írták alá 

Bukarestben – tájékoztatott az RMDSZ. A beruházás összértéke közel 23 millió lej. Az RMDSZ 

szerdai közleménye szerint a korszerű uszodában egy, a szabványoknak megfelelő, 25x15,4 

méteres medence lesz, amelyben 6 úszósávot alakíthatnak ki egyszerre. A földszinten öltözők, 

edzőterem és sportterem lesz, az emeleten pedig a közönség számára rendeznek be egy 124 

férőhelyes lelátót. A medencét az úszni tanuló gyermekek és a helyi közösség minden tagja 

használhatja. Cseke Attila fejlesztési miniszter a közlemény szerint arra is ráirányította a 

figyelmet, hogy az uszoda környezetbarát és energiahatékony lesz, hőszivattyúkkal és 

napelemekkel szerelik fel, így a szükséges energia több mint fele megújuló erőforrásokból 

származhat, és az uszoda fenntartási költsége is jelentősen kisebb lesz. 

 

Nincsenek tabutémák a magyar és román történészek között – Trianont eltérően 

ítélik meg, de tisztelik egymást 
2022. november 9. – Krónika 

Trianon kérdéskörét ugyan továbbra is eltérően látja a magyar és a román történészek 

többsége, de a vegyes bizottság ülésein nincsenek tabutémák. Nyitott, jó hangulatú 

párbeszédről számoltak be a Krónikának az október végi, aradi találkozó résztvevői. A magyar 

és román történészek vegyes bizottságának rendszeres ülésezését már önmagában is egyfajta 

sikernek tekintik a résztvevők. Nagy Levente, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE) román filológiai tanszékének vezetője a Krónikának elmondta, a lehető legjobb 

benyomásokkal távozott Aradról, ahol az idei ülést tartották október végén. „Az 1970-es évek 

elején jöttek létre a különböző országok akadémiái között a történész vegyes bizottságok 

(magyar–román, magyar–szovjet, magyar–osztrák, magyar–bolgár, magyar–lengyel, 

magyar–szerb stb.) Ezek közül mára sok megszűnt, vagy felfüggesztette tevékenységét, de a 

magyar–román működik. Az aradi ülés eredménye: a tapasztalatcsere és egymás kutatásainak 

kölcsönös bemutatása és megismerése” – fogalmazott a tanszékvezető. Zahorán Csaba, az 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Történettudományi Intézetének tudományos 

munkatársa szerint a vegyes bizottság fenntartja a magyar és román történészek közötti 

„hivatalos”, intézményesített párbeszédet, még akkor is, amikor épp nem folyik valamilyen 

látványos közös projekt. 
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Székelyföldi gazdáknak szerveznek pályázati tájékoztatót Csíkszeredában 
2022. november 9. – maszol.ro 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete tájékoztató fórumot szervez csütörtökökön délelőtt 10 

órától Csíkszeredában a nemrégiben elérhetővé vált hegyvidéki gazdálkodók számára kiírt 

pályázatokról – közölte a szervezet. A november 10-én, csütörtökön délelőtt 10 órától 

Csíkszeredában, a Hargita Megye Tanácsának Márványtermében megszervezett eseményen 

jelen lesz Barabási Antal Szabolcs, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 

államtitkára; Könczei Csaba parlamenti képviselő; Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei 

Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője; továbbá mindazon hatóságok képviselői, amelyektől 

igényelni kell a sikeres pályázáshoz szükséges engedélyeket. 

 

Nyílt levélben válaszol a marosvásárhelyi városháza Dan Tanasă provokációjára  
2022. november 9. – szekelyhon.ro 

Közzétette a marosvásárhelyi városháza azt a választ, amelyet a magyarellenességéről ismert 

Dan Tanasănak küldött a Hunyadi János-szobor kapcsán. A Románok Egyesüléséért Szövetség 

(AUR) Maros megyei parlamenti képviselője november elején szólította fel a városházát, hogy 

helyezzen ki román feliratot az idén júliusban felavatott szoborra. A marosvásárhelyi városháza 

válaszlevelében emlékezteti a parlamenti képviselőt, hogy a mellszobor engedélyeztetéséhez 

szükséges dokumentációt, amely annak formájára és felirataira is vonatkozik, a művelődésügyi 

minisztérium hagyta jóvá, mégpedig a Köztéri Műemlékek Országos Bizottsága, valamint a 

Nagyszebeni Területi Műemlékvédelmi Bizottság által. Az emlékműhöz Hunyadi Jánosra és 

korára vonatkozó információkat, illetve történelmi adatokat tartalmazó kiegészítő táblát 

rendeltek, amely a szobor mellé került. A tábla románul, magyarul és angolul olvasható 

szövege: „Hunyadi János (1407‒1456. augusztus 11., Zimony) a tizenötödik századi történelem 

meghatározó alakja, 1446-tól hat éven át a Magyar Királyság kormányzója volt.  

 

2030-ig terveznek  
2022. november 9. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A veszélyek évtizedébe léptünk, két éve a világjárvány, majd az orosz–ukrán háború miatt 

nehezített terepen élünk – fogalmazta meg Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke 

szerdán, a jelenlegi mandátum első felének kiértékelőjén. A háborúra válaszként adott uniós 

szankciók hatását naponta érezzük a bőrünkön, az árak emelkedése miatt felborult egy 

rendszer, de „a siránkozás nem megoldás” – szögezte le a Kovászna megyei önkormányzat 

elnöke. Hozzátette, az a tény, hogy az RMDSZ kormányon van, új lehetőségeket nyitott a 

fejlesztésekben és az identitáserősítő nemzeti ügyekben is. Ugyanakkor új finanszírozási 

lehetőségek is nyíltak: a helyreállítási terv, az új európai uniós ciklus, illetve a 

kormányprogramok. Nem naptári vagy költségvetési évben, nem is mandátumban, hanem 

ügyekben és projektekben gondolkodnak, éppen ezért Háromszék fejlesztési stratégiáját 2030-

ig dolgozták ki. A politikus leltárba vette az elmúlt két év feladatait, megvalósításait.  
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Elkeserítő panasszal álltak elő a városvezetés munkáját kiértékelő beszélgetésen 
2022. november 9. – szekelyhon.ro 

Mi változott az elmúlt két évben Marosvásárhelyen, amióta az új városvezetés irányítja a Maros 

megyei megyeszékhelyet? erre a kérdésre keresték a választ politikusok és civilek azon a 

beszélgetésen, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió szervezett kedden este. A kötetlen 

beszélgetésen, amelyen meghívottként jelen volt Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, 

Frunda Csenge, az RMDSZ-es tanácsosok frakcióvezetője és Kovács Mihály Levente, a 

marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, több érdekes témát érintettek. Nőtt a marosvásárhelyi 

városháza bevétele, nyitottak a befektetők felé, rendezni próbálják a közúti forgalmat és a 

pakolási gondokat, továbbá odafigyelnek a zöldövezetekre és a fametszésekre – sorolták a 

városvezetők azokat megvalósításokat, amelyek Marosvásárhelyen történtek az elmúlt két 

évben. De vannak hiányosságok is: a közalkalmazottak egy részének munkája és viselkedése 

kifogásolható, kevés a fiatal szakember, hiányoznak a mérnökök, és továbbra is szemetes a 

város.  

 

Egyszer minden véget ér – úgy tűnik, hamarosan Borbolyék perének elsőfokú 

tárgyalása is  
2022. november 9. – szekelyhon.ro 

Többszöri újrakezdés, illetve áthelyezés után nemsokára lezárul a Borboly Csaba, a Hargita 

megyei tanács elnöke és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper elsőfokú 

tárgyalása. Noha a vádak alapját képező vélt bűncselekmények elévültek, Borboly 

védőügyvédje védence felmentését szeretné elérni. Mint Sergiu Bogdan, a Borboly Csaba 

ügyvédje tájékoztatott, a bíróság teljesen kizárta a telefonbeszélgetések lehallgatásának 

jegyzőkönyveire alapozott bizonyítékokat, mivel a lehallgatást a Román Hírszerző Szolgálat 

(SRI) végezte. Ugyanakkor védence tekintetében az összes vélt bűncselekmény, beleértve a 

hivatali visszaélést is, elévült a jogszabályok alapján.  

      
A Selye János Egyetemen sem függesztik fel az oktatást november 17-e után 
2022. november 9. – ma7.sk, felvidek.ma  

A 2022. november 17. után várható egyetemi tiltakozó lépésekről a komáromi Selye János 

Egyetem vezetése és az Akadémiai Szenátus elnöksége is nyilatkozatot fogadott el. A Selye 

János Egyetem vezetősége és akadémiai közössége is megtámogatta a Szlovák Rektori 

Konferencia által 2022. szeptember 13-án elfogadott „Előzzük meg az egyetemek 

ellehetetlenülését Szlovákiában!“ nyilatkozatát.  Az azóta eltelt időszakban több, a helyzetet 

javító intézkedés történt az oktatásügyi tárca részéről, olvasható a dokumentumban. A Szlovák 

Felsőoktatási Intézmények Tanácsa (RVŠ-SzFIT) által, 2022. október 26-án elfogadott 

határozatban a szlovákiai egyetemek képviselői pozitívan értékelik az oktatásügyi miniszter 

felsőoktatás irányában kifejtett igyekezetét, ám továbbra is fenntartják a Szlovák Rektori 

Konferencia nyilatkozatában megfogalmazott követeléseiket. A Selye János Egyetem is szerves 
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része a szlovákiai felsőoktatási közegnek, így egyetértve az RVŠ-SzFIT nyilatkozatában 

megfogalmazottakkal, a többi szlovákiai felsőoktatási intézményhez hasonlóan 2022. 

november 17. követően az intézmény sem függeszti fel a jelenléti oktatást. 

 

Holényi vesztett, de a korábbi csatáit tovább vívja Nagymegyeren 
2022. november 9. – Új Szó  

Most a pihenés ideje következik – mondta a leköszönt polgármester, aki még a választások után 

is a több évvel ezelőtt megkezdett csatákat vívja. Nagyon sajnálja azt, hogy a telefonon érkező 

fenyegetéseket továbbra is neki címezik. Éppen a rendőrségtől lépett ki Holényi Gergő, amikor 

a nagymegyeri választásokkal kapcsolatban kérdeztük őt. Elmondta, hogy továbbra is folyik a 

harc ellene és most is éppen a képviselő-testület egyik tagjának feljelentése miatt járt ott. A volt 

polgármester még a választás előtti utolsó pillanatokig is remélte a sikert és bízott a lakosok 

szavazataiban, de sem polgármesterként nem választották újra, sem képviselőként nem kapott 

további bizalmat október 29-én. Az öt polgármesterjelölt közül csak a negyedik helyen végzett, 

összesen 614 vokssal zárt, ami a négy évvel ezelőtti eredményeit meg sem közelítette, ami akkor 

2300 felett volt. „Mindössze hárman segédkeztek a kampányomban, való igaz, hogy több 

mindent is beletehettünk volna, de nem volt kapacitásunk. 

     
Aki székházat épít, a jövőben gondolkodik 
2022. november 9. – PannonRTV, vajma.info 

Átadták a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének új székházát Zentán. A jövőben 

mezőgazdasági konferenciák helyszínéül is szolgálhat az épület, de otthont ad majd a 

falugazdász szolgálatnak is, amelynek munkatársai nap mint nap segítséget nyújtanak a 

vajdasági gazdáknak. A székház a magyar kormány támogatásával készülhetett el. Az új 

székházat 2018-ban vásárolta meg a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége a magyar kormány 

támogatásával. A felújítási munkálatokat követően mostantól az új irodában várják a gazdákat. 

Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János is részt vett. Magyarország nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára beszédében kiemelte, hogy Bácska a történelmi Magyarországnak, Jugoszláviának 

azután pedig Szerbia is az éléskamrája volt. Az emberek pedig most is az itt dolgozó 

termelőknek köszönhetik azt, hogy van mit az asztalra tenni. Potápi Árpád János, 

Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára: „Örülök annak, hogy az elmúlt időszak, 

az elmúlt 30 év minden történelmi nehézsége ellenére ez a nemzetrész megmutatta, hogy 

kapaszkodik ebbe a földbe, itt képzeli el a jövőjét. Mer célokat megfogalmazni és a legnehezebb 

történelmi időszakban is kitartott, és itt maradt. A legnehezebb gazdasági, politikai, társadalmi 

és szociális helyzetben is jövőt képzelt el és ezt a jövőt meg is valósította.” 
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Megtartotta búcsúülését az MNT régi összetétele 
2022. november 9. – Vajma.info 

A Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi összetételében 34., egyben utolsó rendes ülését tartotta 

szerda délelőtt. A munka megkezdése előtt Hajnal Jenő leköszönő elnök arra kérte a szavazati 

joggal rendelkező vajdasági magyarokat, hogy vasárnap minél nagyobb számban szavazzanak, 

s adjanak minél nagyobb legitimitást az új Magyar Nemzeti Tanácsnak. Az ülés első részében 

megbízott igazgatókat neveztek ki. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. megbízott igazgatója Erdődi 

Edvina lett, aki Ökrész Rozáliát váltja. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott 

igazgatója pedig Kormányos Katona Gyöngyi lett, aki Gondi Martina eddigi munkáját folytatja 

majd. Az újvidéki székhelyű Európa Kollégium 2022. Évi pénzügyi tervének módosítása is 

napirenden szerepelt. A forint árfolyamának a csökkenése miatt volt bevételkiesése a 

kollégiumnak, viszont a tartománytól 3 millió dinár helyett 5 millió dinárt kaptak. A 2023-as 

év nehéz költségvetési év lesz, a költségvetésük csökkentését tervezik, 86,4 millió dináros 

keretet készítettek az idei 97 millió dináros helyett.   
 

Zentán is megemlékeztek a magyarellenes atrocitások áldozatairól 
2022. november 9. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

A Tisza menti városban az idén is gyertyás felvonulással és koszorúzással emlékeztek meg az 

1944 őszén elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatairól. A Szent István-kápolnában 

megtartott gyászmise után az egybegyűltek égő gyertyákkal a kezükben vonultak a Tisza-parton 

lévő emlékhelyhez, az ártatlan áldozatok egykori vesztőhelyére, amelyet 2007 óta egy kopjafa 

jelöl. A 77 évvel ezelőtti tragikus eseményekről Molnár Tibor, a Zentai Történelmi Levéltár 

főlevéltárosa, az MNT választáson induló Magyar Összefogás listájának a jelöltje emlékezett 

meg. A főlevéltáros beszédében rámutatott, hogy Zenta lakossága is megszenvedte a huszadik 

század vérzivataros éveit. az első világháború csatatereiről több mint ezer zentai soha nem tért 

haza, a második világháborúban pedig hozzávetőlegesen 1800-an vesztették életüket, zömmel 

civilek. 

 

Az autonómia megőrzése a cél 
2022. november 9. – Magyarszo.rs 

Szerdán este Zentán, a színház kamaratermében lakossági fórum keretében a Magyar 

Összefogás lista zentai jelöltjei ismertették terveiket a jövőre nézve. Az eseményt megtisztelte 

jelenlétével Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 

Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és 

Diaszpóra Főosztályának vezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője, Hugyik 

Richárd, a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója, Molnár Tibor, a 

zentai Történelmi Levéltár munkatársa, valamint Zenta város vezetősége. 
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Márton-napi évadzáró 

2022. november 9. – Magyarszo.rs 

Topolya Község Művelődési Háza szervezésében a Szent Györgytől Márton-napig elnevezésű 

programsorozat záróakkordjaként november 10-én, csütörtökön ünneplik meg a Márton-

napot a topolyai Tájházban. A jeles nap programjai között népszokások és hagyományok 

felelevenítése mellett közös daltanulás, kézműves-foglalkozás és hagyományos Márton-napi 

libalakoma várja a látogatókat. A programok minden egész órában kezdődnek, délelőtt 9 órától 

14 óráig, majd 15 órától a szabadkai Juhász zenekar koncertjére várnak kicsiket és nagyokat 

egyaránt. A Márton-nap megünneplésével az idei évre bezárja kapuit a topolyai Tájház, de 

jövőre ismét színes és érdekes programokkal várja a látogatókat. 

 

A kristályéjszaka emlékére éjjel kivilágítják a szabadkai zsinagógát 
2022. november 9. – PannonRTV.com 

A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány már második éve csatlakozik ahhoz a világszintű 

megmozduláshoz, amelyen a kristályéjszaka eseményeire emlékeznek. Ilyenkor égve 

maradnak a fények a zsidó imaházakban, intézményekben és magánházakban november 9-én. 

A felújított szabadkai zsinagógában sincs ma sötétség - olvasható Illés Hajnalkának, a 

Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátorának a szerkesztőségünkhöz eljuttatott 

közleményében. Egyébként 1938. november 9-én és 10-én, a kristályéjszakán, avagy a törött 

üveg éjszakáján, az akkori Németországban lezajlott országos pogrom során több mint 7000 

zsidó tulajdonú bolt és közel 200 zsinagóga súlyos károkat szenvedett. Több mint 90 ember 

vesztette életét. 

        
ORFK: csaknem kilencezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. november 10. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4972-en léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3998-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 

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

Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok 

beszerzéséért. Szerdán nem érkezett Budapestre vonattal Ukrajnából, a háború elől menekülő 

ember - tudatta az ORFK. 

 

Bocskor Andrea: „divattendenciákhoz” igazodik az EU kiállása 
2022. november 9. – karpatalja.ma 

Az Európai Unió Törvényszéke nem semmisítette meg az Európai Bizottságnak azt döntését, 

amellyel nem javasolt jogalkotást a több mint egymillió aláírást összegyűjtő Minority SafePack 

javaslatait illetően – írta Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő szerdán a közösségi 
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oldalán. A Törvényszék szerint „az Európai Unió által a regionális vagy kisebbségi nyelvek 

fontosságának hangsúlyozása és a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdítása érdekében 

már megtett intézkedések elegendőek e kezdeményezés célkitűzéseinek eléréséhez”. 

 

A magyar tudomány ünnepe: könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán 
2022. november 9. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében tartottak könyvbemutatót a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán november 8-án. Az esemény a főiskola 

Földtudományi és Turizmus Tanszékének szervezésében valósult meg. Az alkalmon két mű 

került prezentálásra: a Kárpát-medence földrajza – Természet, társadalom, gazdaság, néprajz 

c. kötet elektronikus változata, valamint a Közoktatási körtérkép – A tanulói létszámok 

változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években c. atlasz 

nyomtatott verziója. 

 

Vonat indul Rahóról Romániába 
2022. november 9. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Menetrend szerinti járat indul december elején Rahóról Visóvölgyre (Valea Viseuliu). Az 

Ukrzaliznicja vasúttárság tájékoztatása szerint a járat naponta kétszer közlekedik majd. 

Előreláthatólag 40 perc alatt éri majd el a román várost. A határ- és vámellenőrzést a vonat 

fedélzetén, felszálláskor hajtják majd végre. A visóvölgyi állomásról naponta indulnak tovább 

vonatok Kolozsvárra és Bukarestre egyaránt. 

 

Eltávolították a szovjet katona emlékművét Ungváron 
2022. november 9. – karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua, kiszo.net 

Lebontották a szlovák határnál található szovjet katonai emlékművet november 9-én 

Ungváron. A monumentális szobor eltávolítását a dekkomunizálás mellett 

balesetveszélyességével indokolták. A Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció közlése 

szerint fontolóra veszik egy új emlékmű építését a 128-as kárpátaljai gyalogdandár hőseinek 

tiszteletére. 

 

Szolgálati járműveket kapott a kárpátaljai rendőrség 
2022. november 9. – karpatalja.ma 

Tizennégy új szolgálati járművet adott át a kárpátaljai rendfenntartóknak Viktor Mikita, a 

Kárpátaljai Katonai Adminisztráció vezetője november 9-én. A megye vezetője a járási 

alegységek munkatársainak elmondta: bízik abban, hogy a Renault Dustereknek köszönhetően 

a rendvédelmi szervek operatívabban reagálhatnak az állampolgárok hívásaira. 
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Ukrajnában élő gyerekeknek gyűjt a Határtalan Segítség Alapítvány  
2022. november 9. – karpat.in.ua 

Ukrajnában élő gyerekeknek gyűjt az anyaországi Határtalan Segítség Alapítvány. A szervezet 

az elmúlt hónapokban többször járt már Kárpátalján, egyebek mellett Rátra, Nagydobronyba, 

Beregszászba és Mezőváriba is vittek már tartós élelmiszert és egyéb adományt, közel 300 

tonna mennyiségben. Most azt tervezik, hogy karácsony idején megajándékozzák a nehéz 

helyzetben élő gyerekeket. Ennek érdekében gyűjtést indítanak. A Határtalan Segítség 

Alapítványmunkatársai Európa minden országából várják a felajánlásokat. 

 
A népi tudás jó eszköz a nevelésben 
2022. november 8. – Nepujsag.net 

Hunyadi Péter a Nemzetpolitikai Államtitkárság szórványmagyarságot segítő programja, a 

Petőfi Sándor Program keretében érkezett a Muravidékre. Tevékenységeit – elsősorban a 

magyar népi kultúra bemutatása és oktatása, valamint különböző közösségépítő tevékenységek 

folytatása – az MMÖNK koordinálja. A népzenész, népzeneoktató és etnográfus kilenc hónapig 

marad a muravidéki magyarság körében. – Az, hogy milyen tevékenységi kört alakítok ki az 

ösztöndíjam során, az nagyjából háromtényezős dolog. A Petőfi Sándor Program (PSP) 

célkitűzéseinek, a személyes kompetenciáimnak megfelelő és a régió közösségei számára 

hasznosítható tevékenységi területek azok, amelyek mentén megalkottuk az előzetes 

munkatervet. 

 

385 gyermek támogatására pályáztak 
2022. november 8. – Nepujsag.net 

Szlovéniában a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett, a magyar nyelvű oktatást és nevelést 

támogató, a magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei felhívásaira 

összesen 385 gyermek nevében adtak le pályázatot. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából idén a „Szülőföldön 

magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására a 

2021/2022-es tanévben szeptember 20. és október 20. közötti időszakra írta ki. A támogatások 

a tavalyi évtől egységes összegben, 22.400 forintban (a jelenlegi árfolyam szerint körülbelül 56 

euró) kerülnek majd kifizetésre. Vida Simonától, az MNMI munkatársától megtudtuk, hogy 

összesen 385 gyermek – beleértve a középiskolásokat és az egyetemistákat – pályázott idén, és 

remélhetőleg még karácsony előtt kifizetésre kerülnek a támogatások. 

 

Választások 2022: bemutatkozott a „Pro Lendava” is 
2022. november 8. – Nepujsag.net 

A lendvai Cubis szállodában november 2-án tartott sajtótájékoztatón a „Pro Lendava”, vagyis 

magyarul a „Lendváért” mozgalom bemutatta polgármesterjelöltjét Oletič Peter személyében, 
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illetve bemutatták választási programjukat és 14 fős listájukat. Fölső képünkön: Pisnjak Atilla 

listavezető, valamint Oletič Peter polgármesterjelölt mutatta be az új mozgalmat, illetve a fő  

programcélokat. Oletič Peter hangsúlyozta, a község által vezetett projekteknek mindenképpen 

a polgárokat kell szolgálniuk, nem pedig fordítva. Kifejtette: tény, hogy voltak dolgok, 

projektek, amelyek szolgálták a megnevezett célt, de olyanok is, amelyeken mindenképpen 

módosítani kellett volna. – Egyszerű a víziónk, Lendvát élő városként képzeljük el, amelynek 

életében minden polgár részt vehet. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 9. – Kossuth Rádió 

 

„Párhuzamos valóság ahhoz képest, amit én magyarként megélek, és ahhoz képest, amit tudok” 

- így kommentálta Vincze Loránt az Európai Unió Törvényszékének mai döntését.  

"A már megtett intézkedések elegendőek e kezdeményezés célkitűzéseinek eléréséhez" - 

mondja ki a luxemburgi testület, ezzel gyakorlatilag helyben hagyva az Európai Bizottság 

tavalyi döntését, amely nem javasolt jogalkotást a Minority SafePack javaslatairól. 

Vincze Loránt RMDSZ-es EP képviselőt, a FUEN elnökét kérdeztük. 

  

A felvidéki magyar önkormányzatok szakmai háttérintézménye, a Pro Civis Polgári Társulás 

"kezdőcsomagot" küld a frissen megválasztott magyar polgármestereknek, amelyben 

megtalálják az önkormányzati munkával kapcsolatos törvények hiteles magyar fordításait. A 

Társulás azt is ajánlja, hogy az október végén megválasztott képviselők anyanyelvükön tegyék 

le esküjüket. A Pro Civis elnökét, Őry Pétert kérdeztük. 

 

A Vajdaságba látogatott ma Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Hivatalos programja keretében beszédet mondott Szabadkán a Szekeres László 

Alapítvány és a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ székháza új 

épületrészének átadásán, amelyet Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével közösen avattak, majd 

a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége zentai székházának ünnepélyes átadásán. 

 

Idén májusban Bázelben tartotta közgyűlését a NYEOSZSZ, vagyis a Nyugat-Európai Országos 

Magyar Szervezetek Szövetsége. A résztvevő 18 ország küldöttei megerősítették elnöki 

tisztében Bihari Szabolcsot, alelnökké pedig Németországból Klement Kornélt, Svájból 

Zennyessy Lászlót választották, aki egyben a Zürichi Magyar Egyesület és a Svájci Magyar Ház 

Alapítvány elnöke. Őt kérdeztem - először az eltelt csaknem fél év mérlegéről. 
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Kisoroszon, a Torontál Központban ünnepélyes keretek között tegnap vendégházat avattak, 

amely a Magyar Kormány és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával valósult meg.  

 

Emlékező ünnepi istentiszteletet tartottak vasárnap a reformátusok a felvidéki kisvárosban, 

Füleken. A 2002-ben felszentelt templomuk jubileumán emlékeztek és imádságos köszönetet 

mondtak a közadakozásból, közös munkával készült Isten házáért. Bellényből a csaknem 

összedőlt református templom tégláit több kamion hozta át Fülekre a kilencvenes évek végén, 

ahol azokat darabonként több éven át tisztogatták, hogy épülő új templomuk tégláivá 

lehessenek. A harang is a régi bellényi templomból való.   


