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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Kelemen Hunorral és Cseke Attilával is tárgyalt Lázár János Bukarestben 
2022. november 10. – MTI, maszol.ro, Krónika, Vg.hu 

Mind a román, mind a magyar nemzet közös hasznára komoly tartalékok vannak 

Magyarország és Románia között a gazdasági és infrastrukturális típusú együttműködésben, és 

az a tervünk, hogy ezeket a tartalékokat kiaknázzuk – jelentette ki Lázár János építési és 

beruházási miniszter Bukarestben, aki kétoldalú tárgyalásokat folytatott a román kormány 

több tagjával. A miniszter Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnökével és Románia miniszterelnök-helyettesével, Cseke Attila romániai fejlesztési 

miniszterrel, valamint Sorin Grindeanu román közlekedési miniszterrel és kormányfő-

helyettessel is találkozott. A megbeszéléseket követően a tárcavezető elmondta: látogatásának 

célja az volt, hogy felvegye a kapcsolatot a romániai szakmai partnerekkel Orbán Viktor 

miniszterelnök megbízásából. Rámutatott: az együttműködés keretében szeretnék összekötni 

az autópálya-hálózatokat. Közölte, hogy Magyarország folytatni fogja 2023-ban az M49-es 

autópálya építését a román–magyar határ irányába. 

 

Kövér László fogadta a szlovén parlament határon túli szlovénekért felelős 

bizottságának delegációját 
2022. november 10. – MTI, Hirado.hu, MagyarHírlap, MagyarNemzet, Demokrata 

Kövér László házelnök fogadta a szlovén parlament határon túli szlovénekért felelős 

bizottságának Suzana Lep Simenko elnök vezette delegációját az Országházban csütörtökön - 

közölte az Országgyűlés sajtóirodája az MTI-vel. A találkozón Kövér László úgy fogalmazott: jó 

látni, hogy más ország parlamentje is fontosnak tarja a határon túli őshonos nemzeti 

közösségeit. A magyarországi szlovének és a szlovéniai magyarok jóléte, jó közérzete, hosszú 

távú gyarapodásuk feltételeinek biztosítása, valamint nemzeti önazonosságukhoz való joguk 

érvényesülésének elősegítése az országok és a térség jövőjének egyaránt záloga. Az egymással 

és anyaországaikkal is kiterjedt kapcsolatrendszert ápoló muravidéki magyar és Rába-vidéki 

szlovén közösségek kiemelt figyelmet érdemelnek és kapnak, mindkét állam jelentős 

erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy boldogulásuk biztosított legyen - idézték a 

közleményben Kövér Lászlót. 

 

Magyar Levente: az oktatás területére is kiterjesztjük a humanitárius 

együttműködést 
2022. november 10. – MTI, karpatalja.ma, kiszo.net, hirado.hu, PestiSrácok, Magyar Nemzet 

Az oktatás területére is kiterjeszti az Ukrajnát segítő humanitárius tevékenységét 

Magyarország - mondta a közmédiának a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 
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parlamenti államtitkára Kárpátalján tett csütörtöki látogatásán. Magyar Levente 

emlékeztetett, az ország a háború kitörése óta intenzív humanitárius segítséget nyújt 

Kárpátalja mellett azokban a nyugat-ukrajnai megyékben, amelyek a legtöbb belső menekültet 

fogadják. A magyar kormány elsősorban az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül folyósít 

komoly, milliárdos nagyságrendű támogatásokat, ennek segítségével építenek újjá Kijev 

környékén több, a harcokban lerombolt épületet. Egymillió eurós fejlesztésből gyakorlatilag 

néhány hét alatt megépült és hamarosan átadnak egy könnyűszerkezetes óvodaépületet 

Borodjanka külterületén, Bucsában pedig az iskola újjáépítések elindítása mellett egy 

közösségi intézmény létrehozása van előkészítés alatt - ismertette az államtitkár. Magyar 

Levente hangsúlyozta, Magyarország Kárpátaljának is segítséget nyújt konkrét 

intézményfejlesztések formájában, több tucat oktatási intézmény kapott támogatást a 

szeptemberi jelenléti oktatás megkezdéshez előírt óvóhelyek kialakítására. 

        
Az akasztásos kijelentést „kommunikációs hibának”, Bartha Barnát áldozatnak 

tekinti a Mi Hazánk elnöke  
2022. november 10. – Krónika 

Rosszul megfogalmazott véleménynek, kommunikációs hibának tartja a Mi Hazánk elnöke 

Bartha Barnának egy erdélyi újságíró felakasztásával kapcsolatos kijelentését, amely miatt a 

politikus lemondott ugyan a párt nemzetpolitikai kabinetének éléről, ám az alakulat továbbra 

is kiáll mellette. Toroczkai László az ATV csatorna két műsorában is nyilatkozott az Erdélyben, 

Romániában nagy visszhangot kiváltó, Bukarestben miniszterelnöki szinten is elítélt ügyről. Az 

anyaországi ellenzéki alakulat elnöke az ATV stúdiójában elmondta: a történtek után leült 

megbeszélni az ügyet Bartha Barnával, aki ezt követően önként lemondott a Mi Hazánk 

nemzetpolitikai kabinetének elnöki posztjáról. A pártelnök ugyanakkor nem határolódott el 

tejesen az amúgy erdélyi származású kollégájától, akinek kijelentését rosszul megfogalmazott 

véleménynek, kommunikációs hibának nevezte. Toroczkai közölte, Bartha „zártkörű 

beszélgetésen” mondott olyanokat, amit a Mi Hazánk nem tud vállalni, ám szerinte az 

elmondottak nem minősíthetőek gyilkosságra való felbujtásnak. 

 

Magyar összművészeti szemle Nagyszebenben: tíz napon keresztül várja 

közönségét az Ars Hungarica fesztivál 
2022. november 10. – Krónika 

A gyerek- és felnőttközönség számára egyaránt tartogat „gyöngyszemeket” a tíznapos Ars 

Hungarica kulturális fesztivál Nagyszebenben, amely a tizenhetedik kiadásához érve lassan 

nagykorú, érett fesztiválnak nevezhető. Az összművészeti szemle november 11. és 20. között 

várja az érdeklődőket. Serfőző Levente, a rendezvény főszervezője a Krónika megkeresésére 

elmondta, a szervezéskor a korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy hangsúlyt fektettek a 

gyerekprogramokra. Úgy döntöttünk, hogy bábelőadások helyett idén koncerteket hozunk el 

Szebenbe, amelyekre a kis- és nagytestvérek egyaránt beülhetnek, és kortól függetlenül, 
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közösen élvezhetik a zenei csemegét – mondta a főszervező. Hozzátette, az idei kiadás 

keretében a felnőtt korosztály számára is szerveztek koncerteket, lesz jazz, opera, komolyzene. 

 

Több mint 150 fejlesztés az elmúlt 2 évben Sepsiszentgyörgyön – 

mandátumértékelőt tartott Antal Árpád 
2022. november 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön azért dolgoztak az elmúlt években, hogy a háromszéki megyeszékhely 

legyen az a hely, ahol biztonságos otthonra lelhetnek az emberek, és ahol a kisváros nyugalma 

mellett biztosítani tudják a nagyvárosokra jellemző szolgáltatásokat – mutatott rá mandátuma 

felének értékelőjén Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: azon dolgoznak, 

hogy a háromszéki megyeszékhely legyen Székelyföld legdinamikusabban fejlődő városa. Az 

erdélyi magyarok kétharmada él olyan településen, ahol magyar ember vezeti az 

önkormányzatot, mutatott rá Antal Árpád, aki feladataként jelölte meg, hogy 

Sepsiszentgyörgyön – Erdély legnagyobb, magyar többségű városában – úgy dolgozzanak, 

hogy ne csak saját városukra gondoljanak, hanem olyan modelleket találjanak ki, amelyek által 

az emberek bízhatnak az önkormányzatokban egész Erdélyben. 

 

Ismét bírósághoz fordult a Hargita megyei önkormányzat a Békás-szoros miatt 
2022. november 10. – maszol.ro 

Nem mondott le a Békás-szoros visszaszerzéséről a Hargita megyei önkormányzat, írja az 

economica.net. Ezt Adrian-Vasile Niță, Neamț megye prefektusa jelentette be. A moldvai 

megye prefektúrája alperesként kapott idézést a Hargita megyei Törvényszékre. A per tárgya a 

két megye határát Gyergyószentmiklós, Gyergyótölgyes és Békás térségében meghúzó 

jegyzőkönyv. „Lényegében ugyanarról a jegyzőkönyvről van szó, mely az 1417/105/2011-es ügy 

tárgyát képezte, amiről a Ploiești-i Táblabíróság a 454/2020-as jogerős ítéletet hozta, 

elutasítva a dokumentum semmissé nyilvánítására irányuló kérést” – nyilatkozta Adrian-

Vasile Niță. A prefektus szerint a felperes semmilyen új érvvel nem támasztotta alá a keresetet. 

 

Kitart a patthelyzet Nagybányán: nem adta vissza magyar helyettese jogköreit 

Cătălin Cherecheș polgármester 
2022. november 10. – Krónika 

Nem adta vissza magyar helyettese, Pap Zsolt István alpolgármesteri jogköreit Cătălin 

Cherecheș nagybányai elöljáró a szeptemberi magyar feliratos botrány óta. A saját pereivel 

elfoglalt polgármester az RMDSZ-es elöljáró leváltását sem tűzte napirendre, így másfél 

hónapja tart a patthelyzet a máramarosi megyeszékhelyen. Nagybánya RMDSZ-es 

alpolgármestere elmondta, továbbra is ellátja feladatait, bár hivatalosan nem kapta vissza a 

jogköreit. Így nincs aláírási joga, és két kivétellel azon bizottságoknak a munkájában sem vehet 

részt, melyekbe felettese delegálta, ellenben azokban a testületekben beleszólhat a 

döntéshozatalba, melyekbe önkormányzati képviselőként osztották be. Az RMDSZ-es 

alpolgármester a helyi koalíció működéséről elmondta: ez annyiban változott, hogy a szövetség 
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két helyi tanácsosa – Pintér Zsolt megyei RMDSZ-elnök és jómaga – csak azokat a 

határozattervezeteket szavazza meg, melyekről úgy vélik, hogy a város hasznára válnak, és nem 

adják a voksukat minden, a polgármester és szövetségesei által előterjesztett 

határozattervezethez. 

 

Tiszteletbeli doktori cím az akadémia volt elnökének: kitüntette Lovász Lászlót a 

kolozsvári BBTE 
2022. november 10. – Krónika, maszol.ro 

A matematikusok Nobel-díjaként számontartott Abel-díjjal kitüntetett Lovász László 

akadémikus, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a budapesti 

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tagja személyesen vette át csütörtökön a kolozsvári 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) legrangosabb szakmai elismerését. Az eseményt – 

amely kizárólag angol nyelven zajlott – Adrian Petrușel, az intézmény rektorhelyettese nyitotta 

meg, a kitüntetettet Kristály Sándor matematikus, a BBTE oktatója méltatta. Az 1948-ban 

Budapesten született Lovász Lászlónak csupán a legismertebb, legjelentősebb tudományos 

eredményeit emelte ki, elsősorban a gráfokhoz kapcsolódó sejtéseit és azok igazolását. Kristály 

Sándor ismertette Lovász László karrierjének legfontosabb állomásait, kiemelve, hogy 1985-

ben, 31 éves korában legfiatalabbként választották a Magyar Tudományos Akadémia rendes 

tagjává. 

 

Közel félmilliárd lejből feljeszthetnek a székelyföldi települések  
2022. november 10. – szekelyhon.ro 

Újabb finanszírozási listát hagyott jóvá a fejlesztési minisztérium az országos helyreállítási terv 

(PNRR) részeként, ezúttal 1135 romániai településen kaptak zöld utat a beruházások. Az 1778 

fejlesztés közül 140-et a három székelyföldi megye településein valósítanak majd meg, az 

érintett 92 Hargita, Maros és Kovászna megyei város és község összesen több mint 461 millió 

lejt – az összeg tartalmazza az áfá-t is – költhet el fejlesztésekre. A települések leggyakrabban 

a környezetbarát tömegközlekedés fejlesztésére – főként elektromos buszok vásárlására – 

igényeltek pénzt a fejlesztési tárcától, továbbá iskolák, napközik hőszigetelésére, energetikai 

fejlesztésére, illetve településrendezési tervek kidolgozására, frissítésére. A három megye közül 

legnagyobb összértékben a Hargita megyei települések vezetősége tudott finanszírozást 

igényelni különböző beruházásokra: megyeszerte 38 településen összesen több mint 214 millió 

lejt fordíthatnak 74 beruházás kivitelezésére – némelyik településnek több nyertes pályázata is 

van.  
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Márton-napi vigadalom a Tulipán Óvodában: „Elhajtanám a libám Komáromig 

mezítláb...“  
2022. november 10. – ma7.sk  

Lámpás felvonulással színesített, családi délutánt tartottak Márton-nap előzöngéjeként, 

november 10-én a magyar néphagyományok éltetését régóta felvállaló, komáromi Tulipán 

Óvodában. A stílusosan libadíszbe öltöztetett, Víz utcai intézményben az egyedi 

kezdeményezésükről Mihacs Szilvia igazgatóval beszélgettünk. „Miután az utóbbi években új 

óvónőket vettünk fel a »Tulipánba«, a sok más hagyományőrző műsorunk láttán, 2020-ban az 

egyikük felvetette, hogy az óvodánk művelődési programjába bekerülhetne a Márton lúdja 

elnevezésű rendezvény. Örömmel fogadtam a kezdeményezését, s előbb a csoportfoglalkozások 

keretében idéztük fel a Márton-napi néphagyományokat. Már tavaly is szőttük a tervünket, 

hogy a szülőket is meghívjuk a nagyszabásúvá váló, családi délutánunkra. Sajnos, annak annak 

megvalósulását a Covid-pandémia meggátolta, vagyis a kollégáim csak a csoportszobákban 

idézhették fel a lúdtollal történő festést és a kukoricamorzsolást, valamint libákat rajzoltak, s 

Márton-napi mondókákat, dalocskákat, játékokat tanítottak a kicsikkel.  

 

A kaotikus törvény választási beadványt termett Naszvadon 
2022. november 10. – ma7.sk  

November 4-én számoltunk be a meglepő hírről, hogy a Komáromi járás legkisebb és legifjabb 

városában, Naszvadon panaszt nyújtottak be az október 29-i önkormányzati választások 

eredményével kapcsolatban. A történtekről további érintett feleket is megkérdeztünk. A 

kisváros 4007 választásra jogosult polgára közül 1954-en járultak az urnákhoz, tehát a 

választási részvétel 48,76 százalékos volt. A polgármesteri posztért ketten küzdöttek meg: a 

Szövetség színeiben az eddigi városvezető, Molnár Zoltán, akinek 1616 voksot sikerült 

begyűjtenie, a független jelöltként induló Oslanec Zoltán pedig 293 szavazatot kapott. A 12 tagú 

városi képviselőtestületbe a Szövetség 10 jelöltje és két független jutott be. Molnár Zoltán 

korábban a Ma7-nek elmondta: ők is csak a sajtóból értesültek a beadványról, hivatalos 

megkeresést egyelőre nem kaptak, így nem tudja, hogy a választással kapcsolatos ügyekben 

illetékes Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságra eljuttatott beadvány konkrétan mivel kapcsolatos. 

Becse Norbert, a Szövetség járási elnöke a portálunknak kifejtette: A beadvány szerzője 

Oslanec Zoltán, aki városi polgármester- és képviselő-, illetve megyei képviselőjelöltként is 

indult, de végül sehová sem került be. 

 

Eseménygazdag október és elmélkedő írások a Kassai Figyelőben 
2022. november 10. – ma7.sk  

A mindenszenteki temetői hangulatot elénk varázsoló címlappal megjelent a Kassai Figyelő 

novemberi száma. Egy 1956-ot megidéző verssel indít a lap, amit egy múltidézéssel 

egybekötött, nem éppen vidám elmélkedés követ arról, milyen helyzetben volt, van és lesz a 

keleti végeken egyre fogyatkozó magyarok havilapja. 

Megtudjuk belőle azt is, október elején ülésezett a Csemadok Kassa-környéki Területi 

Választmánya Szepsiben. Ezen megvitatták a közelmúltban sikeresen lebonyolított 
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rendezvényeket és előkészítették a következőket, mint amilyen az Egressy Béni Országos 

Színjátszó Fesztivál november közepén. Húszéves a Buzitai Citerazenekar és a Kelepelők 

gyermek néptáncegyüttes. A születésnapot színvonalas gálaműsorral ünnepelték meg, amiről 

beszámolót olvashatunk a lapban. A Rovás Kassája a Kossuth Rádióban címmel írt Havasi 

Péter írt kritikus hangú írást arról, hogy egyoldalúra sikeredett az a műsor, amely Kassa neves 

intézményeit, ismert embereit volt hivatott bemutatni. Több cikk is foglalkozik az aradi 

vértanúkra való emlékezéssel és az 1956-os forradalommal. 

 

Magyar mise Nagyszombatban 
2022. november 10. – ma7.sk  

November 9-én ismét megrendezték a nagyszombati magyar misét a Szent Ilona-templomban. 

Ez a templom Nagy Lajos király és Pázmány Péter nagyváradi születésű püspök, esztergomi 

érsek, 1635-ben a Nagyszombati Egyetemet alapító Pázmány Péter városának legrégebbi, 

eredetileg ispotálytemploma. Itt a legtovább, az 50-es évekig voltak még magyar nyelvű misék, 

majd 2013 óta, idestova 3 hónap híján egy évtizede újra vannak és remélhetőleg sokáig, s még 

annál tovább is lesznek. Mivel mindenszentek ünnepén, halottak napján, s azok nyolcadában 

nyolc napon keresztül szokás a római katolikusoknál a temetőlátogatás, a közösség tagjai 

Németh Rezső lelkipásztor kíséretében ellátogattak a keddi fél hét után kezdődő mise előtt a 

Kő úti új köztemetőbe, s gyertyát gyújtottak, imát mondtak a közösség egykori aktív tagjainak 

sírjánál. A misét Kiss Róbert általános helynök, kanonok, komáromi esperesplébános 

celebrálta, közreműködött főtisztelendő Németh Rezső nyugalmazott csallóközcsütörtöki és 

pozsonyi lelkipásztor; ministrált Új Róbert Dunaszerdahelyről és Zilizi Kristóf. 

    
Vasárnap erejét demonstrálhatja a magyarság 
2022. november 10. – Vajma.info, Magyarszo.rs 

A vasárnap megtartandó magyar nemzeti tanácsi választás kampánycsendje előtti utolsó 

rendezvényét tartotta meg a Magyar Összefogás Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Kar dísztermében. A lakossági fórum moderátora Góli Csilla volt, a szabadkai Városi Tanács 

kommunális ügyekkel és fejlesztésekkel megbízott tagja. Mint arra az egybegyűltekhez szólva 

rámutatott, a magyar nemzeti tanácsi választás kiemelkedően fontos. Három gyermek 

édesanyjaként tudja, hogy mit jelent az, ha a magyar gyermekek anyanyelvükön tanulhatnak, 

valamint magyar művelődési egyesületek munkájába kapcsolódhatnak be, emelte ki Góli 

Csilla, mondva, hogy a Magyar Összefogás választási jelöltlistán 35 név szerepel, a jelöltek, így 

a szabadkaiak is, számos terület, egyebek mellett az oktatás, a tájékoztatás, a kultúra és a 

vidékfejlesztés kiemelkedő képviselői.  
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Pásztor Bálint: A nemzeti türelmetlenség szítása törvénybe ütköző cselekmény 
2022. november 10. – Magyarszo.rs 

A köztársasági képviselőházban a kormányhoz és az állami intézményekhez intézett parlamenti 

kérdésekkel kezdődött meg a mai ülés, majd folytatódott a vita az idei költségvetés 

átütemezésével kapcsolatosan. Az elmúlt tíz évben 135 egészségügyi intézmény épült vagy 

újítottak fel Szerbiában, mondta az ülésen a pénzügyminiszter. Siniša Mali képviselői kérdésre 

válaszolva rámutatott, hogy jelenleg a Tiršova 2 intézményen, a Szerbiai Klinikai Központ 

felújításán és a kragujevaci Klinikai Központ kiépítésén dolgoznak. Biljana Đorđević ellenzéki 

képviselőnek több kérdése is volt a munkaügyi, minisztériumhoz. Többek között arról kért 

tájékoztatást, hogy hány szociális segélyben részesülő polgár van az országban. Mint mondta, 

Szerbiában mintegy 2,5 millió ember él a szegénység küszöbén. 

 

Magyarkanizsán felkészültek a nemzeti tanácsi választásokra 
2022. november 10. – Vajma.info 

Magyarkanizsán minden készen áll a vasárnapi nemzeti tanácsi választásokra. A legfontosabb 

tudnivalókról Kasza Attilát, az önkormányzat általános osztályának a vezetőjét kérdeztük. 

Hány szavazóhely lesz majd vasárnak nyitva a községben? - Magyarkanizsa község területén 

25 szavazóhelyen lehet majd leadni a szavazatokat vasárnap 7.00 és 20.00 óra között. Most 

valamennyivel kevesebb szavazóhely lesz nyitva, mint az általános választások esetében, ezért 

érdemes figyelmesen elolvasni az értesítő cédulát, hogy az illető polgár, aki feliratkozott a külön 

kisebbségi választói névjegyzékre, pontosan hol szavazhat. Igyekeztünk, hogy a mostani 

szavazóhelyek a megszokott szavazóhelyeknek a közelében legyenek, s ezek olyan helyeken 

legyenek, amelyeket a fogyatékkal élők is probléma nélkül meg tudnak közelíteni. Mi a helyzet 

akkor, ha a polgár tudja, hogy szerepel a választói névjegyzékben, de nem kapott értesítő 

cédulát? - Az értesítő cédula önmagában nem szükséges ahhoz, hogy valaki szavazhasson, a 

lényeg, hogy szerepeljen a neve a külön választói névjegyzékben. 

       
Átadták a felújított 19. sz. óvodát Beregszászban 
2022. november 10. – karpatalja.ma 

Hivatalosan is átadták a felújított Beregszászi 19. sz. óvodát november 10-én. Az intézményt 

Magyar Levente miniszterhelyettes, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 

politikai államtitkára, Viktor Mikita, a megyei katonai közigazgatás (OVA) vezetője, valamint 

Julia Hrisina, a parlament oktatási, tudományos és innovációs bizottságának tagja adta át. Az 

épület csaknem 45 gyermek befogadására alkalmas. A felújítás mintegy 30 millió hrivnya 

értékben valósult meg. A helyiséget továbbá új bútorokkal és eszközökkel látták el. A 

rekonstrukciót az OVA, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai 

kirendeltsége kezdeményezte. 
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Elnökségi hétvégét tartott a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2022. november 10. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete november 4–6. között elnökségi hétvégét 

szervezett az egyesület viskai panziójában. A KMNE munkáját a 2012-es alapítása óta egy 

elnökség támogatja. Az elnökségi tagok díjmentesen végzik tevékenységüket. Rendszeresen 

találkoznak és megbeszélik a programokat, részt vesznek azok megszervezésében és 

lebonyolításában. Emellett különböző fórumokon képviselik az egyesületet és annak céljait. 

 

ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából csütörtökön 
2022. november 11. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5097-en léptek be csütörtökön Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 4620-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 161 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 24 ember - köztük 9 gyermek - érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Újabb két kárpátaljai vesztette életét a fronton 
2022. november 10. – karpatalja.ma 

Ismét kárpátaljai áldozatokat követelt Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. A 

harctéren vesztette életét Makszim Csomoljak és Mikola Sztankanics. A hírt Viktor Scsadej, az 

Ungvári Városi Tanács egykori képviselője közölte Facebook-oldalán. A két katona harci 

küldetés teljesítése közben halt meg. Makszim Csomoljak az ungvári járási Oroszkomoróc 

lakosa volt. Szülei a helyi líceum pedagógusai. Mikola Sztankanics három gyereket hagyott 

félárván. 

 

Mihály-napi templombúcsú Tiszabökényben 
2022. november 10. – karpatalja.ma 

A Tiszabökényi Görögkatolikus Egyházközség november 8-án tartotta templomának 

búcsúünnepét. A Mihály és Gábor főangyalok és a többi égi erők tiszteletére felszentelt 

templom Kárpátalja egyetlen magyar használatban lévő fatemploma, melyet 1770–1775 között 

emeltek a bökényi görögkatolikusok. A 2018-ban felújított istenházában gyűltek össze a helyi 

és a környező településekről (Fertősalmás, Nagypalád, Tiszapéterfalva, Tiszaújlak, Batár) 

érkező hívek és papjaik az ünnepi szent liturgia elvégzésére. 

 

Márton-napi foglalkozások a Nagyberegi Tájházban 
2022. november 10. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Szent Márton napjához számos népszokás és néphagyomány fűződik. Mint minden ünnepnek, 

ennek is megvannak a maga jellegzetességei. A Nagyberegi Tájház november 9-i programjára 

érkezett kisiskolás csoportok ezekbe kaptak betekintést, miközben játékosan ismerkedtek meg 
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az ünnephez kötődő népszokásokkal. A szerda délelőtti foglalkozásokra a Pro Cultura 

Subcarpathica (PCS) civil szervezet munkatársai két csoportot vártak: előbb a nagyberegi, majd 

a mezővári gyerekek érkeztek a tájházba. Miután a közel ötven fiatal érdeklődő megismerkedett 

a tájház autentikus berendezésével, Gál Adél programfelelős megragadóan mesélte el Szent 

Márton történetét, a róla szóló legendát, valamint ismertette hallgatóságával a Márton-naphoz 

kapcsolódó népi hagyományokat is.  

 

Segélyszállítmány érkezett a Sátoraljaújhelyi Rotary Clubtól 
2022. november 10. – karpat.in.ua 

Tartós élelmiszerekből álló adománnyal érkezett a Sátoraljaújhelyi Rotary Club Kárpátaljára. 

A szervezet látogatásának első számú célja, hogy a helyben maradt, magyar-ajkú rászoruló 

családokon tudjon segíteni, hiszen a háború miatt sokan kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A 

szállítmányt Péterfalvára és Csetfalváta juttatják el. 

 

Telt házas magyar est Vörösmarton 
2022. november 10. – Kepesujsag.com 

Megtelt a vörösmarti kultúrotthon nagyterme a szombati magyar estre, melyet a Baranyai Júlia 

Magyar Kultúregyesület rendezett. A program keretében színielőadást és zenés mulatságot 

tartottak. A vörösmarti székhelyű Baranyai Júlia Magyar Kultúregyesület már évek óta tart 

magyar estet. A programmal az a céljuk, hogy egy kis színt vigyenek a faluban élő emberek 

életébe. – Idei magyar estünk színvonalas volt, és megtelt vendégekkel a vörösmarti 

kultúrotthon. Rendezvényünk népszerűsége, azt gondolom, nem csak számokban mérhető, 

igyekeztünk tartalmas programot összeállítani – nyilatkozta lapunknak Fábiján Melissza, a 

Baranyai Júlia Magyar Kultúregyesület titkára. A nem csupán vörösmartiakból álló közönséget 

elsőként Horvát Attila, az egyesület elnöke köszöntötte, majd Jankovics Róbert, magyarságunk 

parlamenti képviselője vette át a szót. 

 

Szent Márton legendáját a pélmonostori anyanyelvápolók is ápolják 
2022. november 10. – Kepesujsag.com 

A pélmonostori anyanyelvápoló – fakultatív magyarórákra járó – diákok rendszeresen részt 

vesznek a helyi HMDK-egyesület és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet által szervezett 

Márton-napi ünnepségen. Már nagyban készülnek az idei rendezvényre. Szent Márton alakja 

és legendája a pélmonostoriak számára mindig is nagy jelentőséggel bírt. A HMDK 

pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet a városnapi ünnepségek 

keretében minden év novemberében nagyszabású rendezvénnyel emlékezik meg a püspökről. 

Ilyenkor többek között a Szent Márton-legendát is felelevenítik, az ezzel kapcsolatos 

programban évek óta részt vesznek a pélmonostori általános iskola magyarórákra járó diákjai, 

akik tematikus műhelyfoglalkozásokat is tartanak. 
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A kis közösségekben működő gyermektánc-csoportok a jövő zálogai 
2022. november 10. – Kepesujsag.com 

Sorrendben a 8. gyermek néptáncszemlére került sor a szentlászlói Petőfi Sándor Magyar 

Kultúregyesület szervezésében. Két év kényszerszünet után ismét gyerekzsivajtól volt hangos a 

falu kultúrotthona. Felmenőink öröksége, a néptánc és népzene átörökítése napjainkban 

leginkább kultúregyesületeink által zajlik. A hagyományaink ismeretének, a közösséghez 

tartozás érzésének kialakítása már gyerekkorban elkezdődik, és a megmaradás szempontjából 

nagy jelentőséggel bír. Ha pedig egy közösségben gyermektánccsoport működik, 

kijelenthetjük, hogy fellépéseik alkalmával a jövő zálogainak tapsolhatunk. 

 
A Drávaszöggel ismerkedtek a Belovár-Bilogora megyei magyar önkormányzat 

tagjai 
2022. november 10. – Kepesujsag.com 

A Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi önkormányzat tagjai a múlt hétvégén egynapos 

kiránduláson vettek részt a Drávaszögben. A HMDK országos szervezete egy tartalmas 

látogatást tett lehetővé számukra. Belovár-Bilogora megyében él az egyik legnagyobb 

horvátországi magyar szórványközösség, a HMDK számára mindig is fontos volt az ottani 

magyarság. A megyében több magyar kultúregyesület is működik. A Belovár-Bilogora megyei 

magyar kisebbségi önkormányzat számos területen tevékenykedik, többek között kiemelten 

fontosnak tartja, hogy a fakultatív magyarórákra járó diákok minél jobban elsajátítsák a 

nyelvet, ezért igyekszik lehetőségeihez mérten segíteni az anyanyelvápolókat, az elmúlt 

években különböző módokon nyújtottak már támogatást. Belovár-Bilogora megye területén 

hiány van anyanyelvápoló tanárokból. 

 

Egy hónap a magyar tudomány jegyében 
2022. november 10. – Kepesujsag.com 

Múlt héten ünnepélyes keretek között nyitották meg a magyar tudománynak szentelt 

programsorozatot. Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék által szervezett rendezvényen 

előadások és kultúrprogram várta az érdeklődőket. A magyar tudomány ünnepét 1997 óta 

tartja meg a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), hivatalosan azonban 2003 óta ünnepeljük 

minden év november 3-án. 1825-ben ugyanis ezen a napon Széchenyi István birtokainak egyévi 

jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a 

Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét is. Ez alkalomból Magyarország számos városában, 

de az ország határain túl is többhetes rendezvénysorozaton vehetnek részt az érdeklődök. 

 
 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

https://kepesujsag.com/a-kis-kozossegekben-mukodo-gyermektanc-csoportok-a-jovo-zalogai/
https://kepesujsag.com/a-dravaszoggel-ismerkedtek-a-belovar-bilogora-megyei-magyar-onkormanyzat-tagjai/
https://kepesujsag.com/a-dravaszoggel-ismerkedtek-a-belovar-bilogora-megyei-magyar-onkormanyzat-tagjai/
https://kepesujsag.com/egy-honap-a-magyar-tudomany-jegyeben/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 11. 

. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 10. – Kossuth Rádió 

 

Adománygyűjtést hirdettek nógrádi civil szervezetek kárpátaljai óvodások és az őket óvó 

intézmény megsegítésére. Tartós élelmiszerre, elektromos fűtőtestre, műanyag játékokra, 

tisztítószerekre és még kisszékekre is szükségük van a légiriadók alatt óvóhelyre 

menekítetteknek. 

 

Van természetbeni visszaszolgáltatás is, van kártérítés is, de több az elutasító döntés - mondja 

Laczikó Enikő, aki szerint még körülbelül két év kell ahhoz, hogy a történelmi egyházak minden 

visszaigénylési ügyét elbírálják. A Restitúciós Bizottság tagját annak kapcsán kereste meg 

munkatársunk, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a romániai kommunista rezsim 

alatt államosított ingatlanok visszaszolgáltatási mechanizmusa nem megfelelő és továbbra sem 

működőképes. 

 

Egy új szabályozás szerint Szerbiában egyszerűsödött a pedagógusok akkreditált 

továbbképzése, ami fokozottabban veszi figyelembe a pedagógusok igényeit. A változásokhoz 

alkalmazkodott a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ is. Az 

akkreditált pedagógusképzésről, a gyermek és felnőtt tanácsadásról Varjú Potrebić Tatjana 

igazgatónő beszélt munkatársunknak.   

 

A múlt héten kezdődött meg a titeli Magyar Művelődési Központ felújítása. A gyönyörű, száz 

éves épületen elvégzendő munkálatokat nem lehetett tovább halogatni. Az összeállításban 

nemcsak a munkálatokról, hanem a titeli és a sajkáslaki magyar közösségről is kapunk 

helyzetjelentést. 

 

Csellengenek a vár alatti parkolóban a turisták, egy álló felvonó és lezárt út fogadja most azokat, 

akik a Dévai várra kíváncsiak. Kőmíves Kelemen mesterműve másfél évszázadon keresztül állt 

romos állapotban. Uniós pályázattal teremettek lehetőséget a dévaiak a vár korábbi fényének 

visszaállítására – mondta el a helyszínen Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Déva magyar ajkú 

alpolgármestere. A várban Dávid Ferenc unitárius püspök egykori cellája is megújul és egy 

fedett amfiteátrum kulturális programoknak is helyet ad majd – tette hozzá a város elöljárója. 

Várhatóan még egy-másfél évig tartanak majd a felújítási munkálatok. 

 

Ma nyitotta meg kapuit a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. A rendezvényen - 

amelyet 2 év kényszerű kihagyás után szervezhettek meg -  gazdag könyv- és programkínálat 

várja a látogatókat. 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/

