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Magyar-szerb-osztrák csúcs: A határvédők heroikus küzdelmet folytatnak 
2022. október 3. – MTI, Mandiner, Demokrata, ORIGO, Vajma.info, PannonRTV.com 

Egyre nehezebb a helyzet az illegális migráció tekintetében, a számok és a tények egyre 

riasztóbbak, mégsem irányul elég figyelem erre a problémára - mondta Orbán Viktor 

miniszterelnök az osztrák kancellárral és a szerb elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. A 

magyar miniszterelnök kiemelte: a három ország nemcsak a saját határait védi, hanem egész 

Európát. Most az elsődleges védvonal a szerb-magyar határ, de mindenkinek az az érdeke, hogy 

ez délebbre kerüljön. Hálásak vagyunk Szerbiának, hogy eljött az elnökük, és hálásak vagyunk 

Ausztriának, hogy itt van velünk a kancellárjuk – kezdte meg a sajtótájékoztatót Orbán Viktor 

miniszterelnök. Ismertette, a mostani magyar-szerb-osztrák csúcs egy hosszabb 

tárgyalássorozat kezdete. „Amiért összejöttünk, az a migráció. Három olyan ország vezetője áll 

itt, amelyeket a lehető legjobban érint ez a kérdéskör. Ennek a megfékezése rengeteg energiát, 

élőerőt és óriási összegeket emészt fel, miközben egyáltalán nem vagyunk elégedettek azzal a 

helyzettel, ami kialakult” – közölte a magyar kormányfő. 

 

Kövér László részvétnyilvánítása a szlovák parlament elnökének 
2022. október 3. – MTI, Hirado.hu, HírTV, Demokrata, Mandiner, Népszava 

Részvétét nyilvánította Kövér László, az Országgyűlés elnöke Boris Kollárnak, a szlovák 

parlament, a nemzeti tanács elnökének a Pozsony belvárosában történt tömegszerencsétlenség 

miatt. A részvétnyilvánításban, amelyet Szilágyi Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke juttatott 

el hétfőn az MIT-hez, Kövér László azt írta, megrendüléssel értesült a Pozsony belvárosában 

történt halálos tömegszerencsétlenségről. Különösen fájó volt megtudni, hogy fiatal, egyetemi 

évüket kezdő diákok voltak az ámokfutó autós áldozatai - írta Kövér László. Hangsúlyozta, 

együtt éreznek az áldozatok családjával, és a magyar Országgyűlés nevében őszinte részvétét 

nyilvánította a pozsonyi parlament elnökének. Hétfőre virradóra autó hajtott Pozsony 

belvárosában egy buszmegállóba, öten életüket vesztették és többen megsérültek. A rendőrség 

szerint a sofőr ittas volt. 

 

Illegális bevándorlás – Pintér: a külső határok védelme elengedhetetlen a 

Schengenen belüli biztonsághoz 
2022. október 3. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma, Hirado.hu  

Meg kell védeni a külső határainkat ahhoz, hogy béke és biztonság legyen a schengeni belső 

határokon belül - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter Pozsonyban azon a 

sajtótájékoztatón, amelyet szlovák, cseh és osztrák hivatali partnereivel közösen tartottak az 

illegális migrációval kapcsolatos találkozó után hétfőn. A négyoldalú, belügyminiszteri szintű 
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találkozót a szlovák fél kezdeményezésére hozták tető alá az erősödő migrációs nyomással, 

illetve azzal összefüggésben, hogy utóbbira hivatkozva a közelmúltban Csehország, majd 

Ausztria is ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést szlovák határszakaszán. A találkozón 

az illegális bevándorlás összefüggésében került terítékre a résztvevő országok 

együttműködésének erősítése, illetve közös fellépésük. A magyar belügyminiszter a 

sajtótájékoztatón elmondta: Magyarország az illegális bevándorlás tekintetében 2015 óta 

ugyanazon az állásponton van. „2015-ben, amikor 391 ezren érkeztek hívatlanul 

Magyarországra, kerítést építettünk, és azóta egyfolytában védjük az Európai Unió külső, 

schengeni határait" - mutatott rá. 

 

Őrtűzgyújtására és közös imára hív az SZNT Székelyföld autonómiájának napján 

2022. október 3. – Krónika 

Székelyföld autonómiájának napján, október 30-án őrtüzek gyújtására és közös imára hív a 

Székely Nemzeti Tanács „annak tudatában, hogy szülőföldünkkel, közösségünkkel 

kötelességeinket nem ritkítják azok a megpróbáltatások, amelyekkel szembe kell néznünk”, 

fogalmaznak közleményükben. „A szülőföld, a székely haza mindenek előtt. Ez legyen az idén 

a Tamási Áron-emlékévben, október 30-ának a jelmondata. Ezt fejezi ki Tamási Áron, 

utókornak címzett üzenete, amelyet közleményünk mottójául választottunk” – közölte Izsák 

Balázs. Az SZNT elnöke hozzáteszi: „legyen ez a nap egy olyan alkalom, amikor felhívjuk az 

emberi jogok védelmezőinek, a kisebbségvédőknek a figyelmét a területi alapú 

diszkriminációra”. Szerinte ez a közvetett diszkrimináció sorába tartozik, és „olyan, látszólag 

semleges intézkedésekből áll, amelynek eredője az adott terület többségi lakosságát érinti 

hátrányosan. Egy nemzeti közösséget, amely az ország egészéhez képest számszerű 

kisebbségben van”. 

 

Kis közösség nagy megvalósítása: felújították a rátoni református templomot 
2022. október 3. – maszol.ro 

Felújították a Szilágy megyei Kraszna községhez tartozó Ráton református templomát, amely 

gyöngyszemként tündököl a helység központjában. Teológiai éveit követően, négy éve érkezett 

a faluba Biró Botond lelkész, aki szinte azonnal hozzálátott a közösség életének 

felpezsdítéséhez, majd pályázatokat nyújtott be, hogy korszerűsítse Isten házát. A tavaly 

elkezdődtek a munkálatok: a templom belső felújítására a magyar kormánytól a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt.-n keresztül kaptak támogatást, míg a templom külső felújítását a román 

kormány, a helyi önkormányzat és más támogatók segítségével sikerült kivitelezni. Ennek 

apropóján hálaadó istentiszteletet tartottak, melyen Bogdán Szabolcs esperes igehirdetését a 

127. Zsoltár első versére építette: „ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak 

építői”. Elmondta: a mai nap az örvendezésé, hiszen az öröm, a hálaadás hozta össze 

mindnyájukat, mert megújult és gyönyörű lett nemcsak belül, hanem kívül is a rátoni 

gyülekezet temploma, ezért van, miért hálát adni, örvendezni. Továbbá kiemelte: „mi, 
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emberek, magunktól semmire sem lennénk képesek, ha az Úr nem munkálkodik, mert csak az 

általa megáldott szorgalom tud gyümölcsöket teremni.” 

 

Huszonöt éves a BBTE gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozata  
2022. október 3. – szekelyhon.ro 

Elkezdődött az új tanév hétfőn délelőtt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 

gyergyószentmiklósi földrajz-turizmus kihelyezett tagozatán. Összesen 130 diák számára 

csengettek be a huszonöt éves intézményben, ahol az alapképzés mellett a mesteri tagozat is 

teret nyer, hiszen az idén végzettek közül mindenki folytatta a tanulmányait. A Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatán hétfőn délelőtt tartották 

a 2022–2023-as tanévnyitó ünnepséget, amelyen Dombay István igazgató visszaemlékezett 

arra az időszakra, amikor huszonöt évvel ezelőtt Dézsi Zoltán akkori polgármesterrel 

megálmodták az intézmény létrejöttét. „Nagyon sok és kemény munka volt, de sikerült” – 

összegezte, hozzátéve, hogy október 28-án külön megünneplik a negyed évszázados évfordulót.  

 

Hiánypótló beruházás: vágóhíd nyílik Gyergyóalfaluban  
2022. október 3. – szekelyhon.ro 

Vágóhidat épített a Gyergyóalfalvi Közbirtokosság, így Gyergyószéken lesz olyan létesítmény, 

ahol a gazdák, kisebb farmok levágathatják az általuk nevelt sertést, szarvasmarhát azért, hogy 

hivatalos formában feldolgozva értékesíthessék a húst. A vágóhíd készen áll, jövő év elején 

indul itt a tevékenység. A vágóhíd építése azért fontos, mert Gyergyószéken sok éven át nem 

volt olyan hely, ahol az állatokat az érvényes jogszabályok betartásával vágathatták volna le a 

gazdák azért, hogy hivatalos formában értékesíthessék húsukat. Ezzel a beruházással segíteni 

tudnak a gazdáknak bérvágással, de felvásárlást is terveznek – ismertette Mihálydeák Imre, a 

Gyergyóalfalvi Közbirtokosság elnöke. A közbirtokosság befektetéséhez a Pro Economica 

Alapítványhoz is pályáztak, még 2019-ben. Az összesen 4 millió lejt meghaladó beruházással, 

azaz a vágóhíd építésével, felszerelésével most készültek el; jelenleg az engedélyek beszerzése 

van folyamatban. Sertés, szarvasmarha és juh vágására lesz lehetőség, de lovak vágásához is 

beszerzik az engedélyeket.  

 

Megtartották az első Aranyosszéki Mezőgazdasági Fórumot 
2022. október 3. – maszol.ro 

Hatvannál is több résztvevője volt a szombaton a mezőgazdasági fórumnak, amelyet 

Detrehemtelepen és Tordaszentmihályon tartottak meg. A kolozsvári székhelyű Pro 

Agricultura Egyesület hasonló szakmai programok szervezésében látja a térség gazdaságainak 

versenyképes megmaradását – írja közleményében a Kolozs megyei RMDSZ. „Nap, mint nap 

szembesülünk a digitális világ ugrásszerű fejlődésével. Ez a folyamat az agráriumot sem fogja 

elkerülni. Az erdélyi magyar gazdák számára olyan szakmai védőhálót, állandó tudásbázist kell 

biztosítanunk, amelynek révén versenyképesek maradnak a piacon és ezzel együtt a családi 

gazdaságok által ellátott feladataikat is folytatni tudják. Ennek fényében működtetjük a 

falugazdász hálózatot a magyar kormány támogatásával és ennek tudatában szervezzük a 

E
rd

é
ly

 

https://szekelyhon.ro/aktualis/huszonot-eves-a-bbte-gyergyoszentmiklosi-kihelyezett-tagozata
https://szekelyhon.ro/aktualis/hianypotlo-beruhazas-vagohid-nyilik-gyergyoalfaluban
https://maszol.ro/belfold/Megtartottak-az-elso-Aranyosszeki-Mezogazdasagi-Forumot


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. október 4. 

. 

 

hétvégihez hasonló ismeretterjesztő fórumainkat is” – vonta le a rendezvénnyel kapcsolatos 

következtetéseket Antal Géza, a Pro Agricultura Egyesület elnöke. 

 

„Felnőtt” a Kolozsvári Népzene- és Néptánctalálkozó – 18. alkalommal várták 

változatos programokkal a népi kultúra szerelmeseit 
2022. október 3. – Krónika 

Tizennyolcadik alkalommal szervezték meg a hétvégén a Kolozsvári Népzene- és 

Néptánctalálkozót. A népzenei és néptánchagyományainkat bemutató előadások mellett a 

szervező Ördögtérgye néptáncegyüttes változatos, felnőtteket és gyerekeket megszólító 

programokkal is várta az érdeklődőket a kincses városi falumúzeumban. Fülöp Ágnes 

főszervező a Krónikának elmondta, sikeres eseményt tudnak maguk mögött, a „találkozó 

hivatalosan is felnőtt lett, kikerekedett,”, és nagy közönséget vonzott mind a Diákművelődési 

Házba, mind pedig a Romulus Vuia néprajzi park skanzenébe. Hozzátette, a rendezvény három 

napján körülbelül kilencszázan vettek részt a programokon, a legnépszerűbbnek a szombati 

családi nap bizonyult, ahol kézműves tevékenységeket, gyerektáncházat, hangszersimogatót, 

könyv- és divatbemutatót, kézművesvásárt tartottak. 

    
Befejeződtek az ipolyfödémesi templom felújítási munkálatai 
2022. október 3. – ma7.sk 

2022 szeptemberében fejeződött be az 1757-ben épült ipolyfödémesi Szent Mihály-templom 

felújítása. Befejeződtek az ipolyfödémesi templom felújítási munkálatai 2022 szeptemberében 

fejeződött be az 1757-ben épült ipolyfödémesi Szent Mihály-templom felújítása. A templom 

renoválása 2022 májusában vette kezdetét; Tarr György restaurátor és festőművész a 

kidolgozott tervek szerint június 1-jén kezdte el a templom festését, amely a magyar kormány 

támogatásával, 8,8 millió forintból valósult meg. Az új padlócsempék elhelyezésén túl közel 25 

év után lefestették a falakat, renoválták a falfestményeket, valamint megtisztították a 

szobrokat, így a Krisztus-, a Prágai Kis Jézus, a Lisieux-i Szent Teréz- és a Fájdalmas Szűzanya-

szobrot is. Éppen a Szűzanya az, akinek az oltalmába ajánlották a templomnak a felújítását. 

Köszönet Gyönyör László lelkiatyánknak, hogy ilyen szép felújított templomunk lett. 

Köszönjük a pénzforráspályázat intézését, valamint áldozatos munkáját, továbbá Tarr György 

festőművész alkotását, Nagy Imre kivitelező segítségét, s mindenkinek, aki bármilyen módon 

hozzájárult templomunk felújulásához – mondott köszönetet a település polgármester 

asszonya, Tóth Magdolna. 
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Magyar szöveg is került Mihály arkangyal fejébe - Újra helyén a pozsonyi Mihály-

kapu tornyát díszítő szobor 
2022. október 3. – ma7.sk, felvidek.ma  

Vasárnap egy közel 4 órás művelet keretében visszahelyezték a Mihály-kapu tornyának 

süvegcsúcsára Szent Mihály arkangyal szobrát. A tavaly restaurálás céljából eltávolított szobor 

fejébe a régi helyére új időkapszula került, annak rendje s módja szerint magyar üzenettel is! 

Felújításon esett át a főváros egyik ikonikus műemléke, a Szent Mihály-kapu tetején őrt álló 

Mihály arkangyal szobra. A tavaly szeptemberben sárkányával együtt eltávolított mennyei 

hadvezér feje érdekes meglepetést rejtett, egy időkapszulát. A főváros négy nagy kapuja közül 

egyedüliként épségben maradt Mihály-kapu ugyan a XIV. században épült, de mai formáját 

később, egy nagy rekonstrukció során nyerte el a XVIII. század derekán. Ekkor, azaz egészen 

pontosan 1758-ban került az épület tetejére a gonoszt megtestesítő sárkánnyal viaskodó, 

lángoló pallost forgató Mihály arkangyal szobra is, amelyet egy Tirolból származó, szerte a 

Kárpát-medencében megbízásokat vállaló mester, név szerint Peter Eller készített.  

 

Jubilált a Garam Menti Néptáncegyüttes 
2022. október 3. – felvidek.ma  

Ünnepi gálaprogrammal ünnepelte fennállásának hetvenedik évfordulóját a lévai Garam Menti 

Néptáncegyüttes. Október első hétvégéjén a lévai Junior Kulturális Központban tartották meg 

az ünnepi rendezvényüket. „Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat ezen az esten, amikor 

a Garam Menti Néptáncegyüttes az elmúlt 70 év sikereit, munkáját idézi fel, amit nemcsak a 

néptánc iránti vonzalom, de a népi hagyományok ápolása, továbbadása is éltetett, és nem 

utolsó sorban szórakoztatta is a kedves közönséget. Dalaikkal, táncaikkal mindenkihez szólnak, 

emlékeztetve a szépre, a jóra, vagy egyszerűen csak a jókedv, a barátság, az  összetartás 

gondolata volt a céljuk” – fogalmazódott meg a köszöntőben. Mint folytatták: a néptánc 

művelése, illetve annak mozgalommá fejlesztése az 50-es évek elején lendült fel, amikor a 

népművészeti hagyományok és a néptánc szükségszerűsége egyre erősebben jelentkezett. 

Ennek hatására a Csemadok Lévai Alapszervezete mellett Búra István kezdeményezésére 1952-

ben megalakult a néptánccsoport. Az eltelt hét évtized alatt több vezetője is volt a csoportnak. 

Az első Dvořák Erzsébet balettmester volt. 

 
Vučić: Félek, hogy 6 hónap alatt elveszíthetjük mindazt, amit 10 év alatt 

megkerestünk 
2022. október 4. – PannonRTV.com 

Még nehezebb idők jönnek, de az embereknek nincs okuk aggódni, nyilatkozta Aleksandar 

Vučić Budapesten. Azt mondta, attól tart, hogy hat hónap alatt elveszíthetjük mindazt, amit 10 

év alatt megkerestünk. A budapesti szerb nagykövetségen a médiának adott nyilatkozatában a 

szerb államfő kijelentette, attól tart, hogy az elkövetkező időszakban még nagyobb gazdasági 
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és energetikai nyomás nehezedik majd az ukrajnai konfliktusok fokozódása miatt Szerbiára. 

Azt mondta, meg kell nézni, mit tudunk megőrizni, elsősorban az alacsony áram- és gázárat, 

különösen a cégek számára, hogy ne veszítsék el a helyüket a termelési láncban, hogy helyettük 

ne mások jöjjenek hozzánk. Csak a legerősebbek maradnak életképesek, tette hozzá Vučić. A 

szerb elnök elmondta, hogy az udvarnoki gáztározó teljesen feltöltötték, itt 280 millió 

köbméter gázt tárolunk, míg a Magyarország által Szerbia rendelkezésére bocsátott tárolókban 

mintegy 380 millió köbméter gáz van. 

 

Előtérben az energiahatékonyság 
2022. október 3. – Magyarszo.rs 

Zentán is nagy volt az érdeklődés az energiahatékonysági pályázat iránt, amelynek nyerteseivel 

hétfőn délelőtt írták alá a szerződéseket. – Ez a második év, amikor a zentai önkormányzat 

társfinanszírozóként részt vett a gazdasági minisztérium pályázatán – nyilatkozta 

napilapunknak Sztantity Szebasztián, a községi tanács gazdasági ügyekért felelős tagja és 

hozzáfűzte, hogy az a céljuk, hogy a pályázaton kiosztásra kerülő pénzösszeg évről-évre 

elérhető legyen az itt élő polgárok számára. Mint ahogyan már beszámoltunk róla, a befektetés 

összértéke több mint 11 millió dinár, azzal, hogy a zentai önkormányzat és az illetékes 

minisztérium is 2,5–2,5 millió dinárt adott pályázaton keresztül, a többi pedig a polgárok 

önrészét képezi. 

 

Jótékonysági vásár és bográcsozás 
2022. október 3. – Magyarszo.rs 

A Naše malo nekome je sve elnevezésű jótékonysági Facebook-csoport szervezésében vasárnap 

bográcsozással egybekötött jótékonysági vásárt tartottak. A reggel 7 és délután 3 óra között 

megszervezett rendezvényen a polgárok lehetőségükhöz mérten fizethettek a pultokon felkínált 

termékekért, míg a bográcsokban elkészített étel adagja és a tombolajegy 200 dinárba került. 

Tijana Mijović, a szervezet aktivistájának elmondása szerint 13 szakács csatlakozott a 

rendezvényhez. A ruhaneműk, a játékok és az egyéb portékák, valamint az étel eladásából és a 

tombolából befolyt összeget a Budi Human Alapítvány számlájára fizetik be, ezzel hozzájárulva 

a szabadkai Leona Kovač és Leo Milić kisgyermekek, valamint Szabó Melinda kétgyermekes 

édesanya gyógyításához. 

        
ORFK: több mint 10 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. október 4. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5263-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

szakaszon belépők közül 4980-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az 

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 

165 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5048/vajdasag_zenta/273146/El%C5%91t%C3%A9rben-az-energiahat%C3%A9konys%C3%A1g-zenta-energiahat%C3%A9konys%C3%A1g.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5044/vajdasag_szabadka/273127/J%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1gi-v%C3%A1s%C3%A1r-%C3%A9s-bogr%C3%A1csoz%C3%A1s.htm
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/04/orfk-tobb-mint-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
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Vonattal 37 ember, köztük 18 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve 

- tudatta az ORFK. 

 

Técsői katona a háború újabb kárpátaljai áldozata 
2022. szeptember 3. – kiszo.net, karpatalja.ma 

Az orosz-ukrán háború újabb kárpátaljai áldozata Vitalij Bencsak – tette közzé a Técsői Járási 

Tanács közösségi oldalán. A fiatal katona Teresva (Taracköz) faluból származott. Vitalij 

megjárta a Majdant, a Méltóság Forradalmát, szolgált ATO-s katonaként, valamint a Técsői 

Járási Tanács helyettese, illetve a Jednist civil szervezet önkéntese volt – olvasható a 

bejegyzésben. Korábban részt vett a térség fontos eseményein és tömegrendezvényeken, nagy 

közéleti aktivitást tanúsított, őszintén törekedett és számtalan erőfeszítést tett a técsői járás 

fejlesztéséért. 

 

861 fiatal jelentkezett a „GENIUS” JA Kézilabda Tehetségpontjaiba 
2022. október 3. – karpat.in.ua 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és 

a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve a Magyar 

Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2022/2023-as tanévben 

szélesíti tevékenységét, így a 15 „GENIUS” Tehetségpont mellett Kézilabda Tehetségpontokat 

hoz létre 17 helyen a megyében. Ennek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja 

iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, verseny lehetőség biztosítása. A 

jelentkezési időszak a közelmúltban lezárult, a kézilabda képzésekre pedig több mint 860 fiatal, 

430 fiú és 431 lány regisztráltatta magát, akik nemsokára megkezdik az edzéseket kárpátaljai 

és magyarországi szakemberek bevonásával. 

 

Megtartották a „Szól a fülemüle” – VIII. Kárpátaljai népzene és néptánc 

tehetségkutató döntőjét 
2022. október 3. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022-ben nyolcadik alkalommal hirdette meg a 

népzene- és néptánc tehetségkutatót Kárpátalján „Szól a fülemüle!” néven. A tehetségkutató 

célja, hogy a felnövekvő gyermekek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar népzene és 

néptánc csodálatos világát, s egy életre elkötelezzék magukat a magyarság értékei mellett. A 

program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai kirendeltsége. 

 

Kitüntették a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola igazgatóját 
2022. szeptember 3. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

„Ukrajna Érdemes Oktatási Dolgozója” címmel tüntették ki Géczi Tihamért, a Nagyberegi 

Dobrai Péter Középiskola igazgatóját. A hírt Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Állami 

Közigazgatási Hivatal vezetője osztotta meg hivatalos oldalán. A kitüntetést tanítók napján 
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https://kiszo.net/2022/10/03/tecsoi-katona-a-haboru-ujabb-karpataljai-aldozata/
https://sport.karpat.in.ua/?p=9800&lang=hu
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/megtartottak-a-szol-a-fulemule-viii-karpataljai-nepzene-es-neptanc-tehetsegkutato-dontojet/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/megtartottak-a-szol-a-fulemule-viii-karpataljai-nepzene-es-neptanc-tehetsegkutato-dontojet/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/kituntettek-a-nagyberegi-dobrai-peter-kozepiskola-igazgatojat/
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nyújtották át az igazgató úrnak. Vitalij Matyij, a járási hivatal vezetője gratulált a jól 

megérdemelt díjhoz, majd megköszönte Géczi Tihamérnak a sok éves kitartó munkát. 

 

Kőrösmezőn alakítanak ki szállást a belső menekültek számára 
2022. október 3. – karpat.in.ua 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője ellátogatott a 

kőrösmezei kórház azon épületszárnyába, ahol szállást alakítanak ki a belső menekültek 

számára. A háború kezdete óta a helyszínen már több mint 8 ezer menekültet fogadtak, a 

jövőben pedig az OVA-val közösen indított program keretein belül ez rendszeressé válik. A 

szobákat már felszerelték ágyakkal és háztartási cikkekkel, egyes helyiségekben már laknak is. 

A felújítás befejeztével közel 40 menekültet tudnak elhelyezni. 

 

Több mint 50 kárpátaljai óvóhely korszerűsítését támogatta Magyarország 
2022. október 3. – karpatalja.ma 

A háború miatt Ukrajnában, csak a megfelelően felszerelt és elegendő férőhelyet biztosító 

óvóhelyekkel rendelkező oktatási intézmények kezdhették meg a tanítást jelenléti formában. 

A kárpátaljai intézmények többsége eleget tudott tenni a hivatalos elvárásoknak, viszont az 

óvóhelyek többsége további korszerűsítést igényelt. Augusztus folyamán a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány egy, az óvóhelyek állapotára vonatkozó felmérést végzett 

megyénk magyar tannyelvű intézményeiben. A felmérést követően létrehozták a „Magyar 

oktatási- nevelési intézmények menedékhelyeinek kialakítása Kárpátalján” elnevezésű 

programot. Ezt Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának az üldözött 

keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért felelős 

államtitkársága 350 millió forinttal támogatta. 

 

Megkezdődött a KMPSZ tantárgyi vetélkedők második köre 
2022. október 3. – karpat.in.ua 

A Drávai Gizella nyelvhasználati, a Természetrajz- és földrajz, a Győrffy István fizika, valamint 

az Idegennyelv-versenyekkel kezdődött a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tantárgyi 

vetélkedőinek második fordulója október elsején a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola bázisán. A vetélkedőn azok a diákok vehetnek részt, akik az 1. fordulóban elért 

átlageredmény feletti pontszámot értek el. A Pedagógusszövetség a vetélkedők 

tesztfeladatainak elkészítésére a Rákóczi-főiskola tanárait kérte fel, a jelenleg érvényben lévő 

általános és középiskolai, valamint a tehetséggondozó oktatási intézmények 

követelményrendszerére épülő ismeretanyag felhasználásával, kivéve azokat a tantárgyi 

versenyeket, amelyek a magyarországi vetélkedőkhöz igazodnak. 
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https://economic.karpat.in.ua/?p=30059&lang=hu
https://karpatalja.ma/haboru/tobb-mint-50-karpataljai-ovohely-korszerusiteset-tamogatta-magyarorszag/
https://life.karpat.in.ua/?p=120677&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 3. – Kossuth Rádió 

Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében nyitották meg az új tanévet a Pozsonyi Magyar 

Szakkollégiumban. A 2016 óta működő intézmény célja, hogy sokoldalú tudással felvértezett, 

elkötelezett fiatalokat neveljen a felvidéki magyar közösségnek. A tanévnyitón ott volt 

munkatársunk is. Összeállításában elsőként Bauer Dávidot, a Pozsonyi Magyar 

Szakkollégiumot működtető kuratórium elnökét halljuk. 

 

Szerbiában is október 1-én kezdődött a népszámlálás. A szórványban élő magyarok számára 

nagyon fontos, hogy minden magyar magyarnak vallja magát, hogy hivatalos nyelv maradjon 

az önkormányzatokban a magyar. A nyugat-bácskai magyarok figyelmeztetik egymást arra, 

hogy mi a tétje az összeírásnak, mondja Pelt Ilona, a VMSZ Nyugat-bácskai Körzeti 

Szervezetének az elnöke.  

 

Néhány héten belül Nagyvárad történelmi belvárosába kiteszik a történelmi magyar 

utcanévtáblákat. Ezt Csomortányi István az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

magánszemélyként kezdeményezte a nagyváradi önkormányzat által kiírt ún. részvételi 

költségvetésen, amelyen 38 pályázat között lett az első.  

 

Van, aki téli sporteszközökre gyűjt gyermeke óvodájának, mások korszerű játékokat 

vásárolnának sérült gyerekeknek, megint mások történelmi értékeket megismertető 

kirándulásra gyűjtenek, és sokan a muzsikálás, táncoktatás ellenértékét keresik meg a nagy 

őszi futással Székelyudvarhelyen.  Ilyenkor civil szervezetek, iskolák, óvodák, kulturális 

intézmények kampányolnak támogatásért segédekkel, úgynevezett "nagykövetekkel". A 

jószolgálati nagykövetek már hetekkel az október 9-i nagy, közös futás előtt elkezdik 

mozgósítani ismerőseiket, hogy pénzadománnyal támogassák majd a nagykövet által képviselt 

ügyet a futásáért cserébe. 

 

Az udvarhelyi városi könyvtár idén is könyvekre gyűjt. Ám ezúttal a kárpátaljai magyar 

olvasóknak, hiszen forráshiány miatt az ottani könyvtárak már évek óta nem tudnak magyar 

nyelvű könyveket beszerezni. A könyvekre eddig összegyűlt adomány már most meghaladja az 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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1 millió forintot, pedig hol van még a futás napja, október 9-e! Most elsőként Farkas Leventét, 

a székelyudvarhelyi városi könyvtár egyik nagykövetét hallják a következő összeállításban, 

amelyet Geréb Krisztina készített, aki időközben maga is az udvarhelyi könyvtár nagykövete 

lett. 

 

Tanévkezdő oratóriumot tartottak a hétvégén, a muzslyai plébánián. Csaknem 40 gyerek 

számára 14 animátor szervezte a foglalkozásokat. Ezeken játszhattak, énekelhettek, 

táncolhattak a gyerekek, vagy kézműves foglalkozáson vehettek részt. A részletekről elsőként 

Kalapis Sztoján atyát, a muzslyai plébánost kérdeztük. 

 

Végvári őszköszöntő címmel rendezett szombaton egész napos programot az RMDSZ helyi 

szervezete, a Temes megyei községben működő számos civil szervezettel együttműködve. A 

rendezvény – amelyen a magyarországi testvértelepülés, Röszke küldöttsége is részt vett – az 

augusztus végi falunapok programjából elhalasztott eseményt pótolta 


