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Szijjártó: Magyarország elérte, hogy az olajársapka ne vonatkozzon a 

csővezetékes kőolajszállításra és kivételt kapjon a nukleáris energia is 
2022. október 4. – MTI, ORIGO, Index,hu, 24.hu, Magyarszo.rs 

Magyarország keményen tárgyalt és elérte, hogy az olajársapka ne vonatkozzon a csővezetékes 

kőolajszállításra, valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem és a szankciók 

alól kivételt kapjon a nukleáris energia is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden este a Facebook-oldalán, miután véget ért Brüsszelben az állandó 

képviselők tanácsának ülése. A külügyminiszter ismertetése szerint az ülésen ismételten a 

szankciók voltak napirenden. Ahogy már sokszor elmondtuk, a magyar kormány ezúttal sem 

támogatott olyan szankciós intézkedéseket, melyek kárt okoztak volna Magyarországnak, a 

magyar embereknek - hangsúlyozta. Keményen tárgyaltunk és elértük, hogy az olajársapka 

nem vonatkozik a csővezetékes kőolajszállításra (mi így vesszük az energiabiztonságunkhoz 

nélkülözhetetlen kőolajat), valamint vészhelyzet esetén az ezt pótló tengeri szállításra sem. 

"Elértük, hogy a szankciók alól kivételt kapjon a nukleáris energia, így ezek a szankciók nem 

vonatkoznak az új paksi atomerőmű építésére sem. Mint ahogyan nem került a szankciós 

listára egyetlen olyan intézmény sem, amely a nukleáris kutatás-fejlesztési együttműködés 

szempontjából fontos lenne" - írta a miniszter. 

 

Új magyar intézményt adott át Potápi Árpád János a Muravidéken 
2022. október 4. – MTI, Hirado.hu, MagyarHírlap 

A magyar kormány támogatásából épített, új intézményt adott át Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára ünnepélyes keretek között kedden a 

muravidéki Radamoson, Szlovéniában. Az államtitkár a közmédiának nyilatkozva elmonda: a 

Radamosi Korai Fejlesztői Központ elsősorban az óvodáskorú gyermekek számára épült, ahova 

nemcsak Radamosról, hanem Lendváról és a környékbeli falvakból is járnak majd gyerekek. 

"Azt szeretnénk, ha az óvodáskorú gyerekek fejlődési nehézségeire megoldást találnának ezen 

központ keretein belül" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Mint mondta, nemcsak a magyar 

gyerekeket szolgálja ki az intézmény, hanem a szlovén gyerekeket is. Rámutatott, hogy a 

radamosi fejlesztői központ a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósult 

meg, 276 millió forintból. Továbbá reményének adott hangot, hogy tényleg a gyerekeknek az 

egészségét és a fejlődését szolgálja majd az új intézmény. Potápi Árpád János emlékeztetett, 

hogy a beruházás gyakorlatilag illeszkedik abba a sorba, amelyet a magyar kormány az elmúlt 

4-5 évben valósított meg a Muravidéken. Ez közel kétmilliárd forintos támogatást jelent, amely 

megjelent az óvodák fejlesztésében és megújításában, eszközökkel való ellátásukban, az iskolák 
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támogatásában, valamint a kollégiumokban - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a 

szakképzés is lényeges volt számunkra, valamint a vállalkozóknak nyújtott támogatások is. 

 

Nemzeti parkok védelme, magyar nyelvhasználat: Tánczos Barna miniszter 

lemondását követeli a Declic és az USR 
2022. október 4. – Krónika 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter lemondást követeli a Declic civil szervezet, 

valamint az ellenzéki USR egyik EP-képviselője; a tárcavezetőnek elsősorban a nemzeti parkok 

veszélyeztetettségét róják fel, de azt is, hogy magyarul beszélt az ellene kampányoló 

aktivistákkal. Az önmagát közösségként meghatározó román szervezet a múlt héten lendült 

támadásba az RMDSZ-es tárcavezető ellen, akit azzal vádolnak, hogy döntéseivel tönkreteszi 

Románia nemzeti parkjait. A Declic az elmúlt hétvégén 22 székelyföldi település érintésével 

„szégyenkaravánt” szervezett, hogy felhívja a magyar választópolgárok figyelmét arra, 

miszerint Tánczos Barna a természetvédelmi területeket kiirtók „jó barátja lett.” Kampánya 

keretében a román civil szervezet magyar nyelvű, „Tánczos Barna halálos csókot ad az 

erdőknek”, illetve „Tánczos Barna, erdeink végzetének férfija” felirattal ellátott utánfutóval 

járta a Székelyföldet, az aktivisták pedig magyar szórólapokat osztogattak az embereknek. 

 

Az RMDSZ szerint lejárató kampány folyik környezetvédelmi minisztere ellen, 

akinek nincs miért lemondania 
2022. október 4. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

„Félretájékoztató kampánynak” tekinti, elítéli és alaptalannak tartja az RMDSZ parlamenti 

csoportja a Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter elleni vádakat, 

amely szerint a tárcavezető nem biztosítja a nemzeti parkok védelmét. A szövetség képviselői 

és szenátorai kedden tették közzé állásfoglalásukat annak kapcsán, hogy Tánczos lemondását 

követeli a Declic civil szervezet, valamint az ellenzéki Mentsétek meg Romániát (USR) egyik 

EP-képviselője. Mint arról beszámoltunk, a tárcavezetőnek elsősorban a nemzeti parkok 

veszélyeztetettségét róják fel, de azt is, hogy magyarul beszélt az ellene kampányoló 

aktivistákkal. Az RMDSZ szerint hamisak a környezetvédelmi miniszterrel kapcsolatos 

állítások, mivel a 2021-es kormányprogramban éppen Tánczos Barna javaslatára került be, 

hogy minden nemzeti park területének 75 százaléka szigorúan védett terület legyen, és az ezzel 

járó megszorítások miatt a tulajdonosokat kompenzálják. 

 

Elavult mezőgépparkkal dolgoznak a gazdák: új gépeket csak tehetősebb 

agrárvállalkozók vásárolnak Erdélyben 
2022. október 4. – Krónika 

Az erdélyi gazdák többsége hazai, vagy Nyugat-Európából beszerzett, használt mezőgépekkel 

dolgozik. Mára nem csak a cserealkatrészek drágultak meg drasztikusan, hanem a javítás, 
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szervizelés költsége is. Gondot okoz, hogy Erdélyben ritka a betakarítógépek gazdaköri vagy 

szövetkezeti használata. Mezőgazdasági szakemberekkel és gazdákkal járták körül a hazai 

mezőgépészet nehéz helyzetét.  

 

Kacsó Sándor lett Marosvásárhely városmenedzsere 
2022. október 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kacsó Sándort nevezték ki Marosvásárhely új városmenedzserének – erről sajtótájékoztató 

keretében számolt be Soós Zoltán polgármester. A kinevezett városmenedzser számos 

projektért lesz felelős a cél az, hogy minél hatékonyabban és gyorsan tudjanak megoldásokat 

találni a megyeszékhelyen felmerülő problémákra – jelentette ki Soós Zoltán, Marosvásárhely 

polgármestere. Mint fogalmazott, minden hatékony városvezetésben szükség van egy olyan 

személyre, aki kézben tudja tartani a dolgokat és megfelelően tud irányítani egy nagy csapatot. 

Az újonnan létrehozott tisztséget betöltő Kacsó Sándor korábban a marosvásárhelyi 

Sportklubot is irányította és egy év alatt több, mint 300 peres ügyet oldott meg, ugyanakkor 

segítségével csaknem 4 millió lej tartozást sikerült törleszteni az intézménynél. „A jövőben ezt 

a tudását más területeken is szeretné kamatoztatni, hiszen bebizonyította, hogy kimondottan 

jó szervező és irányító”– mondta az elöljáró. 

 

Október 6-ai megemlékezések Székelyföldön  
2022. október 4. – szekelyhon.ro 

Köztéri rendezvényeken, illetve tematikus programok révén emlékeznek október 6-án az aradi 

vértanúkra a székelyföldi városokban. Székelyudvarhelyen a Márton Áron téren október 6-án 

délután hat órától beszédet mond Gálfi Árpád polgármester, majd Berze Imre szobrászművész 

alkalmi installációját méltatja Miklós Zoltán múzeumigazgató. A megemlékezésen 

közreműködnek a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum diákjai is. A szervezők arra kérik az 

emlékezni érkezőket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan mindössze egy-egy szál fehér virágot 

vigyenek magukkal. Csíkszeredában csütörtökön egész nap lehetőség lesz néma főhajtással, 

gyertyagyújtással emlékezni az Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornokra. A köztéri 

rendezvény ugyanakkor a megyeszékhelyen sem marad el: a Vár téren kihelyezett 

arcképcsarnok előtt este hét órától rövid megemlékezést tartanak, amelyen Timár Sándor P. 

Asztrik ferences atya szól a jelenlévőkhöz.  

 

Megnyitották az új tanévet a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2022. október 4. – Bihari Napló 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg kedd délelőtt a 2022/23-as tanévet a nagyváradi 

Partiumi Keresztény Egyetemen. A felsőoktatási intézmény Teleki (Primăriei) utcai épületének 

dísztermében tartott tanévnyitó ünnepség rövid istentisztelettel kezdődött, melyen Vinczéné 

Pálfi Judit református lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói-

diakóniai előadótanácsosa hirdette Isten igéjét Márk evangéliuma hatodik részének 50. verse 

alapján, amelyben Jézus tengeren járásáról olvashatunk: „Mert mindnyájan látták őt, és 

megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne 
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féljetek!” Grezsa Csaba kolozsvári főkonzul beszédében rámutatott: bíznunk kell abban a 

közösségben, amelynek tagjai lettünk, hiszen csak így alakulhat ki egy olyan erős közösség, ami 

bástyát jelent. „Jogunk, hogy újrafogalmazzuk azt az életet, amelyben vagyunk, megújítsuk azt 

a közeget, amelybe belekerülünk, viszont arra nagyon vigyáznunk kell, hogy ez ne jelentsen 

egyfajta »cancel culture-t”, tehát ne azt jelentse, hogy ami volt, azt eltöröljük. 

       
Emléktáblát avatnak Érsekújvárott a beneši törvények okán meghurcolt 

magyarság tiszteletére 
2022. október 4. – ma7.sk, Új Szó  

Az avató ünnepség október 8-án, szombaton délelőtt 10 órakor ökumenikus istentisztelettel 

kezdődik Érsekújvárban a Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplomban, majd az 

emléktábla felavatásával folytatódik. Az avatót a komáromi székhelyű Kecskés László Társaság 

szervezi, melynek tagjai küldetésüknek tartják a meghurcolt magyarság emlékhelyeinek a 

kialakítását, mementóként a ma emberének és az következő generációnak. Az istentiszteletet 

Ďurčo Zoltán püspöki helynök, érsekújvári esperesplébános és Sasák Attila érsekújvári 

református lelkész mutatják be. Ezt követően áldják meg az emléktáblát, majd beszédet 

mondanak Klein Ottokár érsekújvári és Molnár Attila komáromi polgármesterek. Az 

emlékünnepségen elhangzik Prohászka Marcell kitelepített visszaemlékezése lánya, Prohászka 

Sarolta tolmácsolásában.Az esemény fővédnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés 

alelnöke. 

 

Három polgármesterjelöltje és 51 képviselőjelöltje van a Szövetségnek a Szenci 

járásban 
2022. október 4. – ma7.sk 

A Szenci járás településeit az utóbbi években jelentős mértékben meghatározza az ország más 

régióból való betelepülés. A lakosság számának óriási növekedése – 1995-től mintegy 70 

százalékkal nőtt a járás lakóinak száma – elsősorban a főváros közelségével, a fővárosi 

agglomeráció terjeszkedésével magyarázható. Ez jelentős mértékben befolyásolja a lakosság 

összetételét is: a legutóbbi népszámlálási adatok tükrében a járásban élő magyarság százalékos 

aránya több mint 4 százalékkal csökkent. Az október 29-én zajló önkormányzati választásokon 

a Szenci járás 13 falujában a Szövetség pártnak nincsenek minden településen jelöltjei, több 

településen viszont kihívó nélkül indul a polgármesterjelölt. „Vannak olyan települések a 

járásban, ahol a választási eredmény már most borítékolható. Éberhardon például nincs 

kihívója Valacsay Edit jelenlegi polgármesternek, aki egyben a Csemadok Éberhardi 

Alapszervezetének is az elnöke, és az idei helyhatósági választáson függetlenként indul”. 
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Hitvalló egyház magyar mártírjai – tárlatnyitó és konferencia a „Selyén“ 
2022. október 4. – ma7.sk 

A Selye János Egyetem Konferencia-központjának emeletén október 4-én nyílt meg a Hitvalló 

egyház magyar mártírjai című kiállítás, amit a Nemzeti Emlékezet Bizottsága rendezett. 

Somogyi Alfréd, a Református Teológiai Kar dékánja tárlatnyitó beszédében leszögezte: az SJE 

RTK Történeti Tudományok Tanszékének célja e kiállítással egybekötött konferencia 

szervezésével az, hogy élővé tegye a történeti egyházaink által elszenvedett XX. század 

diktatúráit érintő párbeszédét, s végre korábban elhallgatott, tabutémákkal foglalkozzanak. 

Somogyi dékán úgy véli, hogy a kiállítás által megismerhető egyházi emberek javítanak az 

egyház történelmi képén, mert ők viselkedtek úgy, ahogy az elvárható lett volna minden 

egyházi embertől: vezetőtől és vezetettől egyaránt. Ellenben azok az egyházi méltóságok, akik 

„az egyházat behódoló, békeharcos vagy éppenséggel szolgáló egyházzá tették”, vagyis az akkori 

világi hatalom csicskásaivá váltak, nem állíthatók példaképként az utókor elé. 

 

Kodály Zoltánra emlékezve Alsócsitárban  
2022. október 4. – felvidek.ma  

Október elsején, szombaton, Kodály Zoltán tiszteletére tartottak emlékrendezvényt a 

zoboraljai Alsócsitár községben. A Csemadok Alsócsitári Alapszervezete főszervezésében 

megtartott Kodály Zoltán Emléknap délután három órakor Kodály Zoltán emléktáblájának 

megkoszorúzásával kezdődött. Matyus Etelka, a Csemadok Alsócsitári Alapszervezetének 

elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Elsőként a Csemadok Országos Titkára, Görföl Jenő és a 

Csemadok Területi Választmánya képviselője Gál Erzsébet helyezték el az emlékezés 

koszorúját, majd Alsócsitár község hivatala és önkormányzata, a zsérei Zoboralja Női Kar, a 

Csemadok nyitragesztei, alsóbodoki, pogrányi és alsócsitári alapszervezete koszorúit is 

elhelyezték az emléktáblánál. Alsócsitár polgármester asszonya Valéria Kurucová magyarul 

üdvözölte az egybegyűlteket, méltatta Kodály gyűjtőmunkájának fontosságát és az 

Alsócsitárból kiszoruló magyar nyelvhasználat kapcsán biztosított a két nép kölcsönös 

tiszteletéről és arról, hogy az új generációk sem feledik, hogy honnan jönnek, honnan 

származnak. 

 
Orbán: Budapest legfontosabb partnere Belgrád 
2022. október 4. – Magyarszo.rs 

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

riasztóbbak, mégsem irányul elég figyelem erre a problémára – figyelmeztetett Orbán Viktor 

tegnap Budapesten. A magyar miniszterelnök előzőleg Aleksandar Vučić szerb államfővel és 

Karl Nehammer osztrák kancellárral egyeztetett a budai Várkert Bazárban. A háromoldalú 

találkozón az államközi kapcsolatok erősítéséről, valamint az illegális migráció, a szervezett 

bűnözés és a csempészet elleni közös fellépésről is tárgyaltak. Napirenden szerepelt a 

határátkelőkre nehezedő nyomás csökkentése is együttes fellépés keretében, de egyeztettek az 
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energiaválsággal és az Ukrajna ellen indított inváziója miatt Oroszország ellen bevezetett uniós 

szankciókkal összefüggő egyéb problémákról, illetve azok – nemzeti szinten lehetséges és 

esedékes – kezelésének lehetőségeiről. 

 

Munkálatok Zenta utcáin 
2022. október 4. – Magyarszo.rs 

Zenta községben csatornázási munkálatok zajlanak. Kedden délelőtt Czegledi Rudolf, Zenta 

község polgármestere és Sztantity Szebasztián, a község gazdasági ügyekkel megbízott 

tanácstagja a Cseh Károly utcában folyó munkálatok helyszínére látogatott. – Az idén a Cseh 

Károly utca csatornázását terveztük be. A munkálatok körülbelül két hete indultak, és 

nagyjából egy hét szükséges még a befejezéshez, ha az időjárás engedi. Pályázatok nem jelentek 

meg a csatornaépítésre, így ezt a beruházást is önerőből valósítjuk meg, a jövőben is erre 

támaszkodva tudjuk befejezni a csatornázási munkálatokat a város területén. A csatornázással 

kapcsolatban egyedül itt, a Kertek helyi közösségben vannak hiányosságok, és bízunk abban, 

hogy a következő néhány évben ezt be tudjuk fejezni – mondta a polgármester. 

 

Szülinapi koncert 
2022. október 4. – Magyarszo.rs 

Péterrévén nagy hagyománya van a magyar tamburázásnak, illetve a tamburamuzsikának. A 

Dr. Kiss Imre Művelődési Kör keretein belül egész évben folyik az oktatás, melynek során a 

gyerekek megismerkedhetnek a saját zenei kultúrájukkal, illetve megtanulhatják elődeik 

kulturális hagyatékát. A péterrévei színházteremben vasárnap este tartották meg a tamburások 

negyedik születésnapi koncertjét. – Az egyesületben a Csoóri Sándor Alap támogatásával 

három korcsoportban folyik a munka. Több mint harminc gyermekkel hetente két alkalommal 

van foglalkozás. A legidősebb csoport a Pengetős banda, majd a Kistücsök zenekar, míg a 

Ciripelő zenekarban azok a gyerekek vannak, akik csak nemrégiben kezdtek foglalkozni 

tamburázással – mondta Csasznyi Magdolna, az egyesület vezetője. 

 

Hat nemzet erős emberei versenyeznek szombaton Szabadkán 
2022. október 4. – PannonRTV 

Öt látványos versenyszámban méri össze erejét 12 erős ember Szabadkán október 8-án, 

szombaton a Hat Nemzet Erős Embereinek Versenyén. A megmérettetés főszervezője és egyik 

bírája Fekete László erősportoló. Magyarország színeiben fia, Miklós is részt vesz a versenyen, 

Szerbiát pedig két szabadkai versenyző fogja képviselni a helyi Kisstadionban. Hat ország: 

Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szerbia két-két versenyzője 

méri össze erejét a közelgő, nem mindennapi szabadkai versenyen. Dér Henrik szervező: „A 

Stadion Közvállalat objektumában, a korcsolyapályán, a Kisstadionban lesz megtartva ez a 

verseny, szombaton október 8-án 15 órától 18 óráig. Minden el lesz rendezve, és még 

kihangsúlyoznám, hogy a belépés díjtalan. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5049/vajdasag_zenta/273206/Munk%C3%A1latok-Zenta-utc%C3%A1in-zenta-csatornarendez%C3%A9s.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5049/vajdasag_obecse/273193/Sz%C3%BClinapi-koncert-p%C3%A9terr%C3%A9ve-tambura.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/sport/hat-nemzet-eros-emberei-versenyeznek-szombaton-szabadkan
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BM: uniós kiegészítő források az ukrajnai menekültek ellátására 
2022. október 4. – karpatalja.ma, hirado.hu 

Az Európai Unió Bizottsága 21,1 millió euró támogatást biztosított Magyarország számára az 

Ukrajnából menekülők ellátásából fakadó többletterhek csökkentésére – tudatta a 

Belügyminisztérium (BM) kedden. A közlemény szerint Magyarország február 24-ét követően 

már több mint 900 ezer menekültet fogadott Ukrajnából. – Az érkezők ellátása során a 

honvédséggel, a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Humanitárius 

Koordinációs Tanáccsal, a regionális és helyi hatóságok, a civil és egyházi szervezetek 

bevonásával, valamint a lakosság önkéntes munkájával erőn felül teljesítenek – írták. 

 

ORFK: mintegy 10 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. október 5. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5208-an léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

szakaszon belépők közül pedig 4362-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 197 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 31 ember, köztük 17 gyermek érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Újabb kárpátaljai katona esett el Herszonnál 
2022. október 4. – karpatalja.ma, kiszo.net 

A Nagyszőlősi Városi Tanács közleménye szerint felsőveresmarti katona a háború újabb 

áldozata. Harci küldetés teljesítése közben vesztette életét Korik Olekszandr, katona. A 

közlemény szerint, a férfi a Herszonnál vívott csatában hunyt el október 1-jén. Osztozunk a 

hozzátartozók fájdalmában. 

 

Fuss NEKI! – Adománygyűjtés a kárpátaljai könyvtárakért 
2022. október 4. – karpatalja.ma 

A Fuss NEKI! egy sporteseményre, futásra épülő adománygyűjtő program, amely a civil 

szervezetek, csoportok közösségi kezdeményezéseit karolja fel, és ezek megvalósulásához segít 

előteremteni a szükséges pénzalapot. A Fuss NEKI! ötlete Székelyudvarhelyen született. Az 

eseményt minden évben megrendezik. Idén a kárpátaljai magyarlakta települések 

könyvtárainak gyűjtenek. Az eseménynek két kárpátaljai nagykövete van: Varga Éva és Bíró 

András. 
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https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/bm-unios-kiegeszito-forrasok-az-ukrajnai-menekultek-ellatasara/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/mintegy-10-ezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra-2/
https://karpatalja.ma/haboru/ujabb-karpataljai-katona-esett-el-herszonnal/
https://karpatalja.ma/karpatalja/sport/fuss-neki-adomanygyujtes-a-karpataljai-konyvtarakert/
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Ingyen étkezhetnek a katonák gyerekei a munkácsi iskolákban 
2022. október 4. – karpatalja.ma 

A Munkácsi kistérség iskoláiban ingyenes étkeztetést biztosítanak a fronton harcoló katonák 

gyermekei részére. Az erről szóló döntést a végrehajtó bizottság legutóbbi ülésén fogadták el 

Andrij Baloga polgármester kezdeményezésére. Jelenleg összesen 2 132 gyermek étkezik 

ingyen a kistérség iskoláiban. A közlemény kitér arra, hogy mostantól az Ukrajnát védő katonák 

gyermekei is bekerültek az ingyenes étkeztetésben részesülő tanulók és óvodások kiemelt 

kategóriájába. 

 

Laptopokkal gazdagodott 6 oktatási intézmény Kárpátalján 
2022. október 4. – karpatalja.ma 

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője 20 laptopot adott 

át a megye néhány oktatási intézményének. Az eszközöket az ENSZ Gyermekalapjának 

(UNICEF) közreműködésével vásárolták meg. – A térség iskoláiban jelenleg nagy számban 

tanulnak belső-ukrajnai gyerekek, így nőtt a pedagógusaink terhelése is. A berendezések 

erősítik az intézmények tárgyi-technikai bázisát, és megkönnyítik a tanárok munkáját – 

hangsúlyozta Viktor Mikita.Elmondása szerint a számítógépeket 6 iskolába juttatták el. 

 

Idén is átadták a Fodó Sándor-díjakat 
2022. október 4. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) idén is átadta a Fodó Sándor-díjakat, 

mindezzel is méltatva a Szövetség egykori alapítóelnökének, Fodó Sándornak az emlékét. A 

jeles elismerést minden évben három kategóriában ítélik oda olyan kárpátaljai közéletben aktív 

munkát kifejtő személyeknek, akik méltó örökösei az egykori kárpátaljai kisebbségi élharcos és 

aktivista szellemi hagyatékának. Az egészségügyi dolgozók kategóriájában dr. Biró Erzsébet, a 

Munkácsi Megyei Gyermekkórház főorvosa, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, Ukrajna 

érdemes orvosa vehette át a díjat. A pedagógus kategóriában Benedek Imre kapta a rangos 

elismerést, aki a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének alapító tagja és első elnöke, az 

aknaszlatinai magyar iskola alapítójaként és igazgatójaként tevékenykedett közel 30 évig.  

 

Az idősek világnapján köszöntöttük hajlott korú embertársainkat 
2022. október 4. – karpataljalap.net 

Több mint 30 éve, 1991 óta méltatjuk október elsején az idősek világnapját. Azokra az idős 

emberekre emlékezünk ezen a napon, akik még itt lehetnek köztünk, és sok-sok évtizedes 

élettapasztalatukkal iránytűkényt szolgálnak számunkra ebben a zűrzavaros, gondokkal-

bajokkal, háborúval terhelt világban. Az idősek méltatása azért is fontos mostani, felbolydult 

életünkben, mivel a háború okozta száműzetések miatt sok helyen ők őrzik egyedüliként a 

családi fészkek szikráját. Hála és köszönet nekik ezért, jó egészséget, Isten áldását és kitartást 

kívánunk számukra! 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ingyen-etkezhetnek-a-katonak-gyerekei-a-munkacsi-iskolakban/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/laptopokkal-gazdagodott-6-oktatasi-intezmeny-karpataljan/
https://karpataljalap.net/2022/10/04/iden-atadtak-fodo-sandor-dijakat
https://karpataljalap.net/2022/10/04/az-idosek-vilagnapjan-koszontottuk-hajlott-koru-embertarsainkat
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Zene Csodavilág – hangszeres foglalkozás gyermekeknek 
2022. október 4. – karpatalja.ma 

A Pro Cultura Subcarpathica hangszeres és zenés programsorozatot indított gyerekek részére, 

amelynek első alkalmaira a Perényi Kultúrkúriában került sor október 3-án. A zene mindenkié 

– tudjuk az általános mondást. Korosztályra való tekintet nélkül hat az emberre, a fejlődésre 

és a mentális képességekre. Különösen kisgyermekkorban fontos, amikor fejlődnek a gyermek 

képességei, készségei, akarati, jellembeli tulajdonságai. Az ének- és zenei foglalkozások során 

fontos szerep jut a gyermek alkotóképességének, fantáziájának. 

 

Újabb mentőautót és orvosi segédeszközöket juttatott Ukrajnába a 

magyarországi Kárpátok Alapítvány 
2022. október 4. – karpat.in.ua 

Mentőautót és gyógyászati segédeszközöket vásárolt az egri székhelyű Kárpátok Alapítvány 

adományokból, hogy segítse az Ukrajnában dúló háború áldozatait. A mentőautót ellátták az 

életmentéshez szükséges minden felszereléssel, például defibrillátorral, légző maszkkal és 

gyógyszerekkel, infúziós folyadékokkal. A jármű értéke több mint 9 millió forint, amelyet 

magánszemélyek és vállalkozók adtak össze. Az Ungváron átadott mentőautót az alapítvány 

ukrajnai partnerszervezete juttatja célba. A képviselője azt mondta, hogy Ukrajnának nagy 

szüksége van mindennemű támogatásra, mert a harci övezetben kritikus állapotok uralkodnak. 

Kevés az élelmiszer, a tél közeledtével meleg ruhára is szükség van. Ez az autó a Harkiv megyei 

Csuhujiv városába kerül, amelyet hónapokon keresztül lőttek az oroszok és hiányos az 

egészségügyi ellátás. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 4. – Kossuth Rádió 

Székelyföld Autonómiájának Napja október utolsó vasárnapja. Az idei eseményre készülve  a 

szervező Székely Nemzeti Tanács felhívást tett közzé, amelynek mottója egy Tamási Áron 

idézet: " A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek egyetlen szülőföldje és sok 

kötelessége". 

 

Az idei autonómia-nap kiemelt üzenete a székely haza, a szülőföld iránti elkötelezettség, 

ugyanakkor az október végi esemény a nemzeti régiókat sújtó közvetett gazdasági 

diszkriminációra is szeretné felhívni a nagyvilág figyelmét - nyilatkozta Izsák Balázs, az SZNT 

elnöke. 
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https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/zene-csodavilag-hangszeres-foglalkozas-gyermekeknek/
https://life.karpat.in.ua/?p=120791&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=120791&lang=hu
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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Ismét Vincze Loránt lett az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN elnöke. Az 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselőt szombaton, a kisebbségi ernyőszervezet berlini 

közgyűlésén választották meg ismét az elnöki tisztségbe, amelyre egyedüli jelöltként pályázott. 

Vincze Loránt 2013–2016 között a FUEN alelnöke volt, 2016 óta a szervezet elnöke. 2019-ben 

az RMDSZ színeiben európai parlamenti képviselői mandátumot szerzett. A szabályok szerint 

utolsó mandátumát kezdi a FUEN elnökeként. 

 

Cseke Attila fejlesztési miniszter Nagyváradon tett látogatásakor megtekintette, hogyan 

haladnak a Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott beruházások. A szaktárca tavaly 

indította el bölcsődeépítési programját, így összesen 184 új bölcsőde megépítését 

finanszírozza. 

Nagyváradon, országos szinten a második bölcsőde alapkövét tették le. 

  

A bukovinai Putna kolostortól a dunaparti Szörényvárig gyalogosan, lóháton vagy kerékpárral 

járható be az 1400 kilométeres Via Transilvanica.  Az Erdélyt északkeletről délnyugatra átszelő 

turistaútvonalat a hét végén nyitják meg hivatalosan, de az előcsapatok már elindultak.  

  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári székházában átadták a Fodó Sándor - 

díjakat. A szervezet első, alapító elnökének emléke előtt tisztelegve 2013-óta ítéli oda három 

kategóriában az elismerést olyan személyeknek, akik a magyarság érdekében jelentős 

közösségi szervezőmunkát végeznek és méltó örökösei Fodó Sándor szellemi hagyatékának.  

 

A hétvégén Oromhegyesen találkoztak a népzene kedvelői, ahol megtartották a XIV. Csillagok, 

csillagok, szépen ragyogjatok elnevezésű találkozót, amelyre ezúttal is érkeztek fellépők az 

anyaországból is. Elsőként a fő szervezőt, az oromhegyesi Petőfi Sándor Magyar Művelődési 

Egyesület elnökét, Bicskei Attilát kérdeztük. 


