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Nyomtatott és online sajtó 
 

       

Szijjártó: az EU újabb szankciós intézkedései nem sértik Magyarország érdekeit 
2022. október 5. – MTI, hirado.hu, Ma.hu, Nepszava.hu, Demokrata, Mandiner 

Magyarország kivételeket kapott az Európai Unió mindazon újabb szankciós intézkedései alól, 

amelyek sértették volna a magyar érdekeket és veszélyeztették volna hazánk energiaellátásának 

biztonságát - jelentette be szerdán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A 

minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy előző nap késő estig 

vitáztak a tagállamok képviselői Brüsszelben az Oroszországgal szembeni nyolcadik szankciós 

csomag részleteiről. "Hetek óta kőkemény vitákat vívtunk Brüsszelben, keményen küzdöttünk 

annak érdekében, hogy Magyarország kivételeket kapjon az olyan intézkedések alól, amelyek 

károkat okoztak volna a magyar embereknek vagy veszélybe sodorták volna Magyarország 

energiaellátásnak biztonságát" - húzta alá. Kiemelte: sikerült elérni, hogy az olajársapka-

mechanizmus alól kivételt kapjon a csővezetés szállítási mód, illetve vészhelyzetben, ennek 

ellehetetlenülése esetén az ezt kiváltó tengeri szállítás is. 

 

Szövetség: Pozitív diszkriminációra lenne szükség a magyar közoktatásban 
2022. október 5. – ma7.sk, bumm.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Milyen problémákkal küzd a magyar közoktatás Szlovákiában, és milyen megoldásokat javasol 

a Szövetség? A párt szerdai sajtótájékoztatóján az új tárcavezető beiktatása kapcsán mutatták 

be az ágazat legégetőbb problémáit. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke elmondta, az 

oktatásügy nem tartozik a kormány prioritásai közé, ezt mutatja, hogy csak késve sikerült 

betöltetniük a szaktárcát az SaS távozása után. A Szövetség számára ellenben kulcskérdés az 

anyanyelvű közoktatás helyzete, ezért készek minden segítséget megadni az új tárcavezetőnek, 

hogy érdemben segítse a közel 300 magyar nyevű oktatási intézmény működését. Forró 

kiemelte, az energiaválság miatt a felsőfokú oktatási intézmények bezárása fenyeget, gondok 

vannak a közoktatásban is, haladéktalanul lépni kell az oktatás zavartalan biztosítása 

érdekében. A kormány által átcsoportosított 30 millió euró láthatóan nem lesz elegendő erre a 

célra. 

          
„Ma pedagógusnak lenni nehezebb, mint bármikor” – 40 év a katedra mögött 

tanárként, igazgatóként, főtanfelügyelőként 

2022. október 5. – maszol.ro 

A második világháború kirobbanásakor született, 1939-ben, így gyermekkorát megpecsételte 

ennek konfliktusos hangulata. Később a kommunista diktatúra alatt próbált emberségesen 
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helytállni: tanárként, szaktanfelügyelőként és Hargita megyei főtanfelügyelőként egyaránt, 

úgy, hogy míg a román kultúrát is tisztelte, minden döntését az anyanyelvi magyar oktatás 

érdekében hozta meg. 40 évet töltött a katedra mögött, de hiába jutott a ranglétra csúcsára, 

máig arra a nyolc évre a legbüszkébb, amikor osztályfőnökként oktathatott, nevelhetett 

középiskolásokat. Tanárnak született, aki sosem követte a tekintélyelvűséget, helyette 

tiszteletet, emberségességet gyakorolt. És ez máig visszaköszön, hiszen egykori diákjai naponta 

megállítják az utcán azt a Pali bácsit, aki értette őket és hitt bennük. A pedagógusok világnapján 

Csíkszereda ikonikus matematika-fizika tanárjával, a 82 éves Lászlófy Pál Istvánnal 

beszélgettek hivatástudatról, gyermekközpontúságról, napjaink oktatásának hiányosságairól. 

 

Egész hétvégés eseménysorozattal tisztelegnek az 1848–49-es forradalom hősei 

előtt Szentegyházán  
2022. október 5. – szekelyhon.ro 

Október első hétvégéjén újra sor kerül az Őszi hadjárat nevet viselő eseménysorozatra 

Szentegyházán. A Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület és a Gyermekfilharmónia 

szervezésében zajló program során betekintést nyerhetnek érdeklődők, hogy milyen lehetett a 

huszárcsapatok mozgása, a verbuválás Kossuth idejében – adják hírül a szervezők. A 

programsorozat elsődleges célja, a tiszteletadás az 1848-as hősök emlékére. A rendezvény a 

péntek délután öt órakor kezdődő szentmisével veszi kezdetét a szentegyházasfalvi Szent 

András-templomban, azt követően, háromnegyed hattól a tizenhárom aradi vértanúról 

emlékeznek meg. Este 8 órától gálaestet tartanak a Gábor Áron Művelődési Házban, amelynek 

során a Gyermekfilharmónia és a helyi huszárok közös hangversenyét hallgathatják meg az 

érdeklődők, ugyanakkor a 2022-es Székely koszorú kitüntetéseket is kiosztják.  

 

Magyarellenesség a stadionokban 
2022. október 5. – szekelyhon.ro 

Az utóbbi néhány hónapban elszaporodtak a magyarellenes rigmusok és molinók a romániai 

stadionokban. Az e heti Hangadóban Boros Miklóssal, a jelenséget jól ismerő sportújságíróval 

beszélgettek arról, hogy melyek az okai a soviniszta, xenofób megnyilvánulásoknak a labdarúgó 

mérkőzések során, milyen az ultrák világa, és kiknek kellene lépniük, hogyan lehetne 

megszüntetni a magyarok számára megalázó történéseket. 

 

Brüsszel előtt a sztrádaügy: továbbra is a nyomvonal módosítását követelik a 

háromszéki lakosok 
2022. október 5. – Krónika, maszol.ro 

Nem javult a háromszéki Illyefalva és a Brassó megyei Vámoshíd lakóinak helyzete: bár a 

tervező cég kéri a szerződés felbontását, egyelőre nem módosult a Brassó és Bákó közötti, A13-

as jelzésű autópályának a házaik közvetlen közelében elhaladó nyomvonala – hangzott el a 

nyomvonal ellen tiltakozó lakosok által szerdán Illyefalván tartott sajtótájékoztatón. Benkő 

Árpád Jenő, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) illyefalvi önkormányzati képviselője 
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rámutatott, a Search Corporation cég kéri a szerződés felbontását, ám az új tervező 

kiválasztására kiírt versenytárgyalást úgy készítették elő, hogy onnan folytatják, ahol 

abbahagyták, tehát a nyomvonal nem módosul. Arra kérik a majdani tervezőt, készítse el újra 

a különböző, általuk törvénytelennek ítélt tanulmányokat, felhasználva a terepen gyűjtött 

adatokat; ebben a segítségüket is felajánlják, hogy csökkentsék a költségeket. 

 

Közhasznúvá nyilvánította a kormány a Magyar Újságírók Romániai Egyesületét 
2022. október 5. – maszol.ro 

A román kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy közhasznú egyesületté nyilvánítja a 

legnagyobb romániai magyar újságíró szervezetet. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

(MÚRE) tavasszal nyújtotta be kérelmét a közhasznúvá nyilvánításhoz, közölte a Maszol 

kérdésére Szűcs László, a MÚRE elnöke. Hozzátette, szerencsés helyzet állt elő azáltal, hogy 

éppen most, a MÚRE hétvégi, Szárhegyen tartandó tisztújító közgyűlése előtt született meg a 

kedvező döntés. Az erről szóló határozat akkor válik hivatalossá, amikor a kormánydöntés 

megjelenik a Hivatalos Közlönyben. 

 

Szülőföldön magyarul: jövő nyárra kapják meg az oktatási-nevelési pénzt a 

diákok  
2022. október 5. – szekelyhon.ro 

Még bő két hétig lehet pályázni a Szülőföldön magyarul program oktatási-nevelési, illetve 

hallgatói támogatására, amelyet idén a szokásosnál később, a tanév lezárta után hirdettek meg. 

A késői meghirdetés a kifizetéseket és érinti majd, valószínűleg 2023 nyarán kaphatják kézbe 

a jogosultak a 2021–22-es tanévre vonatkozó támogatásokat. A Szülőföldön magyarul program 

célja a magyar nyelvű oktatás támogatása és a magyar iskolaválasztás ösztönzése, így a 

nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra, illetve hallgatói támogatásra 

azok a romániai gyerekek és fiatalok pályázhatnak, akik tanulmányaikat magyar nyelven 

folytatják. A támogatás tanévenként egy alkalommal igényelhető. Az oktatási-nevelési, illetve 

hallgatói támogatás fejenkénti összege 22 400 forint, ennek a lejben kifejezett értékét fogják 

majd a támogatottak OTP-számlájára utalni.  

      
Berényi: A sport közösségeket teremt – Átadták a többfunkciós sportpályát a 

dunaszerdahelyi szakközépben 
2022. október 5. – ma7.sk 

A dunaszerdahelyi Szabó Gyula Közös Igazgatású Szakközépiskolában ünnepély keretek között 

ma átadták a Nagyszombat megye által támogatott többfunkciós sportpályát. A 2022/2023-as 

tanévben új sportlétesítménnyel gazdagodott a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Közös Igazgatású 

Szakközépiskola. Több mint 195 ezer eurós támogatást különített el Nagyszombat megye 

önkormányzata a költségvetéséből, hogy támogassa a dunaszerdahelyi szakközépiskola 
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https://maszol.ro/belfold/Kozhasznuva-nyilvanitotta-a-kormany-a-Magyar-Ujsagirok-Romaniai-Egyesuletet
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udvarán felépített futball-, futó- és távolugrópályát. Az ünnepélyen felszólalt Berényi József, 

Nagyszombat megye alispánja, aki kijelentette, hogy örömmel vette az iskola vezetőségének 

kérvényét a sportpálya megépítésére. Annál nagyobb öröm számára, hogy sikerült 

megvalósítani a projektet. A multifunkciós sportpályák és létesítmények kialakításának 

pénzügyi hátterét igazságosan ossza szét a megye az ország közoktatási intézményei között. 

,,Bízom benne, hogy az iskola multifunkciós sportpályáját nemcsak az oktatás miatt használja 

majd ki a diákság, hanem a szabadidejüket is kedvükre itt tudják majd tölteni – tette hozzá 

Jozef Viskupič megyeelnök. 

 

A zoboraljai Gyermeklánc Fesztivál Kolonban 
2022. október 5. – felvidek.ma  

Idén Kolon községben tartották meg Zoboralja gyermek folklórfesztiválját – a Gyermeklánc 

Gyermek és Ifjúsági Fesztivált. A felújított Koloni Tájház átadásával és az Ifjú Szivek 

Táncszínház műsorával gazdagított folklórfesztivál egy egész délutánt felölelő programmá vált 

az odalátogató családok, érdeklődők és folklórrajongók számára. A Csemadok Nyitrai Területi 

Választmánya főszervezésében megtartott rendezvénynek ezúttal a Csemadok Koloni 

Alapszervezete lett a házigazdája, Hodulik Lívia vezetésével. A rendezvényhez Kolon község 

önkormányzata nyújtott helyszínt. A szervezők méltányolandó döntése, hogy a gyermekek 

fesztiválját az Ifjú Szivek Táncszínház előadásával egy napon szervezték, amivel az 

apróságoknak, gyermekeknek maradandó és inspiráló élményt nyújtottak. Három órától 

gyülekeztek a fesztiválon résztvevő gyermekcsoportok vezetőikkel, szüleikkel  Kolon község 

kultúrházánál. A kultúrház fokozatosan megtelő nagytermének nézőtere gyerekzsivajtól és a 

szülők izgatott beszédétől volt hangos. Sándor Marianna, a fesztivál műsorvezetője jellegzetes 

zoboraljai viseletben üdvözölte a közönséget és elsőként a nagycétényi Manócska Óvoda 

Tulipán csoportját szólította színpadra. 

 

Fenes Iván: Közösségeink megtartása a jövő záloga 
2022. október 5. – Új Szó  

Fontosnak tartja a civil szféra támogatását, a bérlakásépítést, a tartalékképzést, de több utat és 

járdát szeretett volna felújítani. Fenes Iván bősi polgármesterrel értékeltünk az elmúlt négy 

évet. „Bősön több, mint 20 különféle szervezet és klub működik, amire nagyon büszke vagyok. 

A jelenlegi ciklus végén eljutottunk oda, hogy felépült egy református templom, amire pár 

héttel ezelőtt helyezték fel a tornyot, istentiszteletet is tartottak már benne, kiállítást és 

hangversenyt is szerveztünk ott, építettünk a felújított katolikus templom mellé egy teljesen új 

közösségi házat, és egy kápolnát is felszenteltünk, ami mind-mind közösségteremtő erejű. A 

korábbi, vírus terhelte időszakban is arra törekedtünk, hogy ha majd szabadabban élhetünk, 

akkor az emberek újra találkozhassanak egymással. Még korábban megépítettük a helyi 

Csemadok-székházát is. Igaz, hogy ez még az előző ciklus végén történt, de mára már látjuk, 

hogy a város fontos intézményévé nőtte ki magét, igazi otthonra talált benne a Csemadok, a 

Kék Duna Vegyeskar, más fellépő csoportok és társulatok is. 
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Értékes örökség az alsószeli gőzmalom felújított épülete 
2022. október 5. – ma7.sk  

Új fejezet nyílott a Galántai Honismereti Múzeum és egyben az alsószeli százéves gőzmalom 

történetében. A régi gőzmalom ezentúl múzeumi kiállítóteremként és múzeumi raktárként 

szolgál majd. Nagyszombat megye leköszönő önkormányzata méltán büszke arra, hogy sikerült 

megmenteni és jó cél szolgálatába állítani a régi gőzmalom épületé. A Galántai Honismereti 

Múzeum ötletének apropóján Nagyszombat megye támogatásával valósult meg az alsószeli 

gőzmalom felújítása. A valamikori malom épülete az utcafronton négyszintes, a magasabb 

oldalon ötszintes monstrum. A felújítási munkálatok a napokban fejeződtek be, a malom 

épületében ezentúl a múzeum depozit-raktára lesz, valamint egy állandó tárlat is nyílt a 

mátyusföldi molnárság és a malmok jelentőségével kapcsolatban. Az épületet Nagyszombat 

Megye Önkormányzata a Galántai Honismereti Múzeum indítványozására a Coop Jednota 

üzletlánctól vásárolta meg kilencvenezer euróért. 

   
Nekünk, magyaroknak feladatunk van 
2022. október 5. – PannonRTV 

Az 1848/49-es magyar forradalomról és szabadságharcról, továbbá az aradi vértanúkról 

emlékeztek meg Adán a Damjanich-emlékműnél. Az eseményen az alkalmi műsort követően a 

megemlékezés koszorúit helyezték el az egybegyűltek. A településen 2011-ben állítottak szobrot 

Damjanich Jánosnak, aki a szabadságharc legendás alakja volt. Tettei máig élnek a magyarság 

köztudatában - hangzott el az eseményen. Szollár Ádám, tag, Vajdasági Magyar Szövetség: 

„Fiatalként azt látom a megemlékezéseken, hogy ami a múltban történt, az kihat minden 

vajdasági magyarnak a jelenére is. Ahhoz, hogy mi most életvitelszerűen tudjunk itt élni ahhoz 

kellett az őseink harca. Mindenféleképpen fontos, hogy a fiatalok is eljárjanak az ilyen és ehhez 

hasonló megemlékezésekre, rendezvényekre.” 

 

Száznyolcvanöt napja tart a kormányalakítás Szerbiában 
2022. október 5. – Magyarszo.rs, Vajma.info 

Az alkotmányos határidőkön belül megalakul az új szerb kormány – jelentette ki szerdán a 

belgrádi Pink televízióban a kormányalakítással megbízott Ana Brnabić miniszterelnök arra a 

kérdésre válaszolva, hogy az áprilisi választásokat követően mikor lesz új kormánya az 

országnak. Szerbiában április 3-án tartottak általános választásokat, a parlament az 

alkotmányos határidő lejárta előtt két nappal, augusztus elsején alakult meg, és a politikusok 

akkor azt ígérték, a kormány rekordidőn belül megalakul. A szerb alaptörvény szerint a 

parlamenti képviselők eskütételét követően legkésőbb 90 napon belül meg kell alakulnia a 

kormánynak. Ez a határidő október 30-án jár le, egyelőre azonban csak azt lehet tudni, hogy 

Brnabić fogja vezetni, aki 2017 óta Szerbia miniszterelnöke. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5050/kozelet/273275/Sz%C3%A1znyolcvan%C3%B6t-napja-tart-a-korm%C3%A1nyalak%C3%ADt%C3%A1s-Szerbi%C3%A1ban-Ana-Brnabi%C4%87-korm%C3%A1nyf%C5%91.htm
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Igény lenne a házias ízekre 
2022. október 5. – Magyarszo.rs 

Zárókonferencia keretében összegezték a Helyi ízek – Helyi értékek – Helyi ételek elnevezésű, 

az Európai Unió Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia, Jó szomszédok a közös jövőért 

elnevezésű programján keresztül támogatott projektum eredményeit, illetve buktatóit 

Pacséron. A Pacséri Mezőgazdasági Termelők Egyesülete és partnere, a Bácsalmási 

Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. közötti együttműködés elsősorban 

azokat a környékbeli kistermelőket és termékeiket szerette volna szélesebb körben 

megismertetni a nyilvánossággal, akiknek addig csupán családi körben, szűk környezetükben 

volt lehetőségük bemutatkozni. 

 

Hagyománytisztelet és fejlődő egyesület 
2022. szeptember 28. – Magyarszo.rs 

A hétvégén megtartotta hagyományos Szüretbál rendezvényét a doroszlói Móricz Zsigmond 

Magyar Művelődési Egyesület. Az esős időjárás miatt elmaradt a tervezett fogatos körmenet, 

de így is látványos, tartalmas ünnepnap kerekedett. Az idei bíró, Bugadzsia Benjamin és 

bírónő, Szabó Ella, családtagokkal, rokonokkal együtt süteménnyel, itókával várta a Szüretbál 

vendégeit. A műsor elején Pelt Ilona, a Vajdasági Magyar Szövetség Nyugat-bácskai Körzeti 

Szervezetének elnöke szólt a közelgő Magyar Nemzeti Tanácsi választásról és a 

népszámlálásról. Továbbá üdvözölte a vendégeket és a felvidéki testvértelepülés, Zsigárd 

képviseletét, Baranyai Alajos polgármestert, Zsiacsek Adriannát, az ottani Alapiskola 

igazgatóját.

    
ORFK: több mint 9 ezren érkeztek Ukrajnából szerdán 
2022. október 6. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4786-an léptek be szerdán Magyarországra, a román-magyar 

szakaszon belépők közül pedig 4586-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 162 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 10-en - köztük 5 gyermek - érkeztek Budapestre az ukrajnai háború 

elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Putyin aláírta a négy ukrajnai régió annektálásáról rendelkező törvényeket 
2022. október 5. – MTI 

Aláírta a négy ukrajnai régió Oroszországhoz csatolásáról és az Oroszországi Föderáció új 

jogalanyainak megalakulásáról szóló szövetségi alkotmányos törvényeket szerdán Vlagyimir 

Putyin orosz elnök. A dokumentumokat a jogi információk internetes portálján tették közzé. A 

négy terület, vagyis a szakadár Luhanszki és Donyecki Népköztársaság, valamint a megszállt 

Zaporizzsja és Herszon megye Oroszországhoz csatolásáról szóló alkotmányos törvényeket, 
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valamint a régiók "annektálásáról" szóló szerződéseket az orosz parlament alsóháza hétfőn, a 

felsőháza pedig kedden szavazta meg egyhangúlag. A csatlakozási népszavazásokat, valamint a 

területek annektálását a külföldi államok közül csak Észak-Korea tekinti legitimnek. Az orosz 

hadsereg a területek egyike felett sem gyakorol teljes ellenőrzést. Az új törvényi keretekben az 

Oroszországi Föderáció új jogalanyainak a 2026. január 1-jéig tartó átmeneti időszakban kell 

megoldaniuk az orosz gazdasági, pénzügyi, hitel- és jogrendszerbe, valamint a hatóságok 

rendszerébe való integráció kérdéseit, beleértve azokat is, amelyek a katonai szolgálatra 

vonatkoznak. 

 

A kárpátaljai magyar iskolák tanévkezdéséről 
2022. október 5. – karpat.in.ua 

Idén minden itthon maradt szülő azon aggódott, lesz-e jelenléti oktatás a kárpátaljai 

iskolákban? Sikerül-e ehhez a feltételeket megteremteni? Dr. Orosz Ildikót, a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjét a 

kialakult helyzetről, illetve az eltelt egy hónap tapasztalatairól kérdezte a Kárpátalja hetilap 

munkatársa. 

 

Kitüntették Viktor Mikitát, Kárpátalja kormányzóját 
2022. október 5. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Kitüntették Viktor Mikitát, Kárpátalja kormányzóját, a megyei katonai közigazgatás vezetőjét. 

Mikita a “Nyugat” Területvédelmi Erők Regionális Igazgatóságának elismerését vívta ki. A díjat 

az Ukrán Fegyveres Erők területi védelmének a megerősítésében való aktív hozzájárulásáért 

kapta. A kormányzó Facebook-oldalán köszönte meg az elismerést. 

 

Nagyszőlősi őrmester halt meg a háborúban 
2022. október 5. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Újabb kárpátaljai katona halt meg az orosz–ukrán háborúban. Elhunyt Roman Mihajlovics 

Holovko őrmester – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács. A férfi Nagyszőlősön élt. Holovko 

Herszonnál vesztette életét bevetés közben. Szerdán összesen nyolc kárpátaljai katona 

haláláról érkezett hír. 

 

Több mint 230 menekültet helyeznének el Tiszakeresztúrban 
2022. október 5. – kiszo.net 

A Nagyszőlősi térségben található Tiszakeresztúri Speciális Bentlakásos Általános Iskolában 

menekültszállót hoznak létre. Petro Dobromilszkij, a megyei közigazgatás helyettes vezetője a 

minap ellátogatott az intézménybe, olvasható a közigazgatás honlapján. „Jelenleg 85 belső 

menekült él a létesítményben, a helyiségek felújítása után további 150-nek tudunk helyet 

biztosítani. Partnereink segítségével az épületben a fűtési rendszert is kicserélik, illetve a 

konyhát is korszerűsítik.” – mondta a megyevezető-helyettes. Hozzátette: elsősorban 

nagycsaládosokat helyeznek el a központban, iskolát is beindítanak, a gyerekekkel 

pszichológusok, orvosok és szociális szakemberek is dolgoznak majd. 
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A kárpátaljai iskolákban technogén biztonsági osztályokat alakítanak ki 
2022. október 5. – karpataljalap.net 

Erről a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke, Volodimir Csubirko, az Ungvári Tudományos 

Líceum igazgatója, Olena Iscsenko, a megyei oktatási és tudományos főosztály vezetője, 

Marjana Maruszinec és az Ukrajnai Sürgősségi Szolgálat Kárpátaljai Megyei Főhivatala 

képviselőjének találkozóján tárgyaltak. „A kárpátaljai iskolákban a biztonsági órák a háborús 

körülmények között nagyon fontosak a térség számára. Ez lehetővé tenné, hogy felkészítsük 

gyermekeinket a különféle, eltérő jellegű potenciális veszélyekre. Amikor a gyerekek 

kiskoruktól kezdve tudják, hogyan kell viselkedni rakéta- és bombatámadások, tüzek és más 

emberokozta veszélyek során, nemcsak megvédhetik magukat, hanem tovább is adhatják ezt a 

tudást” – mondta a kezdeményezésről Volodimir Csubirko. 

 

Ismét lehet jelentkezni a „GENIUS” Tehetségpontokba 
2022. október 5. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2011 őszén indította útjára a tehetséggondozó 

programját, melynek célja a tehetséges gyerekek felkarolása, segítése és fejlesztése az 

esélyegyenlőség jegyében. A tehetséggondozó programban, mely minden tanév őszén valósul 

meg, Kárpátalja általános- és középiskolásai (gimnázium, líceum) vehetnek részt. A „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács 2022. október 4-

én tartotta meg soron következő ülését, ahol aktualizálták és megnyitották az online 

jelentkezési felületet. 

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet tűzifa támogatást nyújt Kárpátalján 
2022. október 5. – kiszo.net, karpat.in.ua 

Az Ökumenikus Segélyszervezet tűzifával segíti azokat a kárpátaljaiakat, akik menedéket 

nyújtanak a belső menekülteknek, számolt be a megyei közigazgatás. A fűtési szezonra való 

felkészülés részeként Viktor Mikita megyevezető háromoldalú memorandumot írt alá Gerevich 

Jánossal, a magyar Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetőjével, és Vitalij 

Petrenkóval, a megyei erdészet vezetőjével. Közös kezdeményezés célja az ideiglenesen 

áttelepült személyeknek ingyenes lakhatást biztosító háztartások támogatása. 

 

Az aradi vértanúkra emlékezünk 
2022. október 4. – Nepujsag.net 

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki. Azóta a 

forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Bár 

az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 

ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. A magyar honvédsereg Világos 

közelében tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt, a két nagyhatalom fegyveres erőivel M
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szemben már nem tudott tovább harcolni. Az osztrákok sértett büszkesége miatt – hogy a 

megadás nem előttük történt – a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél 

általi halált írtak elő a magyar parancsnokoknak. Az utóbbi büntetésnek – amelyet korábban 

inkább csak köztörvényesekre alkalmaztak – megbecstelenítő jellege is volt. A vértanúk: 

Poeltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Gróf 

Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 

Schweidel József, Gróf Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. 

 

Minél előbb segíteni 
2022. október 4. – Nepujsag.net 

Négy évvel a korai fejlesztői óvodai központ ötletének megszületése után kedden ünnepélyes 

keretek között megnyitották a radamosi Korai Fejlesztő Központot. A létesítmény, amely 

elsősorban a fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek esetében nyújt szakmai segítséget, a 

közeljövőben elkezdi a küldetését. Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára és Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke a megnyitó során a központ 

fontosságát a hangsúlyozták a közösség életében. 

 

Új vezetőség a Mintánál, vállalkozói támogatások 2023-ban 
2022. október 4. – Nepujsag.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfőn először 

ülésezett az új Magyar Közösségi Ház üléstermében. Számos pénzügyi dokumentumot 

fogadtak el, támogatást szavaztak meg az ifjúsági szervezetnek és a mandátum végéig új 

igazgatót, Matjašec Barbarát nevezték ki a nemzetiségi cég, a Minta Kft. élére. A nemzeti 

közösség által alapított intézetek, illetve vállalkozás – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

(MNMI), Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet (Népújság), Magyar Regionális 

Nemzetiségi Fejlesztési Intézet (ProFutura), valamint a Minta Kft. – az elmúlt évben pozitívan 

zárták az évet és pénzeszközeiket célszerűen használták fel, így a tanács szinte hozzászólás 

nélkül elfogadta zárszámadásaikat, valamint jóváhagyta az intézetigazgatók 

munkateljesítményéből eredő kifizetéseket is. 

 

Minden hétvégén nemzetiségi program 
2022. október 4. – Nepujsag.net 

A Sal Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa szeptember 29-i ülésén 

kérvényekről döntött, illetve az októberi programokat tárgyalta meg. A testület második 

olvasatban tárgyalta és egyhangúlag elfogadta az önkormányzati támogatások odaítéléséről 

szóló új szabályzatát. A szabályzat szerint a nemzeti önkormányzat az odaítélendő 

támogatásokról saját hatáskörben dönthet, és nem kell nyilvános pályázatot kiírniuk. A 

továbbiakban már két újabb kérvényt tárgyaltak: a Muraszombati Területi és Tanulmányi 

Könyvtár 390 eurós támogatást kért magyar nyelvű könyvek megvásárlásához a domonkosfai 

könyvtárba. A szintén muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület pedig az éves 

programjának megvalósításához kért anyagi támogatást a goricskói önkormányzattól. A 
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tanácstagok a könyvtárnak a kért 390 eurós támogatást megszavazták, a Baráti Körnek pedig 

a tavalyi évhez hasonlóan 300 eurót hagytak jóvá. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 5. – Kossuth Rádió 

 

Elsősorban a magyar kormány anyagi támogatásának köszönhetően valósult meg Radamoson 

az a korai fejlesztő központ, amelynek finanszírozásába bekapcsolódott a szlovén kormány is. 

A fejlesztőközponthoz a területet Lendva város önkormányzata biztosította. A központ a 

térségben élő gyermekek fejlődését szolgálja, legyenek azok akár a kisebbségi létben élő 

magyarok, vagy a többségi szlovén nemzethez tartozóak. Az egykor családi házként 

funkcionáló, jellegzetes épület felújításával a beruházó kulturális örökségmegőrző munkát is 

végzett. Az épületet Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

elnöke és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

avatta fel. 

 

A RSZ stratégiai célja, hogy minél több külhoni magyar családot segítsen a magyar 

iskolaválasztásban. Ez a gyermekek egyéni érdeke, mert az anyanyelvi oktatásban 

többlettudáshoz jutnak és a közösség érdeke is, mert így elősegítik a közösség megmaradását. 

Ilyenkor, ősszel a szövetség munkatársai ajándékokkal köszönik meg a magyar iskolaválasztást 

a családoknak, és kifejezik hálájukat az óvónőknek, tanítónőknek is. A többi között erről is 

kérdeztem Csáky Csongort, a RSZ elnökét. 

 

Új oktatási minisztere van a szlovák kormánynak. A Szövetség elnöke, Forró Krisztián és 

oktatáspolitikai szakértője, Kiss Beáta találkozót kezdeményez a miniszterrel.  

 

Szerbiában az önkormányzatoknak energiahatékonysági tervet kell készíteniük arról, hogy 

miként tudnak takarékoskodni. Magyarkanizsa a többi község előtt jár, hiszen már néhány éve 

megkezdték a tanintézmények nyílászáróinak a cseréjét, illetve az épületek külső 

hőszigetelését. A Gyöngyszemeink óvoda központi épületének hőszigetelése most fejeződött be 

tartományi és önkormányzati támogatásoknak köszönhetően, de még további 10 épülete van 

az óvodának 9 településen. Veszelinov Ibolyát, a Gyöngyszemeink óvoda igazgatónőjét és 

Fejsztámer Róbertet, Magyarkanizsa polgármesterét hallják az összeállításban. 
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Első alkalommal neveztek ki városmenedzsert Marosvásárhelyen, a polgármester javaslatára. 

A funkciót Kacsó Sándor közgazdász tölti be, akinek a megbízatása a polgármester 

mandátumának idejére szólAz összeállításban elsőként az új városmenedzsert kérdezte eddigi 

szakmai tapasztalatairól és a rá váró feladatokról. 

 

2021 júliusa és 2022 júniusa között nőtt a foglalkoztatottság Romániában és ezen belül 

Erdélyben is. A koronavírus-világjárvány csillapodásával pedig csökkent a munkanélküliségi 

ráta. A nominálbérek jelentősen emelkedtek ugyan, de a magas infláció miatt vásárlóértékük 

csökkent. A statisztikai intézet adatait az Erdélystat vizsgálta, munkatársát, Lukács Andreát 

Lehőcz László kérdezte a részletekről. 


