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Nyomtatott és online sajtó 
      

Szijjártó: Magyarország egyelőre fenntartja a kijevi nagykövetség működését 
2022. október 10. – MTI, hirado.hu, Origo, Mandiner, HírTV, kiszo.net, karpatalja.ma 

Magyarország a kiújult kijevi rakétacsapások ellenére egyelőre fenntartja ukrajnai 

nagykövetsége működését, a bajba került, segítségre szoruló emberek a külképviseleten tudnak 

jelentkezni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Berlinben. A 

minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború egyre 

súlyosabb, egyre inkább eszkalálódik, s az elmúlt órák eseményei is jól mutatják, hogy most 

már mielőbb a béketeremtésre kellene fókuszálni. Leszögezte: a szomszédos országban 

azonnali tűzszünetre van szükség, béketárgyalásokat kell kezdeni."Az a korábbi meglátásunk, 

amely szerint a 25. órában vagyunk, hogy végre valamit tegyünk a béke érdekében, egyáltalán 

nem volt túlzás" - fogalmazott. "Ha a béketörekvések nem veszik át az eszkalációs törekvések 

helyét, akkor itt nagyon nagy baj is lehet" - tette hozzá. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a 

kijevi magyar nagykövetség dolgozói arról számoltak be, hogy az épületet nem érte találat. 

Elmondta, a munkatársak mind ott tartózkodnak és jól vannak, azonban az idő egy részét az 

óvóhelyeken kell tölteniük, ugyanis most a biztonságuk a legfontosabb szempont. 

 

Németh Zsolt: elfogadhatatlannak tartjuk a civileket célzó orosz támadásokat 
2022. október 10. – MTI, hirado.hu, PestiSrácok, karpatalja.ma 

Az Európa Tanács (ET) parlamenti közgyűlésének (PACE) magyar delegációja 

elfogadhatatlannak tartja a civileket célzó és a humanitárius jogokat teljes mértékben 

figyelmen kívül hagyó durva orosz támadásokat az ukrajnai városok ellen - jelentette ki Németh 

Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke az MTI-nek adott telefonos 

nyilatkozatában. Németh Zsolt elmondta: a PACE magyar delegációja csatlakozott az Európa 

Tanács három vezetője által kiadott hétfői nyilatkozathoz: Marija Pejcinovic-Buric, a 

strasbourgi szervezet főtitkára, Tiny Cox, a PACE és Simon Coveney, az ET Miniszteri 

Bizottságának elnöke állásfoglalásában elítélte az ukrajnai városok ellen végrehajtott orosz 

légicsapásokat, és felhívták a figyelmet, hogy a nemzetközi jog ilyen súlyos megsértése nem 

maradhat büntetlenül. 

 

Megkezdődött Bukarestben a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság újabb 

ülésszaka 
2022. október 10. – MTI, Bihari Napló, hirado.hu, Krónika, maszol.ro 

Több mint tízéves szünet után a társelnökök találkozójával hétfőn megkezdődött Bukarestben 

a magyar-román kisebbségi vegyes bizottság újabb ülésszaka, amely a Romániában élő magyar 

és a Magyarországon élő román kisebbség gondjait hivatott feltérképezni és megoldani. A 

magyar fél egyebek mellett a restitúciós kérdésekre, a stadionokban hallható gyűlöletbeszédre, 
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a marosvásárhelyi katolikus gimnázium, a magyar orvosképzés és a jelképhasználat ügyére vár 

megoldást – tájékoztatta az MTI-t telefonon Kalmár Ferenc miniszteri különmegbízott, a 

bizottság magyar társelnöke. Felidézte: az 1996-ban aláírt magyar-román alapszerződés szerint 

a nemzeti kisebbségek problémáinak megoldására létrehozandó, szakértőkből, az illetékes 

minisztériumok képviselőiből álló vegyes bizottságnak évente legalább egyszer össze kell ülnie, 

hogy megoldásokat javasoljon a felmerülő gondokra. Az utolsó ülés jegyzőkönyvét 2009-ben 

írták alá. A 2011-ben tartott nyolcadik bizottsági ülésszak jegyzőkönyvét a magyar fél már nem 

volt hajlandó aláírni, mivel 18, általa felvetett kérdést a testület nem tárgyalt meg. 

 

Jövőre nyílik a megújult Székely Nemzeti Múzeum 
2022. október 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Idén karácsonyig befejeződhet a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épületeinek és 

udvarának korszerűsítése. Jövőre pedig újra megnyitja kapuit a legnagyobb határon túli 

magyar közgyűjtemény, egyben Kovászna megye és Székelyföld fontos turisztikai 

látványossága. Tamás Sándor, a múzeumot fenntartó háromszéki önkormányzat elnöke arról 

számolt be, hogy 90 százalékban elkészült a múzeum Kós Károly utcai épületegyüttesének és 

kertjének felújítása, jelenleg belső munkálatokat végeznek és haladnak a kertrendezéssel is. 

„Minden jel arra mutat, hogy a felújított múzeum 2023-ban megnyitja kapuit” – emelte ki 

Tamás Sándor. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum hosszas közbeszerzési folyamat 

után 2021 júniusában kezdték el. A teljes beruházás összértéke 21,8 millió lej, amelyből 16,8 

milliót lejt biztosít az Európai Unió. A munkálatok ideje alatt a Székely Nemzeti Múzeum a 

sepsiszentgyörgyi Lábasházban szervezi kiállításait. 

 

Értékmentés a Szilágyságban: felújítják a zsibói Béldy-kastélyt 
2022. október 10. – maszol.ro 

A több mint százéves Béldy-kastély egy gyönyörű tölgyerdőben, Zsibó központjától két-három 

kilométerre található. Az épület B-kategóriás műemlék, amelynek felújítását Szilágy Megye 

Tanácsa a 2014–2021 Regionális Operatív Progamon (POR) keresztül, az előző pályázati 

ciklusban pályázta meg, és bár 68 ponttal nyertesnek minősítették a projektet, pénzforrás 

hiányában nem tudták elvégezni a felújítást. Szilágyi Róbert István, a megyei tanács alelnöke 

elmondta, hogy az országos helyreállítási terv (PNRR) pályázati programja újabb lehetőséget 

nyújtott a pénz előteremtésére, s idén tavasszal ismét pályáztak, amit szintén kedvezően 

bíráltak el, és országos szinten ez lesz az első műemlékvédelmi finanszírozási szerződés. „A 

felújítás összköltségvetését az elmúlt héten aktualizáltuk: 34,65 millió lejbe kerül a beruházás, 

amiből 23 millió lejt finanszíroz a PNRR, a különbözetet pedig a POR révén biztosítanánk. 

Amennyiben ez nem sikerül, saját költségvetésből kell finanszírozzuk a hiányzó részt. 
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Igény van a református bölcsődére Marosvásárhelyen  
2022. október 10. – szekelyhon.ro 

Református bölcsődét terveznek indítani Marosvásárhelyen. A Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében az épületet már meg is vásárolta az Erdélyi Református 

Egyházkerület, jelenleg az igénylésfelmérés zajlik, amelyből kiderül, hány csoporttal 

indulhatna a bölcsőde. Marosvásárhelyen hosszú évek óta probléma, hogy sokkal több gyereket 

íratnának állami bölcsődékbe, mint amennyi hely van összesen. Így egy valós igényre született 

válasz lenne a Marosvásárhelyi Református Kollégium égisze alatt működő intézmény – 

magyarázta a Székelyhonnak Benedek Zsolt, a Marosvásárhelyi Református Kollégium 

igazgatója. A bölcsődei csoportok egy korszerű központi épületben, az 1918. December 1. utca 

93. szám alatt indulhatnak, 2023 őszén. Ez a Gyermekek Palotája fölötti régi banképület – 

árulta el Benedek Zsolt, rámutatva, hogy itt négy bölcsődei csoportot szeretnének elindítani, 

de igazából most zajlik az igényfelmérés.  

 

Interneten árulják a szurduki kastélyt, Jósika Miklós író egykori birtokát 
2022. október 10. – Krónika 

Újabb erdélyi magyar nemesi család egykori otthonának keresnek gazdát az interneten: a 

szurduki Jósika-kastélyt alig több mint félmillió euróért értékesítené a Sotheby’s International 

Realty. A luxusingatlanok eladására szakosodott nemzetközi cég világszerte árul értékes 

épületeket, korábban már több erdélyi műemlék, történelmi ingatlan került be a portfóliójába. 

A Szilágy megyei Jósika-kastélyt többek között azzal népszerűsíti, hogy évekig itt élt a magyar 

romantikus regény megalapítója, Jósika Miklós író. A cég honlapján található hirdetés szerint 

a 17–19. században épült ingatlanért, illetve a hozzá tartozó birtokért 560 000 eurót kérnek. A 

hirdetésben arra is kitérnek, hogy a szurduki kastély első látásra nem tesz nagy benyomást a 

látogatóra, ezt „fokozatosan kell felfedezni”. 

    
Határtalan kerékpártúra Nógrádban 
2022. október 10. – ma7.sk  

Október 8-án a Losonc és Balassagyarmat útvonalon kerékpártúrára indultak a kirándulók. A 

kerékpárosok Losoncról indultak kerékpárszállító busszal Ipolytarnócra, onnan pedig 

kerékpárszállító vonattal tovább Balassagyarmatra. A város felfedezése után a bátrabbak egész 

Losoncig tekerhettek. Nagy volt a nyüzsgés a losonci városháza előtt, ott gyülekeztek ugyanis a 

kerékpárosok, hogy egész napos túrára induljanak Balassagyarmatra. Pavol Baculík, szervező 

elmondta, a rendezvényre érkeztek olyan biciklisek, akik letekerték az 50 kilométeres távot 

Losoncról Balassagyarmatra, és voltak olyanok is, akik Balassagyarmat városában 

kerékpároztak, megnézték a látnivalókat. Ipolytarnóc volt a kirándulás első állomása. Aki még 

bírta az iramot, az tekert tovább, aki viszont elfáradt, vonattal folytatta az utat. Balassagyarmat 

volt a célállomás, ahol a polgármester fogadta a határon túlról érkező látogatókat. A losonciak 
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most jártak először a Nógrád megyei városban, amely első látásra belopta magát a vendégek 

szívébe. A köszöntés után a csoport neki indult, hogy felfedezze a települést. 

 

Megtartotta programbemutatóját a Szövetség komáromi szervezete 
2022. október 10. –  felvidek.ma,ma7.sk 

A közelgő helyhatósági választások alkalmával Komáromban teljes listát indít a magyar 

pártokat tömörítő Szövetség. A 25 képviselőjelölt és Bauer Ildikó, a párt polgármesterjelöltje 

hétfőn délelőtt mutatta be választási programját. Bauer Ildikó köszöntőjében elmondta, az 

elmúlt időszakban képviselőjelöltjeik házról házra bejárták a várost azzal a céllal, hogy minél 

több véleményt meghallgatva alkothassanak átfogó képet „Komárom jövőjéről”, s egyúttal 

azzal is szembesültek a városrészeket járva, hogy milyen állapotok uralkodnak az egyes 

lakórészeken. „A visszajelzések sokat segítettek elképzeléseink tökéletesítésében. Azokat 

rendre feldolgozva, szakértőkkel megvizsgálva alkottunk víziót Komáromról, hogy a jövőben 

ne improvizáljunk, hanem gondos terv szerint adjunk új lendületet Komáromnak” – 

fogalmazott a polgármesterjelölt. A programbemutatón nyolc témakört soroltak fel, amelyeket 

egyenként kifejtve egy-egy képviselő mutatott be. Ennek alapján egy fejlődő, jól működő, 

zöldebb és tisztább, egészségesebb, okos város képe rajzolódott ki, amely lakosai irányában 

gondoskodó, biztonságos és élhetőbb a külvárosi részeken is, legalábbis a komáromi Szövetség 

víziója szerint. 

 

Tisztújítást tartottak az SZMPSZ Galánta-Vágsellye Területi Választmányában 
2022. október 10. – ma7.sk  

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) 

Galánta-Vágsellye Területi Választmánya. A konferencián részt vett Fekete Irén, a szervezet 

országos elnöke is, aki hangsúlyozta, a nyár folyamán olyan cselekvési tervet építettek a 

felvidéki oktatásba, amelyet az SZMPSZ teljesíteni tud. Az egyik legnagyobb területi 

választmány elnöke Narancsík Szilvia, a nagymácsédi Mészáros Dávid Alapiskola igazgatója 

maradt. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galánta- Vágsellye Területi 

Választmánya (TV) október 10-én tartott közgyűlést a Pázmány Péter Alapítvány székházában 

Galántán. Az alapszervezetek képviselőit és az intézményvezetőket Narancsík Szilvia, a TV 

elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Fekete Irénnek, az SZMPSZ országos elnökének, aki 

hangsúlyozta, nagy örömmel megy a területi választmányok üléseire. Értékes dolog az, hogy a 

szervezet tagjai tenni akarnak, szerveznek, tájékoztatnak, továbbképzik magukat a felvidéki 

oktatás és nevelés érdekében. „A legnagyobb érték a közösségért végzett munka, saját szakmai 

területünkön ez az oktatásügyet, az iskolát jelenti. 

 

Ötödször szervezték meg az örösi Diónapot 
2022. október 10. – bumm.sk  

Faültetés, diós sütemény és diópálinka kóstolás és megannyi szép népdal az idei Örösi 

Diónapon, melynek programja most egy sporteseménnyel bővült. A dióhullás idején, de 

nyárias melegben, nagy érdeklődés mellett zajlott október 8-án az ötödik diónap Örösben, ahol 
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már előző nap, pénteken elindultak az események. A szervezők szerették volna a 

sportkedvelőket is megnyerni maguknak, így aznapra asztalitenisz-versenyt szerveztek, 

amelyre hat felnőtt és két gyerek nevezett be. A másnapra hirdetett süteményversenyre is már 

pénteken serényen készülődtek az asszonyok. Másnap reggel a futballpálya mellett 

serénykedtek a Diónap résztvevői; újabb facsemetékkel bővült a futballpálya közelében 

telepített diófasor, amely mostanra már körbeért a pályán. „A Csemadok helyi alapszervezete 

kezdeményezésére indult útjára 2016-ban ez az őszi program, amelyet az önkormányzat is 

felkarolt. A faültetést nevelési célzattal kezdtük. Szeretnénk, ha a fiatalok tudatosítanák, hogy 

idejében kell elkezdeni a munkát ahhoz, hogy az eredmény egyszer szárba szökkenjen, hiszen 

ezek a fák az unokáiknak teremnek majd. 

 

Gútán három polgármesterjelölt indul, mindhárman magyarok 
2022. október 10. – Új Szó  

Három polgármesterjelölt áll rajtvonalhoz Gútán az október 29-i önkormányzati választáson. 

Mindhárman magyarok. A jelenlegi városvezető a Szövetségben politizál, mindkét kihívója 

azonban függetlenként indul. Mi most az ő esetükben néztük meg, miből és hogyan szeretnék 

meggyőzni a város választóit. Kampányfinanszírozási cikksorozatunk harmadik részét 

olvashatják. A hivatalban lévő polgármester, Horváth Árpád is újraindul a tisztségért Gútán. A 

Szövetség MKP-platformjában politizáló városvezetővel együtt a párt színeiben induló 

képviselőjelöltek csoportja is megméretteti magát. Horváth lapunknak elmondta, már ő is 

megnyitotta a transzparens számláját, amelyre egyelőre 500 eurót utalt. A számlán cikkünk 

írásakor, ezt az összeget leszámítva, semmilyen más mozgás még nem látszott. „Én nem fogom 

nagy kiadásokba verni magam, hiszen 16 év alatt, aki akart, az megismert” – nyilatkozta a 

várost több mint másfél évtizede vezető Horváth. Hozzátette, szerinte a másik két jelölt 

valószínűleg jóval többet költ. 

 
Aktív szerepet kell vállalni 
2022. október 10. – Magyarszo.rs 

A Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsok működéséről és feladatairól, valamint a témához 

kapcsolódó tapasztalatokról hangzottak el beszámolók és előadások Topolyán a Szerbiai 

Ombudsmanok Egyesülete által szervezett konferencián. Ombudsmanokat, jogászokat, polgári 

jogvédőket hívtak meg. Jelen volt dr. Zoran Pavlović tartományi ombudsman is, aki szerint 

jelenleg már adott a megfelelő jogi háttér, a jövőben sokkal hangsúlyosabb szerepet kellene 

kapnia a megelőzésnek a különféle intézmények működésében, hogy társadalmunk már eleve 

elkerülje a jogszegések lehetőségét. Felhívta a polgárok figyelmét arra, hogy a küszöbön álló 

nemzeti tanácsi választások alkalmával is élhetnek állampolgári jogaikkal, és arra kért 

mindenkit, hogy ne zárkózzon el azok gyakorlása elől. 
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Fontos a közösség 
2022. október 10. – Magyarszo.rs 

A Caritas önkénteseinek szervezésében jótékonysági koncertet tartottak vasárnap késő délután 

az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör kistermében. Az önkéntesek hetente több 

alkalommal az óbecsei Caritas szervezet épületében a sajátos nevelési igénnyel élőknek 

tartanak különféle műhelymunkákat. – Az utóbbi időben több jótékonysági akciót is 

megszerveztünk. Volt már kirakodóvásár, a mostani eseményen pedig önkéntes adományokat 

várunk, hogy védenceinket el tudjuk vinni kirándulni. Mivel ők idősebb polgárok és a város 

különböző részein laknak, meg kell szerveznünk a szállításukat is, és ehhez anyagi eszközöket 

kell biztosítanunk, továbbá a kézműves foglalkozáson felhasznált anyagot is be kell szereznünk. 

Az a tapasztalatom, hogy ezeknek a személyeknek jót tesz a sokszínűség, nálunk foglalkozik 

velük óvónő, tanár, hitoktató, gyógypedagógus. 

 

Tiszta levegőt a közintézményekbe! 
2022. október 10. – Magyarszo.rs 

Nyolc közintézmény kapott levegőtisztító berendezést Magyarkanizsán az önkormányzat 

jóvoltából, mégpedig a rendőrség, a pravoszláv és a katolikus nagytemplom, az Art Café, a Szent 

Száva Szerb Művelődési Egyesület, az egészségház Covid rendelője és a városháza nagyterme. 

Az intézmények vezetőinek hétfőn adták át a berendezéseket, amelyekről Bojan Janković 

beszállító elmondta, hogy napjainkban nagyon fontos szerepet töltenek be. Mint kifejtette, 

ezeket a műszereket zárt térben kell használni, csukott ablakoknál és attól függően, hogy 

dohányzó vagy nemdohányzó részről van szó, az időtartamuk is változó. Mint ismertette, a 

piacon legjobb műszer kiszűri a baktériumokat, a vírusokat, véd a fertőzésektől és uv lámpával 

van ellátva. Az öt filtert és ionizátort tartalmazó eszköz száz négyzetméternyi területet képes 

megtisztítani a kórokozóktól és ezáltal hozzájárul az egészség megőrzéséhez.

        
Sajtótájékoztató Kárpátalja biztonsági helyzetéről 
2022. október 10. – karpatalja.ma 

Sajtótájékoztatót tartott Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás (OVA) 

vezetője, Marjana Maruszinec, az OVA Oktatási és Tudományos főosztályának igazgatója, 

valamint Olekszandr Bilak, a “Zakarpattyaoblenergo” vezérigazgatója október 10-én. Az 

eseményen az alábbiak hangoztak el: A mai nap nem volt rakétatámadás Kárpátalja területén, 

a helyzet stabil. A megyében előfordultak kisebb áramkimaradások, de a szakemberek azonnal 

reagáltak a problémára. Arra kérik a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légvédelmi 

szirénák jelzéseit, és riadó esetén azonnal vonuljanak az óvóhelyekre. Fontos, hogy csak a 

hivatalos forrásokból tájkozódjunk, és ne terjesszünk hamis információkat. A megye 

egészségügyi intézményeinek (szülészeti és sürgősségi osztályok, műtők) áramellátása 

biztosított áramszünet esetére. Az óvodák működésével kapcsolatos döntéseket a biztonsági 
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helyzettől függően a helyi önkormányzatok hozzák meg. Az iskolákban a távoktatás bevezetését 

szorgalmazták október 14-ig. A kárpátaljaikat is az áramofgyasztás mérséklésére szólították fel. 

 

ORFK: csaknem 9 ezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. október 11. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4868-an léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4116-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 91 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig 

érvényes. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon azt közölte, hogy az ukrajnai 

háború elől hétfőn 273 menekült, köztük 106 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A 

Készenléti Rendőrség segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban 

támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is - írták. 

 

Újabb kárpátaljai katona vesztette életét a háborúban 
2022. október 10. – kiszo.net, karpatalja.ma 

A nagybereznai Tarasz Ripics a háború újabb Kárpátaljai áldozata. A gyászhírt a Nagyberezna-

online nevű Facebook-csoportban jelentették be kedden – adta hírül a Mukachevo.net. Az 

1974-es születésű katona előbb az ungvári egyesült városi katonai bizottság tagjaként teljesített 

szolgálatot a kelet-ukrajnai tűzvonalban. A 48 éves férfi később csatlakozott a 128-as 

dandárhoz. Tarasz október 8-án vesztette életét a megszállókkal vívott harcban. 

 

Tanszercsomagban részesültek az első osztályos gyerekek Kárpátalja-szerte 
2022. október 10. – karpataljalap.net 

A Széchenyi Jótékonysági Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, 

valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) közreműködésével az idei tanév 

elején sem maradt el a kárpátaljai magyar első osztályos gyermekek tanévkezdésének 

támogatása. Az elkészített tanszercsomagokat a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) munkatársai és aktivistái adták át a tanév elején Kárpátalja-szerte. Ahogy az elmúlt 

években, úgy idén is a KMKSZ helyi alapszervezeti elnökei és munkatársai adták át a 

tanszercsomagokat az első osztályos gyerekeknek Kárpátalja valamennyi magyar tannyelvű 

intézményében. Idén összesen 1 252 elsős diák vehette át az előre összeállított csomagokat. 

 

Elindítja foglalkozásait a „GENIUS” JA a 17 Kézilabda Tehetségpontban 

2022. október 10. – karpataljalap.net, karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) évről évre bővíti programjainak 

palettáját. A legújabb projekt elsődleges célja a kézilabda népszerűsítésén túl a tehetséges fiatal 

kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása számukra, s nem utolsósorban a 

kézilabda egykori hírnevének felélesztése régiónkban. A „GENIUS” JA 2011-es alapítása óta 

végez tehetséggondozó munkát vidékünkön. A minden évben megszervezett több tucat 

tehetséggondozó programja több mint kétezer tanulót mozgat meg. Az alapítvány a 
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2022/2023-as tanévben bővítette tevékenységét: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolával (II. RF KMF), valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai 

Központjával együttműködve, Magyarország Kormánya, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség 

támogatásával 17 Kézilabda Tehetségpontot hozott létre Kárpátalja-szerte. 

 

Fennakadások lehetnek a határátlépésben 
2022. október 10. – karpatalja.ma 

Előfordulhatnak fennakadások a határátkelésben az ország nyugati részén – közölte hétfőn az 

Ukrán Állami Határszolgálat Nyugati Regionális Osztálya a Facebook-oldalán. – Az ellenséges 

támadások és az infrastrukturális létesítmények megrongálódása miatt problémák léphetnek 

fel az Európai Unió országai és a Moldovával közös határszakasz ellenőrzőpontjain – áll a 

közleményben. Kérjük olvasóinkat, hogy vegyék ezt figyelembe a külföldre utazás tervezésekor. 

A délelőtti légiriadó alatt leállt a fo 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 10. – Kossuth Rádió 

Szerbiában 2020 nyarán tartottak többek között önkormányzati, illetve a Vajdaságban 

tartományi választásokat.  Az itt szerzett mandátumok az idén augusztusban feléhez érkeztek, 

s ezért döntött úgy a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy jelentést készít, hogy tartományi és 

önkormányzati szinteken mit sikerült elérni a magyar párt politikusainak. Pásztor István erről 

sajtótájékoztatón számolt be, de azt is kommentálta, hogy fél évvel az idei szerbiai parlamenti 

választások után még mindig nincs kormánya az országnak.  

 

Marosvásárhelyen rendezték meg a hét végén a II. Erdélyi Gazdasági Fórumot a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és a Pro Economica Alapítvány 

szervezésében. Az egész napos tanácskozáson politikusok, gazdasági és pénzügyi szakemberek, 

cégvezetők/vállalkozók értekeztek a válságkezelés, a fenntartható gazdaságfejlesztés  

lehetőségeiről. 

Kiemelten fontos megtartani a külhoni gazdaságfejlesztési és mentorprogramok eddigi 

eredményeit és megerősíteni a magyar vállalkozások közötti kapcsolati hálót - hangsúlyozta a 

fórum nyitóelőadásában  Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.  
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Gyimesbükk magyar település a végeken, Moldva és Székelyföld határán. Közigazgatásilag 

Bákó megyéhez tartozik, tájegységileg a Gyimes-völgyi csángók lakják. A magyarság 

megmaradásában igen nagy szerepe volt az egyháznak, mert a gyulafehérvári egyházmegyéhez 

tartozik. Az elmúlt négy évben a második egyházi tulajdonban lévő magyar óvoda épült a 

településen. Összeállításunk a hét vévén készült. 

 

Továbbra is népszerűek a Mathias Corvinus Collegium képzései a kárpátaljai diákok körében, 

az új tanévre is sok volt a jelentkező. Az MCC célja, hogy az iskolai tananyagot kiegészítve 

segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra. A tematika 

összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezik a hangsúlyt, amelyek az iskolai 

oktatás kereteibe kevésbé férnek bele.  

 

Romániában a sérült vagy valamilyen fogyatékkal élő gyermekek terápiás kezelése csak részben 

megoldott. Nem mindenhol és nem minden gyerek jut hozzá a számára sokszor 

nélkülözhetetlen fejlesztési lehetőségekhez. A kevés, állami finanszírozású terápia mellett 

rendkívül fontosak azok az alapítványi tevékenységek, amelyek pótolják a hiányosságokat. A 

MOL gyermekgyógyító program a Közösségért Alapítvány révén segíti a sajátos nevelési igényű 

gyermekek művészetterápiás fejlesztését.  

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Apáczai-díjjal tüntette ki Magyari Sárát. A 

kétévente odaítélt díjjal a szövetség a romániai magyar oktatásban tevékenykedők tudományos 

teljesítményét ismeri el. Magyari Sára Sügérségtől incelekig – női szemmel című kötetét, 

valamint az Újvárad folyóirat Tandem című rovatának azon szövegeit értékelték, amelyek a 

pedagógusléttel, oktatással, nyelvhasználattal kapcsolatosak. 


