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Nyomtatott és online sajtó 
 

     

Orbán: Magyarország békepárti 
2022. október 11. – MTI, hirado.hu, Origo, maszol.ro 

Magyarország a béketáborhoz tartozik, "az azonnali tűzszünet és az azonnali béketárgyalások 

híve vagyok" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Berlinben a Cicero közéleti 

folyóirat és a Berliner Zeitung című napilap rendezvényén, amelyet Vihar Európa fölött 

címmel rendeztek az ukrajnai háborúról és a nemzetközi energiaválságról. Elmondta: 

Magyarország már elvesztette körülbelül 200 állampolgárát, akik besorozott katonaként 

meghaltak a fronton. A miniszterelnök nagy bajnak nevezte, hogy a krímivel ellentétben 

ezúttal nem sikerült elszigetelni a konfliktust. A Krím elleni, 2014-es orosz támadás idején 

azért tudták elkerülni a súlyos nemzetközi válságot, mert a németek, Angela Merkel akkori 

kancellárral az élen, azonnal tárgyalást kezdeményeztek - vélekedett. Hibának mondta Orbán 

Viktor, hogy miközben ő a háború előtt békemisszión járt Vlagyimir Putyin orosz elnöknél, a 

nyugati oldalon senki nem érezte úgy, hogy tárgyalni kell. Pedig a moszkvai látogatás után 

például a NATO főtitkárának is azonnal jelezte, hogy milyen fenyegetés készül. A 

miniszterelnök kijelentette: az ukrajnai konfliktus kapcsán elsősorban a magyar érdekeket 

nézi, márpedig az ország az ukrajnai háború közvetlen hatósugarában él, emiatt erős 

fenyegetettségérzése is van. Úgy fogalmazott: miközben Magyarország mindent megtesz a 

béke érdekében, nem hajlandó úgy segíteni az ukránokat, hogy közben tönkreteszi a 

magyarokat. 

 

Novák Katalin: a cél a mielőbbi béke  
2022. október 11. – MTI, felvidek.ma, Új Szó  

A visegrádi négyeknek van közös mondanivalója Európa és a világ számára. „Együtt erő 

vagyunk, szerteszét gyengeség." - minderről Novák Katalin, köztársasági elnök beszélt a 

visegrádi államfők pozsonyi csúcstalálkozóját követő keddi sajtótájékoztatóján. A mielőbbi 

igazságos béke a cél, s hogy Európa a béke szigete maradhasson - hangsúlyozta Novák Katalin 

államfő. Elmondta, hogy a megbeszélés témája volt az ukrajnai háború, a menekültek 

megsegítése, az energiahelyzet, az energiafüggetlenség megteremtése, az Északi Áramlat 

gázvezetékek elleni közelmúltbeli támadások, az atomenergia létjogosultsága és a tömeges 

illegális migráció is. Novák Katalin kiemelte, hogy a négy visegrádi országnak van közös 

mondanivalója Európa és a világ számára, a négy országot összeköti a közös történelem és a 

közös múlt. A magyar államfő elmondta: a tanácskozás résztvevői elítélik Ukrajna, azaz egy 

szuverén független ország fegyveres megtámadását, a putyini agressziót, a civilek elleni 

támadásokat. A humanitárius segítségnyújtásról elmondta: büszke a magyar emberekre, hogy 

gondolkodás nélkül, a háború első napjától fogva segítettek, többek között menedéket, 
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szállást nyújtottak az Ukrajnából menekülteknek. Emlékeztetett: még csak 20 év telt el az 

utolsó válság, a délszláv háború óta, tehát a mai embereknek van emlékük egy, a közvetlen 

szomszédságukban zajló háborúról - fogalmazott. 

 

Szijjártó: súlyos globális biztonsági kihívásokhoz vezethet az ukrajnai háború 

eszkalációja 
2022. október 11. – MTI, Origo, HírTV 

Súlyos globális biztonsági kihívásokhoz vezethet az ukrajnai háború további eszkalációja, a 

nemzetközi közösségnek ezért tartózkodnia kellene a helyzet élezésével járó intézkedésektől 

és a béketeremtésre kellene fókuszálnia - figyelmeztetett Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden Genfben. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint 

a tárcavezető az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) végrehajtó bizottsági ülésén 

kiemelte, hogy Európa rendkívül súlyos, a második világháború óta példátlan biztonsági 

kihívásokkal néz szembe, amelyek negatív hatásai Ukrajna szomszédságában, így 

Magyarországon is erősebben érezhetők, mint a távolabbi országokban. A magyar kormány 

ezért azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget, és arra kéri a nemzetközi közösséget, 

hogy az eszkaláció helyett a konfliktus diplomáciai rendezésére összpontosítson - közölte. 

Majd hozzátette, hogy a "25. órában vagyunk", ha minden így megy tovább, akkor 

"elképzelhetetlenül súlyos problémákkal nézhetünk szembe". Szijjártó Péter felszólalásában 

aláhúzta, hogy földrajzi elhelyezkedése miatt hazánk kettős nyomás alatt áll, s miközben 

feltétel nélkül minden egyes menekültet beenged Ukrajna felől, addig a déli határt meg kell 

védenie az illegális bevándorlók ostromától. 

 

Romsics Ignác Kolozsváron: nem reális veszély az atomháború 
2022. október 11. – Krónika 

Nem tartja reális veszélynek az atomháborút és Magyarország vagy Románia háborúba való 

sodródását Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, akit hétfői kolozsvári előadásán 

kérdeztek, miképp látja az aktuálpolitikai helyzetet. Az akadémikus kérdésünkre arra is kitért, 

hogy az összmagyarság szempontjából – Trianonon kívül – melyek az elsősorban Erdélyhez 

köthető történelmi fordulópontok. Hét sorsdöntő fordulatot azonosított nemzetünk elmúlt 

évszázadaiból Romsics Ignác Széchenyi-díjas magyarországi történész, akadémikus, az egri 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója A magyar történelem fordulópontjai című, 

Kolozsváron tartott előadásában, amelyet a Korunk Akadémia meghívására tartott hétfőn. 

Ezeket sikeresen tippelte meg a meghívott kérdésére az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 

előadótermét majdnem teljesen megtöltő érdeklődő közönség. 
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Konferenciával és kiállítással ünnepli a 150 éves magyar nyelvű felsőoktatást a 

BBTE 
2022. október 11. – maszol.ro 

Konferenciát szervez a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Tagozata a felsőoktatás 150 

éves fennállása alkalmából. Az ünnepség egyetemtörténeti kiállítás megnyitójával indul 

szerdán délben a BBTE főépületében. A 150 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás 

címet viselő kiállításon a szervezők megpróbálják feleleveníteni az egykori egyetemi tereket és 

életet. Olyan időszakos tárgyak kerülnek közszemlére, amelyek között ott vannak a Kolozsvári 

Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem díszjelvényei és pecsétnyomói, valamint az 

egyetemi élet egyéb jellegzetes elemei is: kurzusok, doktori disszertációk és diplomák, 

tudományos kiadványok. 

 

Még lehet jelentkezni a Mathias Corvinus Collegium Közéleti Programjaira 
2022. október 11. – maszol.ro 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) közéleti programjaira még október 15-ig pályázhatnak 

az érdeklődők. A Női Közéleti Vezetőképzőre, az Erdélyi Politikai Iskolába és a Kárpátaljai 

Közéleti Vezetőképzőre várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének jobban elmélyülni a 

politika és a közélet világában - tájékoztat a szervezet közleményében. Az idei évben már 

hatodik alkalommal induló Erdélyi Politikai Iskola célja, hogy praktikus politikai 

ismeretekkel lásson el olyan érdeklődő fiatalokat, akik hosszú távon saját közösségük alakítói, 

véleményformálói kívánnak lenni. Az ősszel kezdődő, 4 hétvégét felölelő képzés helyszínei: 

Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Bukarest és Budapest. A magyar és angol nyelven zajló 

képzéssorozat alatt a résztvevők betekintést nyerhetnek például a politikai pártok és 

kampányok működésébe, a közösségépítés technikáiba, a közvélemény-kutatás, beszédírás 

módszertanába, vezetői készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs 

gyakorlatokon keresztül fejleszthetik. 

 

Emlékeztető: október 20-áig lehet pályázni a Szülőföldön magyarul programra 
2022. október 11. – maszol.ro, Bihari Napló 

Október 20-áig, azaz jövő csütörtökig lehet pályázni a Szülőföldön magyarul program 

keretében nyújtott oktatási-nevelési, illetve hallgatói támogatásra. A pályázatot lebonyolító 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) lehetőséget biztosít a hiánypótlásra, 

amennyiben hibás dokumentumokat küldenek be a szülők. Ady Kovács Ferenczi Noémi, a 

program erdélyi koordinátora a pályázat meghirdetésekor a Maszolnak elmondta, 

leggyakrabban lejárt személyazonossági igazolványt küldenek a kérelmezők, de az sem ritka, 

hogy az igénylő szülő személyije hiányzik. Emellett sűrűn előfordul az is, hogy a gyermek 

keresztlevelének, vagyis születési bizonyítványának a másolatát, valamint az iskolai 

igazolványt kifelejtik a szülők a dokumentumok közül. Ugyanakkor arra is felhívta a 

figyelmet, hogy csak a hiányzó vagy hibás iratokat kell a hiánypótlás során újra beküldeni, és 

nem a teljes dokumentációt. 
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Az 1848-as agyagfalvi nemzetgyűlésre emlékeznek a hétvégén  
2022. október 11. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kétnapos eseménysorozattal emlékeznek meg hétvégén az 1848-as székely nemzetgyűlésről 

Agyagfalván – az esemény 174. évfordulóján az egység és az összefogás érzését szeretnék 

megerősíteni. A program részeként a Szent Korona domborművét is elhelyezik a helyi 

kultúrotthon közelében. Az agyagfalvi nemzetgyűlés az egyetlen olyan történelmi esemény, 

amely nem szomorú hangvétellel kezdődött, hiszen a székely nemzetnek az 

együttműködéséről szólt, arról, hogy nehéz időkben egymásra számíthatunk – magyarázta 

Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének elnöke, hogy miért szeretnék 

központi eseménnyé alakítani a megemlékezést. Kijelentette: napjainkban is aktualitása van a 

nemzetgyűlés Békét e honban! mottójának, hiszen Székelyföldön ma is békében, toleranciával 

és kölcsönös tiszteletben szeretnénk élni. Az esemény részvevőiben az egység és összefogás 

érzését szeretnék újból megerősíteni.  

        
Erős csapattal egy sikeres Zselízért 
2022. október 11. – ma7.sk  

Az október 29-ei önkormányzati választások előtt a Szövetség zselízi képviselőjelöltjei is 

előálltak terveikkel, programjukkal. Ami a településvezetői posztot illeti, már biztos, hogy 

Zselízen ismét Juhász András lesz a befutó, hiszen nem akadt kihívója. A Garam menti 

városban tizenkét önkormányzati képviselő segítheti a munkáját. A testületbe négy évvel 

ezelőtt hat képviselő került be a Magyar Közösség Pártjának színeiben, míg a MOST-HÍD 

pártot egy fő képviselte. Az itt említett, 2018-ban megválasztott képviselők (Juhász Eszter, 

Baka Lajos, Csenger Tibor, Csonka Ákos, Kepka Márk, Rák Norbert, Kovács Kázmér) most is 

megmérettetik magukat; a Szövetség jelöltjei között ott van még Cserba Gabriella és Gubík 

Zoltán is. A párt kilenc jelöltje közül négyen a politikai közösség tagjai, öten pedig 

szimpatizánsként állnak rajthoz. Terveik között szerepel a geotermikus energia fűtésre, illetve 

termálfürdő létrehozása céljából történő kiaknázása is, hogy állami vagy uniós forrásokból 

egy naszvadihoz hasonló fürdőt építhessenek ki. 

 

Emlékműavatás és múzeumnyitás Lekéren 
2022. október 11. – ma7.sk, felvidek.ma  

2022. október 9-én került sor a Lekér részét képező Garamvezekény felújított hősi 

emlékművének felavatására, valamint a Lekéri Helytörténelmi Múzeum ünnepélyes 

átadására. A Nyitra Megye Önkormányzatának támogatásával megvalósult emlékműavatáson 

– az oroszkai Hadtörténeti Múzeum jóvoltából – első és második világháborús öltözéket 

viselő hagyományőrzők is jelen voltak. Šarovecky Ágota Csontos Vilmos-verseket szavalt, a 

Nagy Csomor István vezette Nagyölvedi Dalárda pedig katonadalokat adott elő. Juhász 

Gábor, a Dudich Ferenc polgári társulás elnöke az emlékmű történetét ismertette, s 

hangsúlyozta a béke megbecsülésének fontosságát. Az emlékmű megáldásáról és 
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felszenteléséről a Barsi Református Egyházközség esperese, Révész Tibor, a helyi gyülekezet 

lelkipásztora, Révész Csilla és a lekéri római katolikus plébános, Rácz István gondoskodott. A 

magyar címer újra helyet kapott az emlékművön, aminek a tetejére egy turulmadár került. 

 

Dübörög a szövetségi kampány a Galántai járásban: orvos, polgármesterek, 

pártelnök, megyei alelnök a csapatban 
2022. október 11. – ma7.sk  

Alsószeliben mutatkoztak be a választási kampány során először a Szövetség párt által állított 

Nagyszombat megyei képviselőjelöltek. Mind a hét képviselőjelölt szakértő a saját területén. 

A párt vezetője, Forró Krisztián, aki a 11-es számmal indul hangsúlyozta, jó lenne október 29-

én is gólt rúgni. A pártnak megyeelnök jelöltje is van, Berényi József személyében. A 

Szövetség párt hét képviselőt jelölt a Galántai járásból Nagyszombat megye 

önkormányzatába. Közülük öten – Berényi József, Forró Krisztián, Bíró László, Agócs 

Gergely és Chomča Ervin az elmúlt választási ciklusban is jelen voltak a megyei 

önkormányzatban. Ketten – Zupko Tamás, Pozsonyvezekény polgármestere, a korábbi MKP 

járási elnöke, jelenleg az MKP platform járási elnöke és Horváth Zoltán, Tallós 

polgármestere, a Most-Híd platform vezetője és a Mátyusföldi Területi Idegenforgalmi 

Társulás elnöke – új arcként indulnak a megyei képviselő-jelöltségben. 

 

Múzeumi hétfők: a Palóc Múzeum vendége volt Ipolyság 
2022. október 11. – felvidek.ma  

A Magyar Nemzeti Múzeum égisze alatt működő balassagyarmati Palóc Múzeum Múzeumi 

hétfők című műhelybeszélgetései során számos palócföldi értéket mutattak be az elmúlt bő 

egy évtizedben. Az előadássorozatnak felvidéki vendégei is voltak. Legutóbb Pálinkás Tibor, 

az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria vezetője mutatta be az általa vezetett 

intézményt, s egyúttal mesélt az Ipoly menti város életéről is. Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeum 

igazgatója rövid felvezetője után tartotta meg Pálinkás Tibor az előadását. Mint az előadó 

elmondta: az ismeretterjesztő előadásában igyekezett beleszőni az Ipolyság és 

Balassagyarmat hosszú évtizedekre visszanyúló kapcsolatait. „Mára nagy hagyománya van a 

két város közti kulturális együttműködésnek” – hangzott el az előadás nyitányaként. Az 

előadás gerincét a 120 évvel ezelőtt, 1902-ben alapított Honti Múzeum létrejöttének 

mozzanatai, az intézmény fennállásának meghatározó történései, illetve az impériumváltást 

követő hanyatlása és megszűnése tette ki. 

 

Ipolyságon a Szövetség a jobboldali pártok jelötjét hívta ki 
2022. október 11. – Új Szó  

Négy polgármesterjelölt méretteti meg magát Ipolyságon az október 29-i önkormányzati 

választáson. A szlovák jobboldali pártok és a Magyar Fórum is a hivatalban lévő városvezetőt 

támogatja, akivel szemben a Szövetség jelöltje és további két független induló száll versenybe. 

A jelenlegi polgármester és a Szövetség politikusa esetében néztük meg, miből és hogyan 

szeretnék meggyőzni a város választóit. Kampányfinanszírozási cikksorozatunk negyedik 
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részét olvashatják. A hivatalban lévő városvezető Štefan Gregor, akit egy széles koalíció, az 

SaS, a KDH, az OKS, a Tím kraj Nitra és a Magyar Fórum támogat. Az előző választások során 

még hivatalosan függetlenként indult, az ipolyságiak 2014-ben és 2018-ban is őt választották 

városuk vezetőjének. Gregor lapunknak elmondta, kampányát az SaS finanszírozza. „Persze, 

az én hozzájárulásommal” – tette hozzá, de nem pontosította, milyen arányban osztoznak a 

költségeken. Arról is beszélt, a választási törvény egy Ipolyság méretű város esetében 10 ezer 

euróban szabja meg a polgármesteri kampányra költhető összeg felső határát. 

 
Nehéz hosszú éveken át lelkesedni 
2022. október 11. – Magyarszo.rs 

Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése őszi ülésszakának második napjának kiemelt témája 

A Nyugat-Balkán európai perspektívájának támogatása című jelentés volt, számolt be 

Facebook-bejegyzésében ma Kovács Elvira, a parlamenti közgyűlés alelnöke, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági képviselője. A jelentésről szóló vitában, mint azt írta, 

kihangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán országainak a jövője az Európai Unión belül van, az 

elmúlt egy évtizedben azonban nagyon szerény elmozdulás történt a bővítés terén. Kovács 

Elvira fontosnak tartotta elmondani azt is, hogy a tagjelölt országok, közöttük Szerbia is, 

szorgosan végzik a rájuk bízott „házi feladataikat", de mindezek elvégzése mellett sem 

tudható, hogy mikor érkezik el az a pillanat, amikor ezek az országok az Európai Unió teljes 

jogú tagjai lehetnek. Arra emlékeztetett felszólalásában, hogy országunk csatlakozási 

tárgyalásai 2014 óta zajlanak. 

 

Kormányalakítás vagy előre hozott választás? - közel a határidő 
2022. október 11. – PannonRTV 

Több mint hat hónappal a szerbiai választások után sincs kormánya az országnak. A 

parlament az alkotmányos határidő utolsó pillanatában alakult meg, és úgy tűnik, a kormány 

is csak az utolsó pillanatban áll össze. Ha október 30-ig nem lesz meg az új kabinet, ismét 

előrehozott választást kell tartani. A választások napjától a hivatalos és végleges eredmények 

kihirdetéséig három hónapra volt szükség. Aztán a politikusok ismét csak kihasználták az 

alkotmányban garantált maximális időkorlátot, és csak augusztus első napján alakult meg a 

parlament. Az sem volt egyszerű menet, emlékeztetőül: két napon át éjszakába nyúlóan 

ülésezett a törvényhozás. 

 

A szabad alkotás lehetősége 
2022. október 11. – Magyarszo.rs 

izennégy szervezethez tartozó, illetve önhálóan bemutatkozó 45 észak-vajdasági alkotó 

küldött képet az amatőr képzőművészek 23. körzeti szemléjére, amelyet Topolyán tartottak 

meg a hétvégén a Művelődési Ház és a Vajdasági Amatőr Képzőművészek Szövetségének 

szervezésében. A megjelenteket Bábi Tomović Irena köszöntötte a házigazda intézmény 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5055/kozelet/273608/Neh%C3%A9z-hossz%C3%BA-%C3%A9veken-%C3%A1t-lelkesedni-Eur%C3%B3pai-Uni%C3%B3-Kov%C3%A1cs-Elvira.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/kormanyalakitas-vagy-elore-hozott-valasztas-kozel-hatarido
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nevében, és bátor, szabad alkotásra ösztönözte a képzőművészet vizeiben megmártózókat 

Pablo Picasso soraival: „Minden gyerek egy művész, a kérdés csak az, hogy maradjon művész, 

ha már felnőtt.” Ezután Savo Vučibabić, az Amatőr Alkotók Vajdasági Szövetségének titkára 

gratulált minden kiállítónak, ezt követően Mile Ignjatov művészettörténész, a tárlat 

szelektora méltatta az amatőr alkotás fogalmát és a lelkes amatőr képzőművészek munkáinak 

fontosságát. 

 

Tóth Ferencre emlékezve 
2022. október 11. – Magyarszo.rs 

Vajdasági szintű szavaló- és prózamondó versenyt, illetve koszorúzással egybekötött 

megemlékezést tartottak a hétvégén Tóth Ferenc (1940–1980) költő, drámaíró, néprajzkutató 

és pedagógus emléke előtt tisztelegve Topolyán, a néhai szerző lakóházánál, illetve örök 

nyughelyénél a Nyugati temetőben. Az eseményt a Kodály Zoltán Magyar Művelődési 

Központ Aurora Beszédművészeti Műhelye szervezte. A Kodály-házban ezt követő 

prózamondó és szavalóversenyre mintegy 30 alsós, ugyanannyi felsős és középiskolás, 

valamint a magyar nyelvet anyanyelvápolásként vagy környezetnyelvként tanuló gyermek 

jelentkezett Vajdaság egész területéről. A résztvevők előadását, egy, a vajdasági magyar 

irodalom, illetve egy, az egyetemes magyar irodalom területéről elmondott szövegét Barta 

Júlia, Rácz Ejzler Evila, Ricz Ármin, Rókus Zoltán, Bánov Erzsébet, illetve Povázsánszki-

Kőműves Noémi összetételű zsűri értékelte. 

         
ORFK: mintegy 9 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. október 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, HírTV 

Az ukrán-magyar határszakaszon 5189-en léptek be kedden Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 3879-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 164 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Az ukrajnai háború elől kedden 115 ember, köztük 31 

gyermek érkezett Budapestre vonattal - tudatta az ORFK. 

 

Rahói járási katona halt meg a háborúban 
2022. október 11. – karpatalja.ma 

Rahói járási katona a háború újabb áldozata. A terebesfejérpataki Hridzsak Vitalij 1980. 

október 24-én született. A férfi a háború előtt rádiórótechnikusklnt dolgozott. A harcok 

kezdetekor bevonult a seregbe. A 115. különálló gépesített dandárnál teljesített szolgálatot. 

Október 8-án halt meg. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/10/12/orfk-mintegy-9-ezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden
https://karpatalja.ma/haboru/rahoi-jarasi-katona-hat-meg-a-haboruban/
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Mintegy négy órán át tartott a légiriadó Kárpátalján 
2022. október 11. – karpatalja.ma 

Közép-európai idő szerint 07.52 órától 11.59-ig tartott a légiriadó kedden megyénkben. 

Oroszország reggeltől mért légicsapásokat Ukrajnára. Több megyét és nagyvárost is találat 

ért. Kárpátalján nem történt becsapódás. 

 

Szerdán ideiglenesen leáll a forgalom az Asztély-Beregsurány határátkelőn 
2022. október 11. – karpatalja.ma, karpat.in.ua 

Október 12-én, szerdán rövid időre leáll a forgalom az Asztély-Beregsurány határátkelőn. 

Kijevi idő szerint 9:30-tól 14:00-ig felfüggesztik a közlekedést mind a gyalogos forgalom, 

mind a járművek részére. A Kárpátaljai Vámhivatal tájékoztatása szerint az elektromos 

hálózatok karbantartási munkálatai miatt szükséges a leállás. A hivatal sajtószolgálata az 

állampolgárok megértését kéri, továbbá azt, hogy ez idő alatt válasszanak másik határátkelőt. 

 

Viktor Mikita kéréssel fordult a lakossághoz 
2022. október 11. – karpatalja.ma 

Ismét nagyszabású támadást indítottak az orosz erők Ukrajna ellen. Rakétatámadásokról 

számoltak be az országban. Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője 

kéréssel fordult a lakossághoz. – Kérek mindenkit, hogy vonuljon biztonságos helyre. 

Kerüljék el a civil infrastruktúrákat – a pályaudvarokat, bevásárlóközpontokat, 

buszmegállókat. Ne tartózkodjanak az utcán, és figyeljék a figyelmeztető jelzéseket. 

 

Külön figyelmet fordítanak az energetikai létesítmények védelmére Kárpátalján 
2022. október 11. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Operatív tanácskozásra került sor az Elnöki Hivatal, a megyei adminisztrációk vezetői, az 

Energetikai Minisztérium és az Ukrenerho vállalat képviselőinek részvételével. A hírt Viktor 

Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője közölte Telegram-csatornáján. 

„Az oroszok által elpusztított ukrán városok kritikus infrastruktúrájának helyreállítása 

folyamatban van. Megállapodtunk a prioritást élvező lépésekről a kremli diktátorok őrült 

döntései következményeinek minimalizálása érdekében. Kárpátalja intenzíven dolgozik az 

energetikai infrastruktúra létesítményeinek további védelmén, minden szükséges 

szolgáltatást és erőforrást bevonunk. A megyében a helyzet stabil és ellenőrzött” – olvasható a 

bejegyzésben.  

 

Babják: csökkentsék az elektromos készülékek használatát 
2022. október 11. – karpatalja.ma 

Ukrajna vezetőségének javaslatait figyelembe véve az elektromos hálózat terhelésének 

csökkentése érdekében áramtakarékos üzemmódot vezetnek be a Beregszászi kistérségben –

tudatta közösségi oldalán Babják Zoltán, a kistérség polgármestere október 11-én. Az 

áramtakarékos üzemmód legfőképp az esti órákra (16.00–21.00) vonatkozik. „Arra kérünk 
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mindenkit, hogy lehetőségeikhez mérten csökkentsék az elektromos készülékek használatát. 

A hét végéig kistérségünkben nem fogjuk bekapcsolni az utcai világítást. Kérjük megértésüket 

a változásokat illetően, vegyék figyelembe a fent említett módosításokat” – írta a 

polgármester. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. október 11. – Kossuth Rádió 

Lórántffy Zsuzsanna, Esterházy János, Széchenyi és Kossuth szobra után, egy újabb 

alkotással lett gazdagabb a királyhelmeci Magyar Ház. A hét végén Magyarok Nagyasszonya 

szobrot avattak. Az ünnepség díszvendége volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitká, és Kozma Imre atya. Most az államtitkárt halljuk a szoboravatás jelentőségéről. 

 

A Mária-út Közép-Európát átszelő zarándokút-hálózat. Építése 2006-ban kezdődött. A 

kezdeményező szervezetek célja megismertetni  Közép-Európa vallási és kulturális értékeit, a 

zarándoklatra vállalkozók számára pedig biztonságos utakat kiépíteni. A Mária-út romániai 

szakaszának kiépítéséről tartottak konferenciát Csíksomlyón, és Máriapócs valamint 

Csíkszereda testvértelepülési kapcsolatának kiteljesítéseként a két kegyhely is partnerségi 

megállapodást kötött.  

 

Rendelésekkel és kezelésekkel folytatja tevékenységét a felvidéki Kassán a Semmelweis 

Egyetem Pető András Kara. A Magyar Református Központban tanácsadást és több hetes 

intenzív fejlesztő, rehabilitációs programot tartanak a központi idegrendszeri károsodás 

következtében mozgássérült gyermekek és felnőttek számára. A program Kárpát-medence 

szerte a magyar kormány támogatásával valósul meg.  

 

A temesvári Pro Folk Egyesület és a Bartók Béla Líceum március után az első októberi 

hétvégén ismét kétnapos Így tedd rá! továbbképzést szervezett Balatoni Katalinnal, a 

gyermekmondókákon, népdalokon alapuló módszer kidolgozójával. Ezúttal a résztvevő 

pedagógusok nemcsak a környező megyékből, hanem távolabbról is érkeztek.  

 

Ha ősz, akkor Gyermekheti rendezvények Magyarkanizsán, melynek egyik kiemelkedő 

eseménye  a  Sportválasztó Nap. Az önkormányzat által szervezett eseményen bemutatkoztak 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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a községbeli sportegyesületek, hogy az általános iskolás alsós diákok között népszerűsítsék a 

sportot és a testmozgást.   

 

Ismét muzsikált az erdő a Nagyváradtól néhány kilométerre fekvő Püspökfürdőn. Sokan 

kilátogattak a rendezvényre, ahol a környezetvédelemre, a környezettudatosságra hívták fel a 

figyelmet a zene, a művészetek segítségével.  

A Muzsikál az erdő rendezvénysorozatot 19 éve szervezték meg először Magyarországon, a 

Mátrában. Az esemény azóta átlépte az ország határait, idén először a Partium mellett 

Erdélyben is megrendezték.  

 

A Nagyok ma esti adásának a vendége lesz Molnár Krekity Olga Radnóti-, Latinovits- és 

Csokonai-díjas versmondó, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének alapító elnöke, 

aki arról is beszél, hogy a versmondás ma is aktuális, mi több határtalan: ahol a magyar szót 

értik, ott érdemes a költészetet tolmácsolni. A Molnár Krekity Olgával készült beszélgetést a 

Nagyok c. műsorban hallgathatják meg itt, a Kossuth rádióban. 

 


