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Nyomtatott és online sajtó 
 

       

Gulyás: Trianon ma is fáj minden magyarnak 
2022. november 8., kedd – MTI, MagyarNemzet, ORIGO, Hirado.hu, HirTV, Mandiner 

 Trianon ma is fáj minden magyarnak - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszter a Béke - A nemzetek felett című dokumentum-játékfilm keddi budapesti 

díszbemutatóján. Kiemelte: Trianon óta immáron a negyedik generációja nő fel egy több mint 

ezeréves nemzetnek, amelyet 102 évvel ezelőtt az I. világháború győztes nagyhatalmai halálra 

szántak, amelynek nehéz volt túlélni, és amelynek egy évszázad elmúltával is hasonlóan nehéz 

Trianon árnyékában élni. "Mi az elmúlt évszázadban megtanultuk, egy nemzet nemcsak egy 

országban egyesülhet, hanem a fizikai határok felett is" - hangsúlyozta. Trianon ma is fáj 

minden magyarnak, ha értelmünkkel és szívünkkel felmérjük azt a tragédiát, ami velünk 

magyarokkal, nemzeti közösségünkkel, lakóhelyünkkel, családunkkal, felmenőinkkel történt - 

mutatott rá, hozzátéve: minden magyar nemzedék életében el kell jönnie a pillanatnak, amikor 

a maga mélységében találkozik ezzel a tragédiával. Kiemelte: 2010 óta alapvető fordulat 

következett be a nemzetpolitikában. "Tudtuk, meg kell törni Trianon átkát. Azt az átkot, amely 

egyszerre sújt bennünket, magyarokat és egész Közép-Európát" - fogalmazott, hozzátéve: 

"ezért mondtuk ki az alaptörvényben, hogy intézményes felelősséget viselünk és nemcsak 

érzünk a magyar nemzetért". 

 

Varga Mihály: Magyarország kész Ukrajna megsegítésére, újabb uniós 

hitelfelvételt azonban nem támogat 
2022. november 8. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet, Mandiner, PestiSrácok, HírTV 

Magyarország készen áll Ukrajna megsegítésére, azonban a háborúban álló ország további 

támogatására javasolt újabb uniós hitelfelvételhez nem járul hozzá - jelentette ki a magyar 

pénzügyminiszter kedden Brüsszelben. Varga Mihály, aki az uniós tagországok 

pénzügyminisztereit tömörítő tanács (Ecofin) ülését követően nyilatkozott magyar 

újságíróknak, hangsúlyozta: Magyarország azért sem támogatja a segítségnyújtás ilyen 

formáját, mert rossz tapasztalata van az uniós hitelfelvétellel. A koronavírus-járvány alatt 

felvett uniós hitelből járó támogatást Magyarország ugyanis azóta sem kapta meg - húzta alá. 

Kifejtette: az Európai Bizottság 2023-ban havi 1,5 milliárd eurós, éves szinten legfeljebb 18 

milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot javasol Ukrajna finanszírozási szükségleteinek 

fedezésére. Az uniós bizottság az ehhez szükséges hitel felvételéhez kér felhatalmazást a 

tagállamoktól. A testület továbbá azt szeretné, ha a felvett hitel mintegy 630 millió eurót kitevő 

összegű kamatfizetését a tagországok átvállalnák - tájékoztatott. Varga Mihály utalt arra is, 

hogy Ukrajnának a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint havonta 3-4 milliárd euró, azaz 

átszámítva 1200-1600 milliárd forint kellene ahhoz, hogy fenntartsa az állam működését. Ezen 
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összeg összeállításában Magyarország hajlandó részt venni, hitelfelvételt azonban nem 

támogat - szögezte le.  
 

A KMKF társadalmi szervezetek munkacsoportja is elítéli a munkácsi turulszobor 

eltávolítását 
2022. november 8. – MTI, hirado.hu 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Társadalmi szervezetek 

munkacsoportja keddi ülésén csatlakozott az Országgyűlés külügyi bizottságának a munkácsi 

turulszobor eltávolítását elítélő állásfoglalásához. Tilki Attila (Fidesz) társelnök az ülést követő 

sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a turulmadár nem csak egy szobor, hanem szimbólum is, 

hiszen a Vereckei-hágón levő emlékmű mellett a kárpátaljai magyarok másik olyan 

emlékműve, amely a nemzeti identitásuk alapja. A kormánypárti társelnök kiemelte: 

önmagában a turulmadár a bátorság, az állhatatosság és a hűség jelképe is, ezt érzik sérülni a 

munkácsi hatalom döntése miatt. Szabadi István (Mi Hazánk) társelnök a kárpát-medencei 

demográfiai trendekről szólva kijelentette: csökken a magyarság a Kárpát-medencében. Ezért 

is tartja fontosnak, hogy a külhoni tapasztalatok és népszámlálások tükröt adjanak a kárpát-

medencei magyarság helyzetéről. A demográfiai helyzetről szólva Tilki Attila megjegyezte: 

látszik a huszonegyedik századi népmozgások iránya. 

 

Emberi Jogok Európai Bírósága: nem megfelelő az államosított romániai 

ingatlanok visszaszolgáltatási mechanizmusa  
2022. november 8. – MTI, Krónika 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) keddi döntésében úgy találta, hogy a romániai 

kommunista rezsim alatt államosított ingatlanok visszaszolgáltatási mechanizmusa nem 

megfelelő és továbbra sem működőképes. Romániát a strasbourgi testület 2010-ben szólította 

fel, hogy tegye hatékonnyá az államosított ingatlanokkal kapcsolatos jogorvoslati rendszerét, 

miután több ezer – a visszaszolgáltatás ütemével és a megítélt kárpótlással elégedetlen – 

panaszos perelte be a strasbourgi bíróságon. Az ennek nyomán megszületett új jogorvoslati 

törvény 2013-ban lépett hatályba. Az EJEB azonban keddi határozatában úgy ítélte meg, hogy 

„a mechanizmus továbbra sem eléggé működőképes és homogén”. Az ügyben 2017-ben további 

53 romániai állampolgár fordult az EJEB-hez, akik mindannyian jogerős ítéletet kaptak a 

javukra, amelyben a tulajdonjog kiadását, vagy kártérítés fizetését rendelték el. Ennek ellenére 

felperesek egyike sem kapta vissza jogos tulajdonát, vagy nem kaptak megfelelő kártérítést – 

ítélte meg a testület. 
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Bogdán Szabolcs János új királyhágómelléki püspök: érezze otthon magát 

mindenki a gyülekezetében 
2022. november 8. – Krónika 

A lélekmentést, a missziót tekinti hatéves mandátuma fő feladatának Bogdán Szabolcs János, 

a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke. Az október 21-én megválasztott 

egyházi elöljáró – akit december elején iktatnak be tisztségébe – a Krónikának adott interjúban 

felhívta a figyelmet, hogy az egyén érdekét előtérbe helyező mai fogyasztói társadalom egyik 

negatív következménye a közösségek meggyengülése. Éppen ezért úgy véli, munkája során 

„szívtől szívig kell haladni”, hogy megérezzék a távolabb sodródók is: Isten szereti őket, és 

nagyon fontosak a gyülekezet, a közösség számára is. „Püspök elődömhöz hasonlóan én is azért 

fogok küzdeni, hogy az egyházkerület megoldatlan restitúciós ügyei a számunkra kedvező 

megoldás irányába haladjanak. A Zilahi Református Wesselényi Kollégium ügyében jelenleg is 

folyik egy per, amely ugyan késlelteti a visszaszolgáltatást, de bízom abban, hogy az ingatlan 

hamarosan visszakerül jogos tulajdonosához. Ezentúl elkezdtük az új iskolaépület építését, 

amely reményeink szerint sok gondot meg fog oldani – mondta. 

 

Csökkent a medvék jelenléte miatti hatósági beavatkozások száma Hargita 

megyében 
2022. november 8. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Csökkent Hargita megyében a medvék jelenléte miatt szükséges hatósági beavatkozások 

száma: év eleje óta 310 esetben igényelt a lakosság csendőri fellépést a nagyvadak lakott 

településről való eltávolítására. Gheorghe Suciu, a Hargita megyei csendőr-főkapitányság 

szóvivője arról számolt be, hogy október 31-e és november 7-e között négy hívás érkezett az 

112-es számra medve jelenléte miatt, míg tavaly ugyanebben a periódusban ez a szám kétszer 

ennyi volt. Az elmúlt héten a négy hívás Gyergyóditróból és Balánbányáról érkezett. A szóvivő 

arról is beszámolt, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest idén kevesebb medvét kellett 

elkergetni a lakott településekről: idén 310 beavatkozásra volt szükség, míg tavaly ugyanebben 

az időszakban 472-re. 

 

Látványos fejlődés Kusalyon: haranglábat újítanak fel, ravatalozókat adtak át 
2022. november 8. – maszol.ro 

Az elmúlt időszakban három fontos eseménynek adott otthont a szilágysági Kusaly község. 

Szeptember végén a helyi református templom fennállásának 600. évfordulóját ünnepelték, 

melynek keretén belül megemlékeztek Ilosvai Selymes Péter epikus énekszerzőről, aki az 1570-

es években a település iskolamestere volt, s emlékére szobrot állítottak a templomkertben, 

illetve két hete átadták a szilágyerkedi, a hétvégén pedig a kusalyi ravatalozót. A vasárnapi 

ünnepség istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban, Lugosi Dániel helyi 

lelkész az aktív igehallgatás, a kereszténység, az alázat fontosságát emelte ki, mondván: Jézus 

tanítványának kell lenni, lehajolni a gyermekhez, ahogy Isten is lehajolt a híveihez. Boda Pál 

alpolgármester ismertette: elkezdték az idén 600 éves kategóriás műemléktemplom 
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haranglábjának a felújítását, amelyre a Szilágy Megyei Tanácstól pályázat útján 60 ezer lejt 

kaptak. Jövőre állami támogatásból szeretnék a templomot felújítani, mert önerőből erre nincs 

lehetőség – tette hozzá. 

 

Közösségmentés a végeken – Először szerveztek magyar napot Szászsebesen 
2022. november 8. – maszol.ro 

Emlékezetes marad 2022. november 6. az alig százfőnyi szászsebesi magyar közösség életében, 

hiszen vasárnap szerveztek először magyar napot a patinás Fehér megyei településen. A 

rendezvény kezdeményezője dr. Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye 

esperese volt, aki a helyi egyházközség lelkipásztora is. A szászsebesi Lucian Blaga Művelődési 

Házban tartott rendezvény ökumenikus imával kezdődött, amelyen Páll József, azaz P. Leó atya 

OFM római katolikus ferences rendi plébános és Gudor Botond gyulafehérvári-szászsebesi 

lelkész-esperes hirdette az igét. Az eseményen körülbelül százan vettek részt, a helyiekhez 

gyulafehérvári, vajasdi, sőt Hunyad megyei magyarok is csatlakoztak. Köszöntő beszédében az 

esperes, akinek régi álma vált valóra ennek a rendezvénynek a megszervezésével, Eszter 

könyvének 3,8 versét alapul véve kihangsúlyozta: „Elszórtan és elkülönítetten élünk – ez nem 

azt jelenti, hogy elzárkozunk másoktól, hanem azt, hogy tudjuk, hova tartozunk. Mi most 

családban vagyunk, a szászsebesi magyar közösség kis meleg családjában, amelyben nagyon 

örvendünk egymásnak.” 

 

A sportminisztérium felfüggesztette a jégkorongszövetség szeptemberi 

küldöttgyűlésének határozatait 
2022. november 8. – MTI, Krónika 

A romániai sportminisztérium felfüggesztette a Román Jégkorong Szövetség (FRHG) 

szeptember 15-én tartott tisztújító küldöttgyűlésén hozott határozatok hatályát. A döntés élénk 

vitát váltott ki kedden a parlament sportbizottságaiban. A küldöttgyűlési határozatok 

hatályának felfüggesztéséről hétfőn este adott ki közleményt a Novák Eduárd által vezetett 

minisztérium. A tárca - a honlapján publikált közleményben – arról adott tájékoztatót, hogy a 

hozzá benyújtott számtalan panasz nyomán ellenőrző bizottságot küldött a hokiszövetséghez. 

A bizottság a november 1-je és 4-e között végzett ellenőrzés során megállapította, hogy a 

szeptemberi közgyűlésen megsértették a vonatkozó jogszabályt és a szövetség alapszabályát. A 

tárca a szövetség finanszírozójaként és működése törvényességének ellenőrzőjeként rendelte 

el a küldöttgyűlésen hozott határozatok hatályának felfüggesztését.  

 

„Borzonton hamarabb épült iskola, mint templom” – gálaműsorral ünnepelték a 

110 éve működő iskolát  
2022. november 8. – szekelyhon.ro 

A borzonti kultúrházban tartották meg kedden délután a 110 éves Gaál Tamás Általános Iskola 

ünnepi műsorát. Az egyhetes programsorozat jelentős mozzanata volt ez, ugyanis hálát 

mondtak azoknak a pedagógusoknak, szülőknek és segítőknek, akiknek köszönhetően nem 
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csak múltja, hanem jövője is van ennek az intézménynek. Jakab Bálint Márton, az iskola 

igazgatója kihangsúlyozta, hogy 1912-ben is egy kis közösség volt itt, akiknek önálló iskolára 

volt szükségük. Ma egy kívül-belül megújult iskola van, aminek a gyermekek adnak értelmet. 

Ha elviszik innen a gyerekeket máshova tanulni, a jövőt, az iskola jövőjét ássák el. Az, hogy az 

iskolának ne csak múltja, hanem jövője is legyen, a ti kezetekben van – fogalmazta meg kérését 

a fiatalok, a szülők felé az igazgató.  

       
Füleken megtartották a városi képviselőtestület alakuló ülését 
2022. november 8. – ma7.sk  

November 8-án, kedden először ült össze az újonnan megválasztott városi képviselő-testület. 

Agócs Attila újraválasztott polgármester letette esküjét. Helyettesévé Visnyai Attilát nevezte ki, 

aki eddig is betöltötte e posztot. Az ülésen esküt tett minden új képviselő. A testület ebben a 

választási időszakban kizárólag a Szövetség által jelölt képviselőkből áll majd. A tizenhárom 

tagú testületben 9 férfi és 4 hölgy foglal helyet: Anderko Zoltán, Fehér László, Gallo Csilla, 

Kelemen Erik, Kerekes László, Mede Sándor, Nagy Csaba, Orosz Margit, Rubint Róbert, 

Szvorák Dávid, Tankina Tóth Tímea, Visnyai Attila, Zupko Teréz. Beszédében a polgármester 

összefoglalta a kampányt, tájékoztatott a fejlesztési tervek folytatásáról és felszólította a 

lakosságot, kapcsolódjon be a város fejlesztésébe. „Különösen fontosnak tartom, hogy 

megerősítsük a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ennek első lépéseként a mai, szakbizottsági 

tagokról szóló szavazáson a képviselőkkel több tagot javasoltunk ellenjelöltjeink közül, akik a 

választói akarat érvényesülésekor nem szereztek képviselői mandátumot. Hisszük, hogy 

tudásukkal és észrevételeikkel hozzájárulnak a szakbizottságok kellő egyensúlyához, valamint, 

hogy a nyilvánosság szélesebb részvételét is biztosítjuk általuk“ – fűzte hozzá. 

 

Pro Civis: Önkormányzati fogadalom magyarul 
2022. november 8. – ma7.sk, felvidek.ma  

A Pro Civis polgári társulás a polgármesteri és képviselői fogadalmak magyar nyelvű letételét 

szorgalmazza. A hatályos jogszabályok értelmében az október 29-én lezajlott helyhatósági 

választásokat követően harminc napon belül meg kell tartani a képviselő-testületek alakuló 

ülését. Ezen a megválasztott polgármesterek és a mandátumhoz jutott képviselők 

ünnepélyesen fogadalmat tesznek arra, hogy munkájukat az alkotmány és a törvények 

értelmében és szellemében, lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint végzik majd. A kisebbségi 

nyelvhasználati törvény lehetővé teszi az anyanyelv használatát azon településeken, ahol az 

adott kisebbség aránya eléri az előírt szintet. Őry Péter, a Pro Civis elnöke arra hívja fel a 

polgármesterek és az önkormányzati képviselők figyelmét, éljenek az anyanyelvi jogaikkal, és 

esküjüket az államnyelv mellett magyarul (is) tegyék le. 
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Szükséges lenne az önkormányzatok kisebbségi jogvédő bizottságainak 

létrehozása 
2022. november 8. – ma7.sk, felvidek.ma, Új Szó  

Kisebbségi jogvédő bizottságot hozhatnának létre azok a helyi és megyei önkormányzatok, ahol 

a lakosság jelentős részét a nemzeti kisebbségek teszik ki. A javaslat Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztostól származik. Bukovszky ezzel kapcsolatban felhívással fordult az 

októberi összevont választáson megválasztott önkormányzati képviselőkhöz. „Szükségesnek 

tartom, hogy a demokratikusan megválasztott önkormányzati képviseletek pozitív jelzés 

adjanak, hogy nem közömbös számukra a kisebbségi lakosok identitásának támogatása és 

fejlesztése” - fogalmazott Bukovszky, és rámutatott, mintegy 800 olyan település van 

Szlovákiában, ahol a kisebbségek dominálnak vagy jelentős számban élnek. A kormánybiztos 

elképzelése szerint a kisebbségi jogvédő bizottságok részt vehetnének a regionális oktatási, 

kulturális és a kisebbségi nyelvi jogok érvényesítése terén végzett munkában. 

 

Polgármesteri választási mérleg a Komáromi járás falvaiban 
2022. november 8. – Új Szó  

Kiegyensúlyozott verseny a Szövetség és a függetlenek között, más pártok majdnem teljes 

hiánya, a „régi” polgármesterek masszív dominanciája – ill. kevés igazi verseny. Vázlatosan így 

festett az októberi helyhatósági választás polgármesteri mérlege a Komáromi járás falvaiban. 

A járás négy városa – Komárom, Gúta, Ógyalla, Naszvad – választási dinamikája jelentősen 

eltérhet és el is tér a községekétől. Ezért most nem foglalkozunk ezzel a négyessel, helyette a 

37, kisebb vagy nagyobb falura összpontosítunk. A járás községeinek legutóbbi népszámlálási 

adatait feldolgozó cikkünkben összefoglaltuk, a 37 településen 44 932 személy él, ami a 

Komáromi járás összlakosságának 44,5%-át teszi ki. Részvételi arány tekintetében kifejezetten 

kicsi, 190-700 fős községek mutattak példát. Bogyarét (81,76%) végzett az első helyen, amit 

Szilasháza (Šrobárová; 75,72%) és Dunaradvány (74,13%) követett, de említsük meg még a 

mintegy 1100 fős Dunamocsot is (73,19%). Nagyjából mindegyikre igaz volt a jelöltek közti 

szorosabb versenyhelyzet. 

 
Pillanatok és cselekvés a bőröndben 
2022. november 9. – Magyarszo.rs 

Nyolc évvel ezelőtt civilként került a Magyar Nemzeti Tanács élére, mgr. Hajnal Jenő azóta két 

mandátumban irányította a szerbiai magyarság országos kisebbségi önkormányzati szervét. 

Tavaly az emberi és a kisebbségi jogok védelme területén elért kimagasló eredményeiért a 

Ľudovít Mičátek-elismeréssel tüntették ki, utóbbi kapcsán lapunknak nyilatkozva elmondta: 

szakmai pályafutása három legmeghatározóbb pillanatának egyike az volt, amikor felkérték, 

hogy legyen az MNT elnöke. Most lapunknak adott interjújában kifejtette: Arra a legbüszkébb, 

hogy egy szűk, alig néhány támogatást jelentő mozaikszóból a Magyar Nemzeti Tanács 

számtalan ember számára olyan fogalommá vált, amelyik egyszerre jelenti kulturális 
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autonómiánk megkerülhetetlen voltát és közösségi beágyazottságát. Négy évvel ezelőtt úgy 

fogalmazott, hogy átértékelődött a nemzeti tanács és túlnőtte az MNT döntéshozatali 

tevékenységét. Hogyan, milyen tevékenységgel, intézkedésekkel, tartalmakkal érte el a nemzeti 

tanács ezt a szintet, és miként lehetett ebben a kiszélesedett kisebbségi önkormányzatiságban 

érvényesíteni a magyar közösség érdekvédelmét, megmaradásának és identitás-megőrzésének 

a támogatását? 

 

Vendégházat avattak Kisoroszon 
2022. november 8. – Vajma.info 

Kisoroszon a meghívott, rangos vendégek mellett a falu apraja-nagyja is összegyűlt, hogy részt 

vegyen a Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központban épült vendégház 

avatóján. Jelen volt Hajnal Jenő, az MNT elnöke, továbbá többen megjelentek a VMSZ 

köztársasági és tartományi tisztségviselői, valamint a Magyar Összefogás lista jelöltjei közül. 

Talpai Sándor, a Torontál központ vezetője köszöntőjében elmondta, hogy tizennyolc év után 

megvalósult az álma. - Eljutottunk ehhez az épülethez, amely nagy szerepet játszik majd most 

és a jövőben is mindenféleképpen, mert már nem csak a kultúrával és hagyományokkal kell 

foglalkoznunk, mivel mindinkább fogyunk, ezért itt a gazdasági tevékenységeinket is meg kell 

indítanunk. Előbb képzések, konferenciák, előadások lesznek, ahol a kisoroszi és környező 

településeken lévő polgárokat képezni tudjuk, majd pedig példát adni ezeknek az embereknek, 

hogy hogyan is tudnak elindulni egy új vállalkozás irányba, és a Torontál Központ ilyen módon 

szeretne segíteni a polgároknak, azoknak, akik itt vannak, és mindenféleképp visszavárni 

azokat, akik elmentek. 

 

Fremond Árpád: “A megkezdett munkát szeretnénk folytatni” 
2022. november 8. – Vajma.info 

Új Magyar Nemzeti Tanácsot választunk vasárnap. A Hajnal Jenő vezette MNT mandátuma 

lejárt. A 2022-es választásokra csupán egy listát hitelesítettek, így már most lehet tudni, hogy 

az azon szereplő mind a 35 jelölt mandátumhoz jut. Ennek ellenére a Magyar Összefogás lista 

komoly kampányt folytat, hogy minél többen szavazzanak, s a polgárok ezáltal is megerősítsék 

a szerbiai magyarok országos önkormányzatát, a magyar kulturális autonómia legfőbb szervét, 

a Magyar Nemzeti Tanácsot. A Magyar Összefogás listájának vezetője Fremond Árpád. 

Fremond Árpádot választási programjukról, a jelöltekről kérdeztük. Az interjút a Válasz 

rovatunkban közöljük. 

  

Senki sem kívánja partnernek a Vajdasági Szociáldemokrata Ligát 
2022. november 8 – Vajma.info 

Sajtóinformációk szerint a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) kilép a Szerb Haladó Párttal 

(SNS) kötött koalíciós szerződéséből, ám az újvidéki ellenzék köreiben ezt nem nagy 

elismeréssel fogadták, és képmutatásnak vélik a lépést. Az LSV még ebben a hónapban új 

vezetőséget kap, Nenad Čanak pedig 32 év után a háttérbe vonul. A párt első emberének 
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pozíciójára Bojan Kostrešt várják. Az elemzők úgy vélik, hogy a Szerb Haladó Párttal kötött 

szerződés nem tett jót a szociáldemokratáknak, s ha nem csökkentették volna 3 százalékra a 

parlamentbe jutás küszöbét, aligha lenne képviselője az LSV-nek, írja a 021.rs portál. A párt 

újvidéki bizottságát korábban feloszlatták, azon az ülésen pedig, ahol Újvidék új 

polgármesterét választották meg, egyetlen LSV-képviselő sem volt jelen, még a városi tanács 

közlekedésért felelős biztosa, Aleksandar Kravić sem. 

 

A Magyar Összefogás jelöltjei 
2022. november 9 . – Magyarszo.rs 

November 13-án negyedik alkalommal tartanak közvetlen magyar nemzeti tanácsi választást 

Szerbiában. A Köztársasági Választási Bizottság egy választási jelöltlistát hirdetett ki, a Magyar 

Összefogás elnevezésű listát. Lapunkban bemutatjuk a Magyar Összefogás 35 jelöltjét, akiket 

terveikről, céljaikról és elképzeléseikről kérdeztünk. Kabók Erika 1958-ban született 

Bácsgyulafalván. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és 

Irodalom Tanszékén szerzett tanári és könyvtárosi diplomát. 1984 óta a Magyar Szó napilap 

dolgozója. A Hétvége rovatának szerkesztője és a szabadkai szerkesztőség vezetője. A 

szerkesztőség 2003-ban az év újságírójának járó díjjal, öt évvel később a Délvidék legjobb 

magyar újságírójának járó elismeréssel, a Napleány-díjjal tüntették ki. A magyar köztársasági 

elnök 2015-ben a Magyar Érdemrend Aranykeresztje kitüntetéssel jutalmazta. A Vajdasági 

Magyar Újságírók Egyesülete 2018-ban ítélte neki oda az Év Újságírója díját, míg a Magyar Szó 

2019-ben életműdíjjal ismerte el sokéves munkáját. 2020-ban megkapta Szabadka város Pro 

Urbe díját. 

         
Közös magyar fellépés: ne csináljanak politikát a háborúból! 
2022. november 8. – kiszo.net 

Közös nyilatkozatot fogalmaztak meg a magyar pártok képviselői a Beregszászi Városi Tanács 

legutóbbi ülésszakán. A KMKSZ és az UMDSZ alkotta koalíció határozottan elutasította egyes 

felelőtlen képviselőknek az irányukba megnyilvánuló szándékos provokációit. A tiltakozás 

hátteréről Tóth Győző nyilatkozott lapunknak. A Beregszászi kistérség UMDSZ-frakciójának 

vezetője megengedhetetlennek nevezte, hogy egyesek önös politikai érdekből folyamatosan 

feszültséget igyekeznek szítani a képviselőtestület soraiban. A kisebbségi magyar politikus 

szerint ezzel szemben most összefogásra és közös cselekvésre van szükség. A tanácsteremben 

általa felolvasott nyilatkozatban a két magyar párt képviselői elutasították azokat az igaztalan 

vádakat, miszerint hátráltatnák a beregszászi székhelyű területvédelmi egység finanszírozását, 

s nem támogatnák kellőképpen a háborús védelmi kiadásokat. Mint rámutatott, ezzel szemben 

az igazság az, hogy a minél gyorsabb és összehangoltabb támogatások érdekében egyeztető 

tanács működik, ahol azonnal reagálnak a felmerülő igényekre. 
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ORFK: több mint 8 ezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. november 9. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4737-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3927-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 145 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül fel kell keresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzéséért. Vonattal 27 ember - köztük 10 gyermek - érkezett Budapestre az 

ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Csapi katona esett el a háborúban 
2022. november 8. – karpatalja.ma  

A háborúban vesztette életét Andrij Dimcsenko. A hírt a Csapi Városi Tanács osztotta meg a 

közösségi oldalán. Az elhunyt katona temetését november 9-én tartják szülővárosában. A 

szertartás kijevi idő szerint 12.00 órakor kezdődik. Osztozunk a hozzátartozók fájdalmában. 

 

Pedagógusok Szakmai Továbbképzése a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti 

Iskola szervezésében 
2022. november 8. – karpatalja.ma, kiszo.net 

November 4-5. között Pedagógusok Szakmai Továbbképzésére került sor a Tulipán Tanoda 

Magyar Népművészeti Iskola szervezésében, melynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola adott otthont. Hívogató-tárogató zenével köszöntötte Schreiner Sándor klarinét- és 

tárogatóművész a képzés 39 résztvevőjét. A rendezvényt a Tulipán Tanodát alapító II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya, Orosz Ildikó nyitotta meg, aki köszöntötte 

a jelenlévőket és sok sikert kívánt a tanoda munkájához 

 

SakkTesi Program: pedagógus-továbbképzés Kárpátalján 
2022. november 8. – karpatalja.ma  

Kárpátalján is megvalósult a SakkTesi pedagógus-továbbképzés november 5-én. A programot 

online formában tartották, amelyben óvodapedagógusok és az általános iskola 1–4. 

osztályában tanító oktatók vehettek részt. A szombati képzéshez 10-10 oktatási intézmény 

pedagógusai csatlakoztak, mintegy 50 fő részvételével. A továbbképzés legfőbb célja, hogy a 

pedagógusok megismerjék a SakkTesi Program kínálta lehetőségeket, a sakkozás, a 

sakkstratégia és sakktaktika alapjait, alkalmazásának lehetőségeit az óvodás korú gyermekek 

mozgásfejlesztésében, illetve az 1–4. évfolyam testnevelés órai munkájához kapcsolódóan. A 

program a Polgár Judit-módszer legújabb eleme. A gyermekek egy óriási sakkszőnyegen végzik 

a mozgásos gyakorlatokat, amelyek a hatékony eligazodást, a térben való tájékozódást és a 

játékos cselekvéstanulást segítik. 
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Új vonatjárat indult Kijev és Ungvár között 
2022. november 8. – karpatalja.ma, kiszo.net, karpataljalap.net 

Kárpátalját érintő távolsági vasúti járatot indított az Ukrzaliznicja. Az állami vasúttársaság 

közlése szerint a 749-es számú Kijev–Ungvár InterCityvel tehetjük meg a leggyorsabban – 13 

óra 8 perc alatt – a főváros és a megyeközpont közötti távolságot. A vonat kijevi idő szerint 

04.56 órakor indul Ungvárról és 18.30-kor ér a fővárosba. Kijevből 12.57 órakor indul és 02.05-

kor érkezik Ungvárra. 

 

Megújult a verbőci református templom 
2022. november 8. – kiszo.net 

Hálaadó istentisztelet keretében ünnepelték meg vasárnap Verbőcön, hogy templomuk 

megújult. A nyár folyamán átfedték a tornyát, a hajórészt, és külső festést is kapott Isten háza. 

Molnár Zsolt helyi lelkipásztor apostoli köszöntése után Hunyadi Attila esperes mondott imát, 

Isten igéjét Zán Fábián Sándor hirdette. A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke 

kiemelte, van oka a gyülekezetnek a hálaadásra, mert Isten szabadítást hozott el, az ateista, 

kommunista rezsim megbukott, mert nem Isten ígéreteire építettek. 

 

Lelkészbeiktatás Badalóban 
2022. november 8. – karpataljalap.net, karpat.in.ua 

 „A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban 

állhatatosak!” A badalói református templom bejárati részén elhelyezkedő egyik emléktábla 

arról tanúskodik, hogy az 1577 óta, tehát 445 éve fellelhető feljegyzések szerint a helyi 

református gyülekezetnek 48 lelkipásztora volt. A negyvennyolcadik lelkész, Sápi Zsolt 

immáron 12 éve szolgál beosztott igehirdetőként a Badalói Református Gyülekezetben, 

november 6-án, vasárnap pedig sor került a hivatalos beiktatására is. Az ünnepi istentiszteleten 

igét hirdetett Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke, 

Zsukovszky Miklós, a KRE Bereg megyei esperese. 

 
Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 8. – Kossuth Rádió 

Vasárnap tartják Szerbiában a kisebbségi önkormányzati választásokat. Megválasztják az új 

Magyar Nemzeti Tanácsot is. A magyarok a Vajdasági Magyar Szövetséghez kötődő Magyar 

Összefogás listára szavazhatnak, mert más párt vagy szervezet nem állított másik listát. Miért 

fontos, hogy sokan elmenjenek szavazni? Erről is szól Németh Ernő most következő 

összeállítása. 
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Február 17-e és 19-e között lesz a Temesvár Európai Kulturális Fővárosa program hivatalos 

megnyitója – hangzott el, a többi között, a Temes megyei magyar civil szervezeteket tömörítő 

Civil Tanács tagjainak hétfői megbeszélésén. A tanácskozás után készült összeállításunk. 

 

V. alkalommal tartják a Barcasági gyermekfesztivált Brassóban és a környező településeken. 

Koncertek, színdarab, mesefoglalkozás, ringató, kézművesség - minden megtalálható az idei 

kínálatban is, mondja Toró Tamás főszervező. 

 

A tengerentúli magyarok körében a harmadik generáció tagjai már nem beszélik őseik nyelvét. 

Segítheti azonban a nyelvtanulást például a cserkészet, véli Lendvai-Lintner Imre, aki az 

Egyesült Államokban él, New York közelében. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnökeként 

a diaszpórában élő cserkészek tevékenységét irányítja Amerikától Nyugat-Európán át egészen 

Ausztráliáig. Munkatársunk a Horgoson megtartott cserkésztiszt-képzésen találkozott és 

beszélgetett vele. 

 

A marosvásárhelyi Bernády György Közművelődési Alapítvány a Bernády Napokon 

emlékplakettel tünteti ki azokat, akik tevékenységükkel gazdagítják az egykori városépítő 

polgármester, Bernády György szellemi-kulturális örökségét. Az elismerést idén Sebestyén-

Spielmann Mihály történész, író, a Bernády Alapítvány egyik alapítója vehette át. Munkásságát 

Nagy Miklós Kund művészeti író, az alapítvány alelnöke méltatta a díjátadó gálán. 

 

A Munkácsy Mihály Magyar Házban ünnepélyesen felavatták Lehoczky Tivadar, a XIX. század 

derekán, Munkácson élt régész, Bereg vármegye múltját leíró történész emléktábláját. 

 

Dunaszerdahely önkormányzata Kondé-emlékévvé nyilvánította 2022-t. 680 évvel ezelőtt 

készült az a dokumentum, amelyben először említik a város egyik legjelentősebb családját. Az 

emlékév végéhez közeledve az eredményekről kérdeztük Nagy Attila helytörténészt. 


