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Nyomtatott és online sajtó 
 

           

Orbán Viktor üzent a Nagy-Magyarországot ábrázoló sál kapcsán: „ne lássunk 

bele olyat, ami nincs” 
2022. november 22. – Krónika, Mandiner 

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán reagált a Nagy-Magyarország térképét ábrázoló 

sáljával kapcsolatos bírálatokra. A magyar kormányfő a nagy visszhangot kiváltott eset kapcsán 

úgy véli, nem szabad belelátni a dolgokba olyat, ami nincs. „A foci nem politika. Ne lássunk 

bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek!” – írta 

Facebook-oldalán posztolt bejegyzésében Orbán Viktor. Mint arról beszámoltunk, 

Magyarországon és a környező országokban is feltűnést keltett, hogy a miniszterelnök stilizált 

Nagy-Magyarország-térképet ábrázoló sállal volt látható a magyar és a görög labdarúgó-

válogatott vasárnap esti mérkőzését követően. A kormányfő akkor viselte a szurkolói sálat, 

amikor a 109-szeres válogatottsággal rekordot döntött Dzsudzsák Balázs átnyújtotta neki a 

mezét. A román külügyminisztérium revizionista megnyilvánulásként könyveli el a történteket. 

A tárca közölte Magyarország bukaresti nagykövetével, hogy a külügyminisztérium 

„határozottan helyteleníti” Orbán Viktor miniszterelnök gesztusát. 

 

Kárpátaljai gyerekeket fogadott a Sándor-palotában Novák Katalin 
2022. november 22. – MTI, Origo, PestiSrácok, Magyar Nemzet, Mandiner, karpatalja.ma, 

kiszo.net,  

Kárpátaljai gyerekeket fogadott Novák Katalin köztársasági elnök kedden a Sándor-palotában. 

A hazai családszervezetek idei adventi jótékonysági gyűjtésének Novák Katalin a fővédnöke. A 

befolyt adományokkal a kárpátaljai Ráton működő Szent Mihály Gyermekotthon árváinak 

karácsonyát szeretnék szebbé tenni. Az orosz-ukrán háború miatt született az a döntés, hogy 

az idei adománygyűjtéssel egy kárpátaljai gyermekotthonnak segítsenek - közölte Király Nóra, 

a Fiatal Családosok Klubjának alapító-elnöke a közmédiával. Hozzátette: az 

adománygyűjtéssel a háború befejezésének fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. Az 

összegyűlt adományból karácsonyi vacsorával, játszóházi élménnyel és magyarországi 

utazással is szeretnék támogatni a gyerekeket. A szervezők célja az ehhez szükséges 1 millió 

forint összegyűjtése - mondta Király Nóra. Biró Mária, a gyermekotthon vezetője elmondta: 

tizenhét, 5 és 21 év közötti gyermek érkezett Kárpátaljáról a fővárosba. A Szent Mihály 

Gyermekotthon neveltjei részben állami árvaházakból, részben közvetlenül a gyereknevelésre 

képtelenné vagy alkalmatlanná vált családokból kerülnek ki. Ráton családi környezetben 

nevelkedhetnek 23 éves korukig, nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig - közölte az 

otthon vezetője. 
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Németh Zsolt: Szerbiában már közösen haladunk a történelmi megbékélés útján 
2022. november 23. – Demokrata magazin – XXVI. évi 47. szám 

Akik valóban a háború borzalmai elől menekülnek, azoknak támogatást kell adnunk, hiszen 

tudnunk kell, hogy van ukrán szenvedés is, nemcsak magyar. Ugyanakkor persze a háború nem 

szolgálhat ürügyet a kárpátaljai magyarok jogainak megsértésére, ezért elvárjuk, hogy a háború 

után átfogó megállapodásban rendezzük a magyarság helyzetét – mondta a Demokratának 

Németh Zsolt, a parlament Külügyi bizottságának elnöke.  

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata magazin XXVI. évi 47. számának 11-ik oldalán 

olvasható.) 

 

Novák Eduárd: a magyar közösség hagyományainak része elénekelni a székely 

himnuszt a sporteseményeken 
2022. november 22. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Novák Eduárd sportminiszter kedden kijelentette, hogy a székely himnusz eléneklése a 

különböző sporteseményeken a magyar közösség hagyományai közé tartozik, és az alkotmány 

biztosítja a közösség számára ezt a jogot. Novák kedden Piatra-Neamţra látogatott, ahol az 

országos sportstratégiát mutatta be. Az eseményen részt vevő újságírók megkérték, fejtse ki a 

véleményét arról, hogy a többségében magyarok lakta megyékben, de nem kizárólag, a 

sporteseményeken el szokták énekelni a székely himnuszt. „Ez egy olyan régió, ahol a nagy 

többség magyarul beszél. Ez a hagyományunk része, senkit nem zavarunk ezzel. Ez egy 

normális dolog, hagyományunk megélése, amit az alkotmány is szavatol” – idézte az Agerpres 

az RMDSZ-es miniszter.  

           
Kisebbségi jogokat kér Románia schengeni csatlakozásának fejében az SZNT 
2022. november 22. – Krónika, maszol.ro 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra kéri a schengeni térség tagállamainak 

külügyminisztériumait, hogy mielőtt Romániának a schengeni térségbe történő felvételéről 

döntenének, kérjenek tájékoztatást a romániai magyar egyházak és magyar érdekképviseleti 

szervezetek vezetőitől az alapvető emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok romániai 

helyzetéről. Az SZNT keddi nyílt levélben szólította meg a schengeni övezet államainak 

külügyminisztériumait. A dokumentum szerint a romániai magyar nemzeti közösség érdekelt 

az ország schengeni övezethez csatlakozásában, ugyanakkor nagy megértéssel fogadja az egyes 

államok fenntartásait. „Úgy gondoljuk, hogy a schengeni övezet minden tagállamának ismernie 

kell azt a kettős magatartást, amely Románia a nemzetközi és közösségi joghoz való viszonyát 

jellemzi az utóbbi harminc évben” – áll az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett 

dokumentumban.  
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Nem csak hoz, visz is a várva várt autópálya 
2022. november 22. – Krónika 

Az Erdélyt Moldvával majdan összekötő A8-as autópálya első, Maros megyei szakasza kilenc 

falut ment meg az ott elhaladó nehézgépjármű-forgalomtól az Alsó-Nyárádmentén, hiszen az 

érintett települések főutcáin alig van ház, amely ne repedezett volna meg a teherautók 

dübörgésétől. Azonban üröm az örömben, hogy a sztráda tervezői és építői semmibe veszik a 

gazdák törvényes jogait. A népiesen Murokországnak is nevezett Alsó-Nyárádmente lakóinak 

egyik szeme nevet, a másik sír, amikor a Marosvásárhelyt Jászvásárral majdan összekötő A8-

as autópálya megépítése kerül szóba. A téma egyre aktuálisabb, hiszen a tervezés és kivitelezés 

a két végen kezdődik. Székelyföldön leghamarabb a Marosvásárhely és Nyárádszereda közti 22 

kilométeres aszfaltcsík fog megépülni, amely nem feltétlenül a két város közti menetidőt 

hivatott csökkenteni, hanem sokkal inkább a megyeszékhelyet elkerülő, Nyárádtő és Ákosfalva 

között lezúduló hatalmas teherforgalmat iktathatja ki. 

 

Bukarestben tiltakoznak az illyefalviak az autópálya nyomvonala ellen 
2022. november 22. – maszol.ro, Krónika 

A Szállítás- és Infrastruktúraügyi Minisztérium előtt tiltakozik ma a Brassó megyei 

Szászhermány községhez tartozó Vámoshíd és a háromszéki Illyefalva küldöttsége, írja az 

economedia.ro. A két település lakói a Brassót Bákóval összekötő A13-as autópálya tervezett 

nyomvonalával kapcsolatos nemtetszésüknek adnak ily módon hangot. Az illyefalviak és a 

vámoshídiak korábban a parlamenthez eljuttatott, 1700 lakos által aláírt beadványban kérték 

a nyomvonal megváltoztatását. A közúti infrastruktúráért felelős országos társaság (CNAIR) 

időközben felbontotta a megvalósíthatósági tanulmány és a műszaki terv elkészítésére 

megkötött szerződést, s új közbeszerzési eljárást írt ki, ez azonban nem jelenti azt, hogy 

változott volna az autópálya tervezett nyomvonala. A tiltakozók kilátásba helyezték, hogy 

amennyiben a hatóságok nem tesznek eleget a követelésüknek, nem fogják megengedni a 

megbízást elnyerő cég munkatársainak, hogy a két település lakóinak a tulajdonában levő 

földekre lépjenek, a szükséges mérések és geológiai vizsgálatok elvégzése céljából. 

 

A fa értékesítése mellett erdeigyümölcs- és gombafeldolgozásban is 

együttműködhetnek a közbirtokosságok  
2022. november 22. – szekelyhon.ro 

A három székelyföldi megye közel száz közbirtokossági vezetője vett részt a gyergyóremetei 

találkozón, amelyet a Környezetvédelmi Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, és az RMDSZ 

Székelyföldi Önkormányzati Tanácsa (SZÖT) szervezett. Különleges volt ez az esemény, hiszen 

amint Barti Tihamér, a SZÖT vezetője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, korábban még 

nem volt ilyen széles körben megszervezett ilyen jellegű találkozó. Barti Tihamér rámutatott: 

fontos szempont volt az esemény megszervezésekor a cél, hogy azok a szervezetek, amelyek 

Székelyföldön fontos érdekvédelmi szerepet töltenek be – a közbirtokosságok pedig a közösségi 

tulajdont, erdőket kezelik – együttműködjenek egymással és összedolgozzanak és az 
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adminisztratív vezetésekkel, legyenek olyan projektek, amelyeket közösen valósíthatnak meg 

regionális szinten.  

 

Magyar–román párbeszéd: a kürtőskalácstól a normalitásig, avagy miről szóljon 

az együttélés? 
2022. november 22. – maszol.ro, Krónika 

A 10. magyar–román konferenciát szervezi meg pénteken Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezetője a sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatón rámutatott: egyrészt a hiányérzet hívta életre az eseményt, amelyre az elmúlt 

évtizedekben voltak kísérletek, másrészt folyamatosan szükség van az intézmények és a civil 

szervezetek közötti magyar–román párbeszédre. A rendezvényen szinkrontolmácsot is 

biztosítanak és a beszélgetéseket az EMNT Facebook-oldalán online közvetítik, számolt be 

Sándor Krisztina.    A kürtőskalácstól a normalitásig, avagy miről szól(jon) az együttélés? című 

eseményre pénteken 15 órától a sepsiszentgyörgyi könyvtár Gábor Áron termébe várják az 

érdeklődőket. Jelen lesz Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Izsák 

Balázs a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Marius Ghilezean publicista, Sabin Gherman 

vlogger, Péntek János, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke és Bakk Miklós politológus, 

akik Farkas Réka újságíró által moderált beszélgetésben elemzik, hogyan alakult a két nemzeti 

közösség közti párbeszéd az elmúlt évtizedben. 

 

Adyra emlékeztek születésének 145. évfordulóján: Nagykárolyban és 

Érmindszenten is tisztelegtek a költő emléke előtt 
2022. november 22. – Krónika 

Ady Endrére emlékeztek születésének 145. évfordulóján, kedden szülőfalujában, 

Érmindszenten, valamint Nagykárolyban, ahol a Károlyi-kastélyban megnyílt a budapesti 

Petőfi Irodalmi Múzeum Látva lássanak című, a költő életpályáját felidéző vándorkiállítása. 

Bikfalvi Zsolt, a Nagykárolyban megnyílt tárlat szervezője a Krónikának elmondta, a tárlatot 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a nagykárolyi Vasile Vénig László Fotóklub, a Gróf 

Károlyi kulturális idegenforgalom-népszerűsítő központ, valamint a Kalazanci Szent József 

Római Katolikus Líceum társszervezésében tartották. A megnyitón közel 100 diák vett részt a 

Kalazanci líceumból, valamint a Nagykárolyi Elméleti Líceumból. A Petőfi Irodalmi Múzeum 

december elejéig látogatható installációja Ady Endre életét fotók, versek, visszaemlékezések, 

levélrészletek segítségével mutatja be a látogatóknak, külön kiemelve azon mozzanatokat, 

melyek a költőt Nagykárolyhoz kötötték. 
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Megmenekülhet a serkei kastély 
2022. november 22. – ma7.sk  

Örvendetes hír, hogy az osgyáni után egy újabb gömöri kastély menekülhet meg a pusztulástól. 

A neves Gömöry család egykori otthonának falai évtizedek óta omladoznak, de fordulópontot 

jelenthet sorsában, hogy a műemléképület végre új tetőt kap. A munkálatokat októberben 

kezdték meg. A tetőcserére 50 ezer eurós támogatást kapott a község a kulturális 

minisztériumtól. Kisfaludi Nándor, Serke polgármestere elmondta, hogy a finanszírozáshoz öt 

százalék önrésszel járul hozzá a falu, de számolnak az építkezés esetleges drágulásával is, amit 

szintén a község fedezne. A felújítást a kastély középső – bejárati részével kezdték, a két oldalsó 

szárny lefedésére majd ezután fognak pályázni. A fordított hajótestre hasonlító tetőszerkezetet 

számítógép segítségével tervezték meg, az egyes elemeit teherautóval szállították a helyszínre, 

majd daruval emelték fel a helyére, ahol egymáshoz rögzítették azokat. A tetőszerkezet tehát 

már áll és időközben megérkeztek a hódfarkú cserepek is, amelyeket az elkövetkező napokban 

helyeznek fel a munkások. A tervek szerint a fedél ezen része még az év vége előtt elkészül. 

 

Az akadályozott gyermekek és szülők bástyája a meliorat.io 
2022. november 22. – ma7.sk  

Erről az intézményről igazán nehezemre esne nem személyes hangvételben írni, ugyanis mi is 

a meliorat.io egyre bővülő családjához tartozunk. A kisfiam is azon gyerekek egyike, akiben az 

intézmény szakemberei meglátták azokat a lehetőségeket, amelyek a hónapok óta tartó 

foglalkozásoknak köszönhetően sorra kapnak szárnyra. A több mint egy éve Albáron megnyílt, 

a speciálpedagógia és a pszichológia területén tevékenykedő szakemberek összefogásával 

létrejött magyar nyelvű gyermekfejlesztési központ célja határozottan az, hogy minden 

gyereket, lehetőségeihez mérten visszaépítsen a társadalomba. Hitvallásuk, hogy mindenkinek 

jár az esélyegyenlőség és az emberséges bánásmód, ez a hozzáállás pedig olyan légkört teremt 

a falakon belül, hogy a sokszor végtelenségig elkeseredett szülők újra megengedik maguknak a 

reményt. És milyen jól teszik ezt. Nem varázslók, ezt Kása Ildikó, a meliorat.io motorja, 

megálmodója és működtetője sokszor hangoztatja, viszont hatalmas tudás összpontosul benne, 

amit kollégáival is szivesen oszt meg, sőt, ezen túllépve, a szülőknek és a nyilvánosságnak is 

szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, beszélgetéseket. 

 

Ožvald Erzsébet a következő ciklusban is Pozsony megye egyik alelnöke lesz 
2022. november 22. – Új Szó  

A következő ciklusban is Ožvald Erzsébet lesz Pozsony megye (BSK) egyik alelnöke – döntöttek 

kedden a megyei képviselők, akik titkos szavazáson választották meg a tisztségre. Ožvald 

Erzsébet november 22-én foglalja el az alelnöki posztot. „Már nagyon várom a közös munkát” 

– mondta Ožvald, aki az előző ciklusban is megyei alelnök volt, a közlekedésért felelt. Juraj 

Droba megyeelnök tapasztalt és megbízható önkormányzati politikusnak nevezte. A 

bizottságokat is megválasztják. Droba azt mondta a képviselőknek, válasszák azt a bizottságot, 

amelyben szívesen dolgoznának, és annyi bizottsági aktivitást vállaljanak, ami mellett el tudják 

látni képviselői munkájukat. A megyeelnök úgy gondolja, a bizottsági munka nem csupán 
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„formalitás”, hanem a megvitatandó kérdések tere, hogy azokat „megfelelően kidolgozzák”, 

mielőtt azok a megyei önkormányzat elé kerülnek. 

 

Valóban biztonsági kockázatként tekint a magyarokra a külügyminisztérium? 
2022. november 22. – Új Szó  

A kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadási folyamatában a külügyminisztérium 

behúzta a kéziféket. A kisebbségi kormánybiztos szerint a tárca vezetése mindig is óvatos volt 

a magyarokkal szemben, egyfajta biztonsági kockázatnak is tekintik a közösséget. Az Új Szó-

stúdió legutóbbi adásában Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos elmondta, a kisebbségi 

törvény javaslata, amely a hazai nemzetiségi közösségek jogait rendezné és bővítené, már 

tavaly év végére elkészült. Akkor azonban a miniszterelnök, Eduard Heger (OĽaNO) arra kérte 

őt, ne bocsássa szélesebb vitára az indítványt, mert a külügyminisztériumnak és az igazságügyi 

tárcának is kifogásai vannak azzal kapcsolatban. Bukovszky szerint a külügyet akkor vezető 

Ivan Korčok (SaS-jelölt) és az igazságügyi tárca élén álló Mária Kolíková (SaS) azt 

nehezményezte, hogy őket nem vonták be a tervezet előkészítésébe. „Sőt, a külügyminisztérium 

megkérdőjelezte, hogy Szlovákiában egy átfogó kisebbségi törvényre van szükség” – tette hozzá 

a kormánybiztos. Bukovszky azt is elmondta, bár a külügyi tárcának Rastislav Káčer 

személyében új vezetője van, a kisebbségi törvény tervezetével kapcsolatban nem indult meg 

vele semmiféle kommunikáció. 

       
Zenta: Fókuszban a megújuló energiaforrások 
2022. november 23. – Vajma.info 

Topolya után Zentán is a megújuló energiaforrások feltárásával igyekeznek hatékonyan választ 

adni korszakunk kihívásaira. Ennek érdekében Zenta önkormányzata a magyarországi Nyugat-

Balkáni Zöld Központnál pályázott a PannonReg Fejlesztési Ügynökséggel együtt egy 

hatástanulmány elkészítésére. A 170 ezer eurós összértékű projektum eredményeit egy, a zentai 

városházán megrendezett konferencián ismertették a hatástanulmány szerzői. „A projektum 

célja azon energetikai fejlesztési pontok meghatározása, amelyek kivitelezésére a későbbiekben 

érdemes lesz pénzt fordítani", nyilatkozta a hírportálunknak Sztantity Szebasztián, majd pedig 

hozzáfűzte, hogy az elmúlt időszak kihívásai, a régióban uralkodó viszonyok mellett az orosz-

ukrán konfliktus is kihatással van az energiahordozók árának az alakulására, s emiatt lényeges, 

hogy ezek ne lehetetlenítsék el a közszolgáltatások működését. 

 

Meghalt Major Nándor 
2022. november 22. –  Vajma.info 

Tegnap délután életének 92. évében meghalt Major Nándor próza- és tanulmányíró, publicista, 

szerkesztő. 1931-ben született Verbászon. Az általános iskolát Veprődön, az algimnáziumot 

Kalocsán, Zomborban és Szabadkán végezte, a Geodéziai Technikai Középiskolát pedig 

Újvidéken. Ugyanott diplomázott a Tanárképző Főiskola magyar szakán. A Pionírújság, az 
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https://ujszo.com/kozelet/valoban-biztonsagi-kockazatkent-tekint-a-magyarokra-a-kulugyminiszterium
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28075/Zenta-Fokuszban-a-megujulo-energiaforrasok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28072/Meghalt-Major-Nandor.html
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Ifjúság Szava/Ifjúság munkatársa, szerkesztője. 1957-től a Híd főszerkesztője, 1962-től a 

Forum Könyvkiadó szerkesztője, majd a Magyar Szó szerkesztője, főszerkesztő-helyettese volt. 

1973-tól a Forum igazgatóhelyettese volt. 1974 és 1978 között a Jugoszláv Kommunista 

Szövetség Tartományi Vezetősége titkára volt. 1978 és 1982 között a Jugoszláv Kommunista 

Szövetség Központi Bizottsága végrehajtó titkára volt. 1982-tól 1988-ig Vajdaság SZAT 

Elnökségének tagja, majd elnöke volt. 1989-ben kizárták a Jugoszláv Kommunista 

Szövetségből. 

  

Több bevétel, kevesebb kiadás 
2022. november 22. – Magyarszo.rs 

A Vajdaság területén az idén tagadhatatlanul fontos beruházások valósultak meg a tartományi 

költségvetésből – mondta Pintér Anna-Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője 

kedden a tartományi képviselőház üléséhez kötődő sajtótájékoztatón, amelyen elfogadták az 

idei háromnegyedévi költségvetésről szóló beszámolót. A jelentés szerint ebben az időszakban 

95,1 milliárd dinár volt a teljes büdzsé, és a tervezett bevételek csaknem nyolcvan százalékát 

teljesítették. A kiadások viszont január és szeptember között 60,7 milliárd dinárt volt, azaz a 

tervezettek csaknem 64 százaléka. A teljesítési százalék a bevételek és kiadások jó minőségű és 

reális tervezését jelzi – hangsúlyozta Pintér Anna-Mária.  – A megvalósult beruházások közül 

elsősorban a mezőgazdasági befektetéseket emelném ki. A jószágtenyésztőket 109 millió 

dinárral támogatta a tartomány: a pályázatra több mint százan jelentkeztek, ami az elmúlt 

évekhez képest kiemelkedőnek számít. 

        
ORFK: több mint nyolcezren érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. november 23. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4931 ember lépett be kedden Magyarországra, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 3390-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

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

beléptetettek közül a rendőrség 132 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, ami 30 napig érvényes. Vonattal kedden 114 ember, köztük 45 gyermek érkezett 

Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve - tudatta az ORFK. 

 

Takarókat adományoztak a munkácsi kórháznak 
2022. november 22. – karpatalja.ma 

Spanyolország lakosai saját kezűleg kötöttek meleg takarókat az ukrán lakosság számára. A 

Takarót Ukrajnának önkéntes projekt keretében november 22-én a munkácsi Szent Márton 

Kórházba meg is érkezett az adomány. Legtöbbjük kék-sárga színben készült el. Az adomány 

részeként több tucat csomag felnőtt pelenkát is átadtak. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5091/kozelet_belfold/276162/T%C3%B6bb-bev%C3%A9tel-kevesebb-kiad%C3%A1s-tartom%C3%A1nyi-korm%C3%A1ny-tartom%C3%A1nyi-nagyberuh%C3%A1z%C3%A1si-igazgat%C3%B3s%C3%A1g-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-nyolcezer-ukran-utazott-magyarorszagra-kedden/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/takarokat-adomanyoztak-a-munkacsi-korhaznak/
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Viktor Mikita bemutatta az ungvári járási közigazgatás új vezetőjét 
2022. november 22. – karpatalja.ma 

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója hivatalosan is bemutatta Jurij Huzinecet, az Ungvári 

Járási Állami Közigazgatás új vezetőjét, november 22-én. – A hadiállapot komoly kihívásokat 

ír elő. Jurij Huzineccel közösen megvitattuk a járás fejlesztési stratégiáját, beleértve a 

menekülteknek nyújtott további segítséget, a téli időszakra való felkészülést, valamint a helyi 

és áttelepült vállalkozások támogatását – közölte Mikita. A Jurij Huzinec kinevezéséről szóló 

rendeletet november 17-én tették közzé. 

 

Felújították a Tisza gátját Tiszaheténynél 
2022. november 22. – karpatalja.ma 

Ünnepélyes keretek között felavatják a Tisza folyó újjáépített gátját a beregszászi járási 

Tiszahetény település közelében. A munkálatokat 2019 őszén kezdték el. Három év alatt 9,56 

kilométer hosszú szakaszon építették meg a folyó bal parti gátját. A SAFETISZA projekt a 

Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként valósulhatott meg, az Európai Unió 

támogatásával. 

 

Csendes főhajtás Ungváron is 
2022. november 22. – kiszo.net, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Akárcsak megyeszerte, úgy Ungváron is megemlékeztek a sztálinizmus áldozatairól. A KMKSZ 

ungvári alapszervezete a Kálvária temetőben lévő emlékműnél koszorúzással és csendes 

főhajtással adózott a sztálini munkatáborokba elhurcolt kárpátaljai magyarok emléke előtt. A 

megemlékezésen Nagy István, kisgejőci református lelkész, valamint Bacsó Róbert, római 

katolikus diakónus mondott imát. 

 

Ungvár 7,5 milliót különít el költségvetéséből Herszon megye infrastruktúrájának 

helyreállítására 
2022. november 22. – karpat.in.ua, karpataljalap.net 

Az ungvári városi költségvetésből 7,5 millió hrivnyát különítenek el a nemrég felszabadított 

Herszon megye részére. Az Ungvári Városi Tanács oldalán közzétett információ szerint a 

képviselők a hétfői soron kívüli ülésen hoztak erről döntést. Az elkülönített pénzeszközöket a 

háború következtében megsérült lakó- és egyéb infrastrukturális létesítmények sürgősségi 

javítási munkálataira fordítják. 

 

Áttelepültek részére nyílt közösségi tér az Ungvári Nemzeti Egyetem 

tudományos könyvtárában 
2022. november 22. – karpat.in.ua  

Az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos könyvtárának olvasótermében úgynevezett 

együttműködési tér nyílt a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek számára. Itt azok, akik a 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/viktor-mikita-bemutatta-az-ungvari-jarasi-kozigazgatas-uj-vezetojet/
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/felujitottak-a-tisza-gatjat-tiszahetenynel/
https://kiszo.net/2022/11/22/csendes-fohajtas-ungvaron-is/
https://economic.karpat.in.ua/?p=32047&lang=hu
https://economic.karpat.in.ua/?p=32047&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=126784&lang=hu
https://life.karpat.in.ua/?p=126784&lang=hu
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háború miatt átmenetileg  Kárpátalján telepedtek le, megkapnak minden szükséges technikai 

felszerelést, amire  szükségük lehet  a  munkájukhoz, a tanuláshoz vagy az otthon  maradt 

rokonokkal való kommunikációhoz.  

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 22. – Kossuth Rádió 

 

A román államelnököt felmentette a legfelsőbb bíróság, amiért a Diszkriminációs Tanács 

gyűlöletbeszéd miatt elmarasztalta és jelképes pénzbírsággal  sújtotta. Emlékezzünk csak 

vissza, amikor tört magyarsággal gúnyolódott az akkori képviselőházi elnökkel, miszerint 

lepaktált a magyarokkal és eladta Erdélyt Magyarországnak. Nos, a bíróság szerint az 

államelnök nem követett el semmiféle vétséget.   

 

A felvidéki választók a magyar egységre szavaztak október 29-én. Vagyis nem platformot 

választottak, hanem a Szövetség párt jelöltjére szavaztak. De akkor mi lehet a sorsuk a három 

elődpárt alkotta platformoknak? Kolek Zsolt elemzőt kérdeztük. 

 

Ismét végeznek egészségügyi szűrést a Pető Intézet konduktorai a Beregszászi Máltai Házban. 

Főleg  azokat a gyermekeket vizsgálták, akik központi idegrendszeri sérüléssel élik 

mindennapjaikat. Ukrajnában a háborús időszakban nem jut elegendő forrás az egészségügyi 

rendszer megfelelő működtetésére, ezért a szűréseknek kiemelt jelentőségük van, 

hangsúlyozzák a szervezők. 

 

Első alkalommal tartottak Nagyváradon  Magyar Nyelv Napja Pedagógus Estet. Az ünnepélyes 

alkalmon jelen volt Kalmár Ferenc nagykövet, Magyarország szomszédságpolitikáért felelős 

különmegbízottja, illetve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének több vezetője. Az 

eseményen díjazták a kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat. Az összeállításban 

elsőként Kéri Hajnalt, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Bihar megyei szervezetének 

vezetőjét halljuk. 

 

Közös környezetvédelmi programot indított egy miskolci, egy magyarkanizsai, egy kassai és 

egy marosvásárhelyi oktatási intézmény, valamint a budapesti Kossuth Klub Egyesület. A 

munka a pedagógusok továbbképzésével kezdődött Magyarkanizsán, majd ezután jönnek  az 

oktatási intézmények tanulói. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
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A kilencvenes évek elején még nem is volt önálló Szlovákia, mikor már magyar-szlovák 

regionális kiállítást és vásárt rendeztek a Nógrád megyei Magyarnándorban. Ez akkor kisebb 

diplomáciai bonyodalmat is okozott, ám a rendezők nem hagyták magukat évről-évre 

megtartották az eseményt. Az egykori szervező Magyarnándor akkori polgármestere, most 

felvidéki vállalkozók bemutatkozását szervezte meg Balassagyarmatra. Helyi és határon túli 

vállalkozókat bevonva az Érték és minőség nemzeti kiválóság-rendszerbe.  

 

21 évvel ezelőtt a brassói Brassai Társaság merészet álmodott. Felelevenítették a város egykori 

polgári hagyományát, a bált. A szervezés nem volt mindig zökkenőmentes, beleszólt a vírus is, 

de 2 év után, idén ismét palotással és keringővel megnyitották a bált Brassóban. 


