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Kövér László: meg kell becsülni mindent, ami biztos, ami jó 
2022. november 28. – MTI, HírTV, ORIGO, Index.hu, Demokrata 

A veszélyekkel teli, egyre bizonytalanabbá váló világban mindent, ami biztos, mindent, ami jó, 

meg kell becsülni - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke hétfőn Budapesten. Kövér László, aki 

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke is, ösztöndíjakat adott át 

tehetséges, ám szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknak az MKB Bank fővárosi székházában. 

A házelnök a koronavírus-járványra és az ukrajnai háborúra utalva arról beszélt, hogy 

veszélyekkel teli, egyre bizonytalanabbá váló világban élünk, ami kiemeli azon dolgok 

jelentőségét, amelyek állandóak az életben. Hozzátette, hogy a ösztöndíjprogram indulása óta 

egy emberöltő, huszonöt év telt el. Kövér László szavai szerint mindent, ami biztos, ami jó, meg 

kell becsülni, mert nem természetes, hogy ezek a dolgok küzdelem nélkül elérhetők. Az 

ösztöndíjprogram kedvezményezettjeire utalva rámutatott: vannak olyan emberek, akiknek 

többszörös energiát kell befektetni céljaik eléréséhez, továbbá szükség van olyanokra is, akik 

segítenek nekik, majd utóbbiaknak megköszönte a segítségnyújtást. 

 

Őszintén köszöni Kárpátalja kormányzója Novák Katalin ukrajnai látogatását 
2022. november 28. – Mandiner, Kmksz.com.ua, Kiszo.net, 444.hu,  

Viktor Mikita további támogatásban és együttműködésben reménykedik a magyar féllel. Ahogy 

arról lapunk is beszámolt, hivatalos ukrajnai látogatása során Novák Katalin köztársasági 

elnök látogatást tett Kárpátalján is. A magyar államfő Viktor Mikitával, a Kárpátaljai Megyei 

Katonai Adminisztráció vezetőjével is tárgyalt – olvasható a Karpat.in.ua oldalon. 

„Mindannyian olyan személyként és magas rangú tisztségviselőként ismerjük az 

Elnökasszonyt, aki átfogóan támogatja Ukrajnát és elítéli az Oroszországi Föderáció 

terroralakulatának hazánk elleni fegyveres agresszióját” – írta Mikita hivatalos közösségi 

oldalán. A felek Kárpátalján, Kijev és más megyékben zajló közös humanitárius projektekről, 

valamint új kezdeményezésekről tárgyaltak, melyeket a közeljövőben valósítanak meg. 

„Reménykedünk a további támogatásban és együttműködésben”. Kárpátalja kormányzója a 

térség biztonsági helyzetéről, a helyi magyarokkal való együttműködésről és a közösség 

hadseregben szolgáló képviselőinek hősiességéről tájékoztatta Novák Katalint. A találkozón 

részt vett Julia Hrisina, a Legfelső Tanács oktatási, tudományos és innovációs bizottságának 

tagja is – derült ki a bejegyzésből. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/11/28/kover-laszlo-meg-kell-becsulni-mindent-ami-biztos-ami-jo
https://mandiner.hu/cikk/20221128_kulfold_ukrajna_karpatalja_novak_katalin_latogatas_viktor_mikita
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Letette a hivatali esküt Novák Levente, az RMDSZ új Maros megyei szenátora 
2022. november 28. – Krónika, maszol.ro 

Hitelesítette hétfőn a szenátus plénuma az RMDSZ-es Novák Levente szenátori mandátumát. 

A politikus a kolozsvári Nemzetikisebbség-kutató Intézet elnöki tisztségét elnyerő Novák Csaba 

Zoltánt váltja a parlamentben. A felsőház jogi szakbizottsága előzőleg kedvezően véleményezte 

a Novák Levente mandátumának hitelesítéséről szóló határozattervezetet. Az újonc szenátor a 

Novák Csaba Zoltán után következő jelölt volt az RMDSZ 2020-as szenátusi listáján – írja az 

Agerpres. Mandátumának hitelesítése után Novák Levente letette a parlamenti esküt. Mint 

ismeretes, Novák Csaba Zoltán két hete mondott le szenátori mandátumáról, a történész 

átvette a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetését.  

 

Román–magyar konferencia: a cél a többség és a kisebbség együttélésének 

kérdéseiről való egyeztetés 
2022. november 28. – maszol.ro 

Tizedik alkalommal szervezte meg november 25-én hagyományos román–magyar 

konferenciáját az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Reconstructio Egyesület 

Sepsiszentgyörgyön. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében megtartott 

tanácskozás különlegességét az adta, hogy egy évtizeddel ezelőtt épp Sepsiszentgyörgyről 

indult útjára a konferenciasorozat, amelynek mostani epizódja A kürtőskalácstól a 

normalitásig, avagy miről szól(jon) az együttélés? címet viselte, s ami a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósulhatott meg. A konferencia kezdetén Sándor Krisztina, az EMNT 

ügyvezető elnöke köszöntötte a jelenlévőket, rámutatva, hogy a román–magyar konferenciák 

célja a többség és az őshonos kisebbség együttélésének tartalmi kérdéseiről való egyeztetés, a 

jelen és a jövő kihívásainak elemzése. „2013-ban, az első tanácskozásunk alkalmával egy 

hiányérzetet igyekeztünk pótolni, felismerve, hogy bár a rendszerváltástól 2013-ig számos jó 

irányú kísérlet született a valós és tartalmi párbeszéd megteremtésére, ezeknek mégsem 

sikerült szervesen beépülniük a közéletbe” – mondta Sándor Krisztina. 

 

Rekordösszegű támogatás gyűlt az idei Katalin-bálon Csíkszeredában  
2022. november 28. – szekelyhon.ro 

Az idén kilencedik kiadásához érkező jótékonysági rendezvény változatlanul a Csíki 

Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának közös szervezésében 

valósult meg. Célja, hogy a befolyó adományokból a Csíksomlyói Szent István Gyermekotthon 

fűtésrendszerének korszerűsítéséhez szükséges fűtőtestek beszerzését, a Caritas 

Otthongondozó – „Meleg étel időseknek” program megvalósításához szükséges eszközök 

beszerzését, valamint a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó Újszülött osztály 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/belfold/hitelesitette-a-felsohaz-plenuma-novak-levente-szenatori-mandatumat-aki-novak-csaba-zoltant-valtja-a-parlamentben
https://maszol.ro/belfold/Romanmagyar-konferencia-a-cel-a-tobbseg-es-a-kisebbseg-egyuttelesenek-kerdeseirol-valo-egyeztetes
https://maszol.ro/belfold/Romanmagyar-konferencia-a-cel-a-tobbseg-es-a-kisebbseg-egyuttelesenek-kerdeseirol-valo-egyeztetes
https://szekelyhon.ro/aktualis/rekordosszegu-tamogatas-gyult-az-idei-katalin-balon-csikszeredaban
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számára, újszülött ágynemű elkészítéséhez szükséges speciális textília, illetve „No contact” 

lázmérők beszerzését fogják támogatni – megvalósult. Az idei Katalin-bálon ugyanis 

rekordösszeg, összesen 95 ezer lej gyűlt össze a bálon résztvevők és az anyagi támogatók 

hozzájárulásának, valamint a bál részeként tartott jótékonysági aukción licitáló résztvevők 

nagylelkű felajánlásainak köszönhetően.  

 

Heves vitát szült a Mini-Erdély Park elköltöztetésének lehetősége  
2022. november 28. – szekelyhon.ro 

Sokakban felháborodást váltott ki az elmúlt napokban, hogy felmerült a szejkefürdői Mini-

Erdély Park elköltöztetése, amennyiben nem helyezik mielőbb üzembe az ottani ivóvíz- és 

szennyvízhálózatot. Az esetleges költözés kapcsán megszólalt Gálfi Árpád székelyudvarhelyi 

polgármester is, aki megdöbbent a park működtetőjének nyilatkozatán. Az érintettség jogán 

Fakas Szabolcs is reagált a polgármester közösségi posztjára. Mint leszögezte, nem ultimátum 

és nem fenyegetőzés mindaz, amit néhány napja megfogalmazott, hanem egy kérés és 

figyelemfelhívás, hogy a polgármesteri hivatal oldja meg ezt a problémát, mert két éve havonta 

ígéretet kapunk. Nem fogok indulni polgármesternek, nem vagyok konkurencia – szögezte le, 

mintegy visszautasítva Gálfi immár évek óta unos-untalan használt szófordulatát, miszerint 

minden, ami számára kellemetlen, az a másik fél részéről politikai nyomásra történik.  

 

Tőkés László: kinek milyen érdeke fűződik az interetnikai feszültségkeltéshez? 
2022. november 28. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Szélsőséges román szervezetek gyűlöletbeszéde és erőszakot gerjesztő akciói ellen emelt szót 

hétfőn nyilatkozatában Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. 

Megemlítette: a Kézdivásárhelyen hirdetett ünnepi felvonulást december elsejére a 

„szélsőségesen soviniszta és magyargyűlölő Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet”. A 

szervező a közösségi oldalán közölt meghívójában arra is kitér, hogy abba a városba mennek, 

ahol „2015 december elsején szélsőségesek rögtönzött bombával akartak megölni bennünket”, 

egy olyan helyre, „amely etnikai enklávé akar lenni”, és amely „egyike az irredentizmus 

legfontosabb központjainak”. Tőkés László megemlítette, hogy Kézdivásárhelyen ugyanazok a 

„provokátorok”, akik az úzvölgyi katonatemetőben is időről időre szélsőséges rendezvényeket 

szerveznek – számolt be az MTI. A legutóbbi október 23-i provokációjuk során pedig a román 

fasizmus hagyományát folytatva létrehozták a Keresztek Testvérisége elnevezésű „véd- és 

dacszövetséget, amely deklarálta, hogy „egyetlen bíróságnak sem veti alá magát”, vagyis az 

állam alkotmányos rendje fölé helyezkedik. 

 

Már senkit sem ítélhetnek el Borbolyék büntetőperében  
2022. november 28. – szekelyhon.ro 

Az évek során elévültek a vádhatóság által vélelmezett bűncselekmények, de a Borboly Csaba, 

a Hargita Megyei Tanács elnöke és tizenkét másik személy ellen 2013-ban indult büntetőper 

még nem zárult le. Hétfőn Borbolyt is meghallgatta a bíróság. Mint védőügyvédje, Sergiu 

Bogdan elmondta, a bíróságnak bemutatták a vádhatóság által kifogásolt egyik munkálat, a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/heves-vitat-szult-a-mini-erdely-park-elkoltoztetesenek-lehetosege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-kinek-milyen-erdeke-fuzodik-az-interetnikai-feszultsegkelteshez
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-senkit-sem-itelhetnek-el-borbolyek-buntetopereben
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Felsőboldogfalvától Erdővidékre vezető 131-es jelzésű megyei út felújításáról készült összesítő, 

adatokat is tartalmazó vázlatot, amelyből kiderült, hogy az utat két réteg aszfalttal újították fel, 

egy kis szakasz kivételével, ahol két cég nem megfelelő munkát végzett. A másik kifogásolt 

munkálat, a 124-es jelzésű út egy szakaszának felújítása kapcsán pedig az érintett cég jogi 

képviselői is elismerték, hogy a munkálatok jelentős része elkészült, a tárolt anyagokat 

felhasználták, noha korábban ezzel ellentétes nyilatkozatok hangzottak el. Az ügyvéd szerint 

tisztázódtak az útfelújításokkal kapcsolatos kérdések, a munkálatokat elvégezték, kifizették.  

 

Ünnepi parlamenti ülés: kivonult a teremből Csoma Botond beszéde közben az 

AUR frakciója 
2022. november 28. – maszol.ro, Krónika 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) teljes frakciójával együtt kivonult hétfőn Csoma 

Botond beszéde közben a december elseje tiszteletére tartott ünnepi parlamenti ülésről George 

Simion pártelnök. Az ellenzéki politikus történelemhamisítással vádolta meg az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetőjét, aki szerinte azt állította, hogy „a románok jogtalanul vették el 

Erdélyt, amelyik nemcsak a románoké, hanem a magyaroké is”. A parlamentben a sajtónak 

kijelentette: tiltakozásként kivonult az ülésteremből a „következetesen irredentista 

magatartású” Csoma Botond beszéde közben a frakcióval együtt. George Simion sajnálatát 

fejezte ki, hogy az AUR volt az egyetlen párt, amelyik nem tűrte el az RMDSZ „arcátlanságát”. 

Sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy a kormánykoalíció „tolerálja” az RMDSZ-t. A parlament 

ünnepi ülésén felszólaló Csoma Botond többek között arról beszélt, hogy a magyar közösség 

Romániában képzeli el a jövőjét, az RMDSZ pedig partner mindazoknak az elképzeléseknek a 

megvalósításában, amelyek etnikai hovatartozástól függetlenül javítják az állam polgárainak 

életszínvonalát. 

 

Klasszikus Petőfi-szobor lesz Sepsiszentgyörgyön  
2022. november 28. – szekelyhon.ro 

Elbírálták a Petőfi Sándor egész alakos szobrának megalkotására beérkezett pályaműveket – 

tájékoztat a sepsiszentgyörgyi városháza. A pályázatot Gergely Zoltán kolozsvári 

szobrászművész nyerte, továbbá Harmath István és Solti András pályaműveit fejenként 500 

eurós jutalomban részesítették. A tervezett műalkotás az 1918. December 1. utca és a Zefír utca 

kereszteződésénél található beépítetlen területen kap majd helyet, ahol területrendezésre is sor 

kerül. A szobor legkésőbb 2023. július 10-ig kell elkészüljön, az avatást pedig 2023. július 29-

én tartják. A Sepsiszentgyörgy önkormányzata által kiírt pályázatra hat pályamunka, köztük 

négy magyarországi és két erdélyi szobrászművész alkotása érkezett.  
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https://maszol.ro/belfold/Unnepi-parlamenti-ules-kivonult-a-terembol-Csoma-Botond-beszede-kozben-az-AUR-frakcioja
https://maszol.ro/belfold/Unnepi-parlamenti-ules-kivonult-a-terembol-Csoma-Botond-beszede-kozben-az-AUR-frakcioja
https://szekelyhon.ro/aktualis/klasszikus-petofi-szobor-lesz-sepsiszentgyorgyon
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Pataky Károly, Dušan Tomaško és Ladislav Lörinc lett Kassa megye alelnöke 
2022. november 28. – ma7.sk, bumm.sk, Új Szó  

Pataky Károly (Szövetség), Dušan Tomaško és Ladislav Lörinc (mindketten függetlenek) lesz 

Kassa megye alelnöke az új választási ciklusban. Hétfőn választották meg őket a megyei 

képviselők Rastislav Trnka megyeelnök javaslatára. A képviselők soraiból megválasztott három 

alelnök önkormányzati politikusként is tevékenykedik. Pataky Királyhelmec  polgármestere, az 

előző ciklusban is Kassa megye alelnöke volt, Tomaško Gölnicbánya polgármestere, Lörinc 

pedig a kassai KVP városrész polgármestere. A testület jóváhagyta díjazásukat, ami megfelel a 

havi minimálbérnek. Négy képviselői frakció alakult a testületben: Régió klubja - KSK (16 tag), 

Aliancia-Szövetség és független képviselők (15), Kassa és környéke (11), valamint a Smer-SD és 

a Hlas-SD klubja (6). Az egyes frakciókat Marián Hojstrič, Sačko Géza, Ladislav Lörinc és 

Michal Rečka vezeti. 

Megválasztották a bizottsági tagokat és az elnököket is. 

 

Nem szerepel a kormány munkatervében a kisebbségi törvény 
2022. november 28. – felvidek.ma, bumm.sk  

Nem került be a kormány 2023-as törvénykezési tervébe a kisebbségek jogállásáról szóló 

törvény. A munkaterv a minisztériumok és állami szervek feladatait tartalmazza, a tárcaközi 

egyeztetésre bocsátott anyag véleményezése hétfőn zárul, a kisebbségi törvény tervezetével 

kapcsolatos feladatok azonban nem szerepelnek benne – erősítette meg a TASR 

hírügynökségnek Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. Hozzátette, nem tudja, hogy 

miért maradt ki a Štefan Holý által előterjesztett tervből a kisebbségi törvény. „Sajnálom, hogy 

ez a feladat nem került be a kormány anyagai közé, holott ezt kezdeményeztem, és írásban 

kértem” – hangsúlyozta a kormánybiztos, hozzátéve, nincs tudomása olyan póthatáridőről, 

amíg teljesíteni kellene ezt a kormányprogramban szereplő feladatot. Ravasz Ábel, a Bél 

Mátyás Intézet vezetője, korábbi romaügyi kormánybiztos felhívta a figyelmet, hogy az 

úgynevezett kisebbségi törvény nemcsak a kormányprogramban szerepel, hanem a kormány 

2022-es törvényelőkészítési feladatai között is. 

 

Megszépül a komáromi református nagytemplom 
2022. november 28. – ma7.sk 

A népdalkincsünkben is megörökített komáromi magas tornyok a belváros ékei. Közülük az 

egyik a Jókai utcában található, a 2500 férőhelyes református nagytemplom 63 méter magas 

tornyát éppen építési állványzat öleli körbe. Mindez azt jelzi, hogy Szlovákia jelenlegi 

legnagyobb, illetve a 19. századi Magyarország második legnagyobb református templomának 

égbe nyúló „irányjelzője” hamarosan megszépül – magyarországi támogatásból.  Legutóbb 

1976–1977 között került sor a nagy múltú Komáromi Református Kollégium épületével 

szemközt álló templom komolyabb felújítására, amely során a külső homlokzattal együtt 
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https://ma7.sk/aktualis/pataky-karoly-dusan-tomasko-es-ladislav-lorinc-lett-kassa-megye-alelnoke
https://felvidek.ma/2022/11/nem-szerepel-a-kormany-munkaterveben-a-kisebbsegi-torveny/
https://ma7.sk/tajaink/megszepul-a-komaromi-reformatus-nagytemplom
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megújult az orgona és a csillag aranyozása, valamint a belső falfestés is megtörtént, 

emlékeztetett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke. 

 

Istenért, hazánkért és nemzetünkért 
2022. november 28. – ma7.sk 

Az ipolysági 27. számú Szent Imre Cserkészcsapat november második hétvégéjén ünnepelte 

újraalapításának harmincadik évfordulóját. Az ipolysági cserkészet történetének kezdete 1927. 

május 1-jére nyúlik vissza, ekkor alakult meg a helyi reálgimnázium cserkészcsapata Solčiansky 

Imre vezetésével. A Felvidék visszacsatolásának időszakában, 1938. október 27-én az akkor 

még 122. számú Szent Imre Cserkészcsapat néven működő közösség elsőként lett a Magyar 

Cserkészszövetség tagja. A közösség 1992. szeptember 19-én alakult újjá. 2017-ben Ipolyságon 

szervezték meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – egyik legnagyobb országos 

rendezvényének számító – métabajnokságát, tizenöt cserkészcsapat közel 240 cserkészének a 

részvételével. Az Ipoly mentén azóta is fontosnak tartják, hogy az egy korosztályba tartozó 

cserkészek gyakran találkozzanak, hiszen – ahogyan arról korábban az ipolysági 27. Szent Imre 

Cserkészcsapat jelenlegi csapatparancsnoka, Katona Attila is beszélt – évek múlva majd ők 

együtt felelnek a csapat vezetéséért; a közös munkára való nevelést ezért nem lehet túl korán 

elkezdeni. 

 
November 30-án, szerdán ismét táncházat tartanak a Juhász zenekarral a VM4K-

ban 
2022. november 28. – Vajma.info 

A havi rendszerességgel megtartott események általában gyermekjátékokkal és családi 

táncoktatással kezdődnek - mondta el a Közügyekben Szakács Tamás néptáncoktató. Itt 

játékos módszerrel sajátíthatják el a résztvevők az egyszerűbb tánclépéseket. Ezután ifjúsági és 

felnőtt táncház következik, ahol a Juhász zenekar húzza a talpalávalót. A táncokat oktatják is, 

de szabadon is táncolhatnak a résztvevők. A népzenei együttes vezetője, Juhász Gábor 

elmondta, hogy azokat is szívesen látják a szerdán 19 órakor kezdődő táncházban, akik nem 

tudnak táncolni, de érdeklődnek a magyar népi kultúra, a népzene és a néptánc iránt. A Juhász 

zenekar táncházait a Csoóri Sándor Alap támogatja. 

 

A bátrakra emlékezni kell  
2022. november 28. – magyarszo.rs 

Csubela Ferencre és Kiss Antalra emlékeztek Bácskossuthfalván 

A huszonhét éve tragikus körülmények között elhunyt Csubela Ferencre, és a néhai Kiss Antal 

református esperesre emlékeztek tegnap Bácskossuthfalván. A Vajdasági Magyar Szövetség 

első elnökének, Csubela Ferencnek a személyiségét, munkásságát a párt alapító tagja, korábbi 

ügyvezető alelnöke, Pál Károly idézte fel, kiemelve bátorságát, korszakalkotó és úttörő 

magatartását, amiből az utókor közel három évtized múltán is építkezhet. – Csubela Ferenc 
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https://ma7.sk/tajaink/istenert-hazankert-es-nemzetunkert
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/juhasz-zenekar-huzza-talpalavalot-vm4k-ban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/juhasz-zenekar-huzza-talpalavalot-vm4k-ban
https://www.magyarszo.rs/hu/5095/kozelet_belfold/276464/A-b%C3%A1trakra-eml%C3%A9kezni-kell-b%C3%A1cskossuthfalva.htm
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sajnálatosan korán távozott el közülünk, emberként és politikusként is példát mutatott 

közösségének, a maga idejében igen bátor kezdeményezései közül nagyon sok minden 

megvalósult mára. Itt elsősorban a szerb–magyar megbékélésre gondolok, de a közösségünk 

autonómiatörekvéseire is – mondta egyebek mellett Pál Károly, majd visszaemlékezett arra a 

paprikamalomban történt eseményre, amikor 100 falubeli és környékbeli tartalékosok 

megtagadta az értelmetlen háborúba vonulást, és Csubela Ferenccel együtt nyilvánosan is 

kimondhatták a véleményüket. 

 

Megtartotta őszi konferenciáját a Vajdasági Magyar Jogász Egylet 
2022. november 28. – magyarszo.rs 

Szombaton a palicsi Magyar Művelődési Központban tartotta meg jogászkonferenciáját a 

Vajdasági Magyar Jogász Egylet. Az Okiratok és okmányok érvényessége Magyarországon 

illetve Szerbiában konferencián számos érdekfeszítő, hasznos és gyakorlatias előadás volt 

hallható hazai és magyarországi előadóktól. Lakatos Adrián ügyvédgyakornok, a konferencia 

egyik szervezője az előadásokat megelőzően a sajtónak elmondta, hogy a konferenica témája 

nemcsak a jogászoknak, hanem mindenkinek érdekes, hisz a globalizáció és állandó utazás 

világában nagyon fontos tudni, hogy mely okiratok használhatóak az anyaországban vagy 

Szerbiában. 

 

Fákat ültettek Keviben 
2022. november 28. – magyarszo.rs 

Zöldülj falum! címmel hétfőn faültetési akciót tartottak Keviben, amely során a Buránysoron 

lévő Segítő Mária kegyhely előtt lévő erdős területen annyi diófa csemetét ültettek el, amennyi 

elsőse van a kevi iskolának. A legkisebbek Perpauer Attila, a helybeli Móra István Magyar 

Művelődési Egyesület elnökének a vezetésével a tavaly elültetett, de azóta kiszáradt fákat is 

pótolták. Perpauer elmondta, hogy az idén 5 facsemetét ültettek el, és akciójuk elsődleges 

célkitűzése az, hogy a gyermekek ezzel is odafigyeljenek a közösségükre. 

         
ORFK: csaknem 8000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. november 29. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4335-en léptek be hétfőn Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 3648-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

a rendőrség 115 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig 

érvényes. Vonattal 31 ember - köztük 19 gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől 

menekülve - tudatta az ORFK. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/5095/kozelet_belfold/276465/Okiratokr%C3%B3l-honos%C3%ADt%C3%A1sr%C3%B3l-%C3%A9rv%C3%A9nyes%C3%ADt%C3%A9sr%C5%91l-Palics-konferencia.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/5095/vajdasag/276493/F%C3%A1kat-%C3%BCltettek-Keviben-kevi-fa%C3%BCltet%C3%A9si-akci%C3%B3.htm
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/csaknem-8000-en-erkeztek-ukrajnabol-hetfon-magyarorszagra/
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A megye kormányzójával is találkozott Kárpátalján Novák Katalin 
2022. november 28. – kiszo.net, karpatalja.ma, karpataljalap.net, karpat.in.ua 

Kárpátaljai körútja során a megye kormányzójával is találkozott Novák Katalin. A Viktor 

Mikitával folytatott megbeszélésen szó esett az eddig megvalósult humanitárius 

együttműködési programokról, valamint új támogatási projektekről. Kitértek a kárpátaljai 

magyar közösség mindennapjaira, a kisebbségi nyelvhasználat ügyére. A találkozón részt vett 

Julija Hrisina, a parlament oktatási bizottságának vezetőségi tagja is. 

 

Kritikus a helyzet: vészlekapcsolásokat rendelt el az Ukrenergo 
2022. november 28. – kiszo.net 

A hideg idő beköszöntével meredeken nő az áramfogyasztás Ukrajnában, ezért az állami 

energetikai vállalat ismét vészlekapcsolásokhoz folyamodott. Az Ukrenergo friss, hétfő 

délelőtti tájékoztatásában az áll, hogy jelenleg mintegy 30 százalékos deficit észlelhető a 

rendszerben, ezért nem tudják tartani a lekapcsolási ütemtervet, helyette ismét kénytelenek 

voltak vészlekapcsolásokhoz folyamodni. A korlátozások Kárpátalját is érintik, ahol a múlt 

héten a háztartások mintegy felében nem volt áram. 

 

Az ünnepre várva – adventi foglalkozás Beregsomban 
2022. november 28. – karpatalja.ma 

Első alkalommal szervezett adventi koszorú készítő programot a Somi Községi Könyvtár és a 

Somi Elöljárói Hivatal november 26-án. A foglalkozásnak a helyi községháza épülete adott 

otthont. A foglalkozás megálmodója Marusinec Éva, helyi virágtermesztő, virágkötő volt. A 

vállalkozó biztosította a koszorúk elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, valamint aktívan 

részt vett az alkalom lebonyolításában is, mivel ő vezette be az érdeklődő fiatalokat az ünnepi 

koszorú elkészítésének fortélyaiba is. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, és szebbnél-szebb 

alkotásokat készítettek a virágkötő tanácsait megfogadva. 

 

Kárpátalján a humanitárius segélyek igazságos elosztására törekednek 
2022. november 28. – karpatalja.ma 

Az elhúzódó háború folytán egy hosszútávú, stratégiai jellegű, a mostaninál hatékonyabb, 

igazságosabb és átláthatóbb segélyezési rendszer kiépítésén dolgozik a Kárpátaljai Határmenti 

Önkormányzatok Társulása (KHÖT), mely tevékeny részt vállalt a menekültválság 

kezelésében. A Beregszászi kistérségben már eredményesen működő szociális kártyarendszert 

rövidesen a társuláshoz tartozó kistérségekre és más, magyarlakta vidékekre is kiterjesztik, 

közölte Facebook oldalán Rezes József, a KHÖT igazgatója. 

 

A beregszászi főiskola ismét helytállt  
2022. november 28. – karpat.in.ua 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola önálló, hivatalosan bejegyzett 

létesítményként 1996 óta működik, az elhatározás azonban 1993. október 18-án a KMKSZ és a 
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https://kiszo.net/2022/11/28/a-megye-kormanyzojaval-is-talalkozott-karpataljan-novak-katalin/
https://kiszo.net/2022/11/28/kritikus-a-helyzet-veszlekapcsolasokat-rendelt-el-az-ukrenergo/
https://karpatalja.ma/kultura/kulturalis-hirek/az-unnepre-varva-adventi-foglalkozas-beregsomban/
https://kiszo.net/2022/11/28/karpataljan-a-humanitarius-segelyek-igazsagos-elosztasara-torekednek/
https://life.karpat.in.ua/?p=127568&lang=hu
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Kárpátaljai magyar Pedagógus Szövetség együttes ülésén született meg. A főiskola mindenkori 

célja az, hogy a diákok számára magas szintű oktatást, európai körülményeket és családias 

légkört teremtsenek. Jelenleg a főiskolán hét tanszék működik, a hallgatók BSC és MSC 

képzésben részesülhetnek, megannyi ösztöndíj programban vehetnek részt.  

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 28. – Kossuth Rádió 

Újvidéken hamarosan emlékművet avatnak a kommunista terror 1944-es és 45-ös ártatlan 

áldozatainak, nem csak a magyaroknak, hanem szerbnek és más nemzetiségűeknek is, akiket 

bírósági tárgyalás nélkül lőttek agyon a partizánok. Az emlékműállításnak azonban vannak 

ellenzői. 

 

Újabb felújított óvoda, újabb alapkőletétel Erdélyben a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programban: Kászonjakabfalván és Tusnádfürdőn. Kászonjakabfalva nevét régi 

dokumentumokban is megtaláljuk, hiszen hajdanában a Salutaris ásványvíz, amelyet ott 

palackoztak budapesti éttermek étlapján is szerepelt.  Az egykori község ma a Kászoni medence 

egyetlen nagyközségének része, de iskolája és óvodája azt jelzi, hogy a közösség még mindig 

életerős, gyarapodó. 

 

Legyen béke! Legyen békés jövőjük a magyaroknak Kárpátalján, mondta Novák Katalin 

köztársasági elnök advent első vasárnapján, Beregszászon, amikor meggyújtotta az első 

adventi gyertyát a II. Rákóczi Ferenc Főiskola előtti téren. 

 

Idén is közös adventi gyertyagyújtást hirdetett a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző 

Egyesület. A kisváros polgármesteri hivatala előtt felállított adventi koszorún Antal Péter 

polgármester gyújtotta meg az első gyertyát. Az összeállításban Balta Tajcs Tünde egyesületi 

elnököt halljuk elsőként. 

 

Erdély számos városában - így Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is a helyi kórusok 

dallamaira, egyházi képviselők igéivel kezdődött el a karácsonyi ünnepkör. A szabadtéri 

adventi koszorúkon pedig meggyulladtak az első fények. 

 

https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/
https://mediaklikk.hu/musor/hataroknelkul/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. november 29. 

. 

 

A temesvári Bartók Béla Líceum havonta szervez játszóházat óvodásoknak és elemi 

iskolásoknak. A legutóbbi – ünnepváró – játszóházban a gyermekek karácsonyi díszeket, 

ötletes figurákat, adventi koszorúkat készítettek.  

 

A múlt héten volt a tudomány hete a Szenczi Molnár Alapiskolában. Ismert tudósok tartottak 

előadásokat, beszélgettek a tudomány feladatáról és a tudományos kutatás szépségeiről, illetve 

az egyik napon a szenci járás kutató palántái adtak elő a szakembereknek. 


