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Nyomtatott és online sajtó 
 

           

Szijjártó: maradjanak érvényben a korábbi közös NATO-döntések 
2022. november 29. – MTI, hirado.hu, TV2, Magyar Hírlap, Ripost, karpat.in.ua 

A magyarok számára a NATO tagállamok külügyminisztereinek bukaresti tanácskozásán az a 

tét, hogy maradjanak érvényben az ukrajnai háború kapcsán korábban meghozott közös 

NATO-döntések - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Bukarestből az M1 aktuális 

csatornán élőben közvetített keddi nyilatkozatában. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a közös 

döntések közül egyrészt az a fontos, hogy a NATO nem részese az orosz-ukrán konfliktusnak, 

másrészt pedig az, hogy mindent meg kell tenni egy, a NATO és Oroszország közti közvetlen 

konfliktus elkerülése érdekében. A tárcavezető tájékoztatása szerint a NATO főtitkára a 

tanácskozáson tartott bevezetőjében világossá tette, hogy a NATO nem részese a konfliktusnak, 

és a hozzászólások alapján abban is egyetértés van, hogy a háború eszkalációját mindenképpen 

meg kell akadályozni. 

 

Menczer Tamás: békét akarunk! 
2022. november 29. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A magyar kormány célja világos: békét akarunk! - mondta az ukrajnai háborúról a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Kossuth 

rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedden reggel. Menczer Tamás hozzátette: 

Brüsszelben azonban a háborús álláspont jellemző. A belügyi biztos például arról beszélt, hogy 

akkor lesz béke, ha Oroszország elveszti a háborút. Ez pedig ki tudja, mikor lesz, ha lesz 

egyáltalán. Addig Ukrajnában százezrek halnak meg és milliók menekülnek, Európa pedig 

szenved az elhibázott szankcióktól és az annak következtében robbanásszerűen emelkedő 

energiaáraktól. Ezért a magyar kormány álláspontja az azonnali tűzszünet és tárgyalás. Az 

államtitkár leszögezte: "magyarok vagyunk, magyar fejjel gondolkodunk", ezért a magyar 

kormány számára a legfontosabb mindig a magyar érdek. Ezzel ellentétesek a szankciók, 

amelyek az egekbe emelték a gáz és az olaj árát. Szankciós felárat fizetünk, ezért az energetikai 

szankciókat el kell törölni.  

 

Külhoni óvodák adventi, karácsonyi ünnepi eseményeit támogatja a Rákóczi 

Szövetség 
2022. november 29. – MTI, Krónika, Nyugati Jelen, ma7.sk 

Külhoni óvodák adventi és karácsonyi ünnepi foglalkozásait támogatja a Rákóczi Szövetség. A 

szervezet keddi, MTI-hez eljuttatott közleményében felidézte, hogy pályázatot hirdettek a 

Magyar Iskolaválasztási Programjuk által érintett óvodák, óvodai csoportok karácsonyi 

ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásainak támogatására. A felhívás arra irányult, hogy az 
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óvodán belüli közösségi programokat – így a kézműves foglalkozásokat, mézeskalácssütést, 

adventi koszorú készítését, betlehemes játékokat, bábfoglalkozást – felkarolják. Összesen 377 

külhoni óvoda, óvodai csoport nyert támogatást, közülük 169 felvidéki, 20 kárpátaljai, 176 

erdélyi, 11 vajdasági és egy horvátországi. A pályázaton 50 ezer forint keretösszegű támogatást 

igényelhettek a külhoni magyar óvodák. A kérelmeket a szövetség honlapján november 28-ig 

nyújthatták be. 

           
„Erdély történelmileg a románoké” Lucian Romașcanu PSD-s kulturális miniszter 

szerint 
2022. november 29. – Krónika, maszol.ro 

„Erdély történelmileg a románoké, ahol valóban éltek és élnek magyarok is, szászok is, zsidók 

is” – így reagált Csoma Botondnak, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjének a december 

elseje tiszteletére tartott ünnepi parlamenti ülésen elhangzott szavaira Lucian Romașcanu 

szociáldemokrata (PSD) kulturális miniszter. „Ma, Románia parlamentjének ünnepi ülésén 

megéltük a hatalmas történelmi megvalósítás örömét, egyazon nemzetállam határai közé 

került minden olyan tartomány, ahol a románok évszázadok óta többségben éltek” – írta hétfő 

esti Facebook-bejegyzésében a kulturális tárca vezetője. „A honatyák hazafisággal és történelmi 

adatokkal teli felszólalásai között volt sajnos egy elütő, Csoma Botond RMDSZ-es képviselőé. 

Mivel azonnali reakció, most csak néhány gondolat: Erdély történelmileg a románoké, ahol 

valóban éltek és élnek magyarok is, szászok is, zsidók is. A gyulafehérvári nyilatkozat egy, a 

román állam által betartott ígéret volt, és ma is az. 

 

Csoma Botond a Krónikának: politikai tőkét kovácsolnak a december elsejei 

felszólalásra adott vehemens reakcióból 
2022. november 29. – Krónika 

Nem számított ilyen mérvű vehemens kirohanásra Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője, aki úgy gondolja, a december elseje tiszteletére tartott ünnepi parlamenti 

ülésen mondott beszédével nem sértett meg senkit. A politikus a Krónika keddi megkeresésére 

felidézte: felszólalásában a francia–német megbékélés példáját idézve fogalmazta meg, egy 

nemzeti közösségnek joga kell hogy legyen ahhoz, hogy sajátos módon értelmezzen egy 

történelmi eseményt, nem kell lojalitási teszteknek alávetni egy közösséget. „Elmondtam, mi 

erdélyi magyarok értjük azt, hogy a román kollektív nemzettudatban december 1-je fontos 

esemény, egy nemzeti projekt kicsúcsosodása, de ugyanakkor az erdélyi magyarság számra ez 

olyan korszak kezdetét jelentette, amely tele volt bizonytalansággal” – mutatott rá a 

frakcióvezető. Hozzátette: erre még nem is volt reakció, Diana Şoşoacă független szenátor arra 

kezdett bekiabálni, amikor arról beszélt, hogy 1918. december 1-jén az erdélyi románok 

politikai és vallási vezetői nagyon jól tudták, hogy Erdélyben nemcsak románok, hanem 

magyarok, szászok és zsidók is élnek, ez a tény tükröződik a gyulafehérvári nyilatkozat 

szövegében is, amelyben „együtt élő népekről” van szó. 
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Így szerettesd a december elsejédet 
2022. november 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nagyon rossz üzenetet hordoz a magyarok, székelyek számára, 

hogy Csíkszeredában vadászgépeket, helikoptereket készülnek röptetni, különösen most, 

amikor néhány száz kilométerrel odébb, Ukrajnában véres háború dúl. Mert a Mihai 

Tîrnoveanu nevével fémjelzett Nemzet Útja szélsőségesen magyarellenes szervezet részéről 

nyilvánvalóan provokációs szándékra utal a több mint 90 százalékban magyarok lakta 

Kézdivásárhelyen megülni a román nemzeti ünnepet, ám a román hadsereg, a bukaresti 

kormány részéről több józanságot, bölcsességet várnánk. Ez a gesztus egyáltalán nem járul 

hozzá ahhoz, hogy a magyarok valamelyest megbékéljenek a román nemzeti ünneppel, arra 

azonban nagyon is alkalmas, hogy gyanakvással szemléljék a hatalom megfélemlítésnek is 

beillő ünneplési szokását. 

 

Az M4 Sporton kívül a Duna World csatornán is követhetőek labdarúgó-

világbajnokság mérkőzései 
2022. november 29. – Krónika 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó és Marketing Irodája 

kedden közölte, az összecsapásokat immár párhuzamosan közvetíti az M4 Sport és a Duna 

World. Jó hír a határon túl élő magyar futballszerető tévénézők számára, hogy a mérkőzéseket 

kódolatlanul követhetik az anyaországi csatornákon. Mint arról beszámoltunk, az MTVA a 

torna előtt beharangozta, hogy „sporttörténelmi megállapodást” kötött, ennek megfelelően 

Erdélyben és a Felvidéken is közvetíti az M4 Sport a katari labdarúgó-világbajnokságot. Ez 

valóban így van a sportcsatorna, keddtől pedig immár a Duna World esetében is, egyedül 

online formában, az m4sport.hu honlapon kódolják továbbra is, ahol csak a Magyarországon 

élő nézők számára elérhetőek a vb-mérkőzések. 

 

Ötszáz „bebuszoztatott” felvonulóra számítanak Kézdivásárhelyen december 

elsején 
2022. november 29. – maszol.ro 

Ötszáz felvonulóval számol december elsején Mihai Sorin Tîrnoveanu, a Calea Neamului 

szélsőségesen nacionalista szervezet vezetője Kézdivásárhelyen, amelyet a „magyar 

irredentizmus egyik fő központjának” tart. „Az erdélyi, moldvai és havasalföldi románok 

december 1-jén ott egyesülnek, ahol Romániának a legnehezebb: Kézdivásárhelyen! Testvérek, 

az ország szíve, Kovászna, a románság szabadságáért kiált! (…) Oda megyünk, ahol a 

szélsőségesek 2015. december 1-jén házi gyártású bombákkal akartak minket megölni. A mi 

román lépteink oda vezetnek, ahol nemzeti identitásunkat a legkegyetlenebb támadás éri. 

Nemzeti erőnket ezen a helyen fogjuk gyakorolni, amely a román alkotmány 1. cikkelyéből 

kiszakított etnikai enklávé akar lenni. Kézdivásárhely az irredentizmus egyik fő központja” – 

írta még november 22-én a Calea Neamului vezetője. Mihai Sorin Tîrnoveanu később a 
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városházánál írásban is bejelentette: részt vesznek az ortodox templomnál délben kezdődő 

ünnepségen, onnan a Molnár Józsiás, Dózsa György és Petőfi Sándor utcákon keresztül 

mintegy ötszázan fognak felvonulni a Gábor Áron térre, ahol kulturális műsort adnak elő. 

 

Háromszéki prefektus: „Szigeteljék el a provokátorokat!”  
2022. november 29. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A román nemzeti ünnepre Kovászna megyébe érkezők kapcsán Ráduly István prefektus kedden 

sajtótájékoztatón kifejtette, mindenkinek joga van ott ünnepelni, ahol akar. Ugyanakkor a 

korábbi években tapasztalt intoleráns magatartás miatt, felkérte a csendőrséget, hogy 

szigorúan lépjenek fel mindenki ellen, aki az „ünnephez méltatlanul viselkedik, megzavarja a 

közrendet, vagy bármi olyat cselekszik, ami feszültséget kelt”. „Háromszéket közismerten 

vendégszerető emberek lakják, ezért tisztelettel várunk minden jó szándékú ünneplőt, 

akárhonnan érkeznek. Elvárjuk ugyanakkor, hogy ők is tisztelettel viszonyuljanak az itt 

élőkhöz, és szigeteljék el az esetleg közéjük vegyülő provokátorokat” – mondta Ráduly.  

        
Diákból állampolgár: Érdekképviseletre tanítják a fiatalokat a Kárpát-

medencében 
2022. november 29. – ma7.sk 

A magyar fiatalokat érdekli legkevésbé a közélet Közép-Európában hasonló korú társaikhoz 

képest. Ezért is indít kétéves képzési programot partnereivel a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) 

európai uniós támogatással. Az Erasmus+ program finanszírozásában megvalósuló projekt 

lehetőséget ad többek között tanárok és közszolgálati tisztségviselők képzésére, egy 

tudásközpont és információs portál létrehozására. A cél, hogy több száz Kárpát-medencei fiatal 

tanuljon „demokráciát”, vagyis sajátítson el mások tiszteletén alapuló vitakultúrát, álljon ki a 

saját és diáktársai jogaiért érdekképviseleti keretrendszereken belül. 

 

Konzervatív Esték: Sikeres nyitány Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértővel 
2022. november 29. – ma7.sk 

Konzervatív esték címmel ingyenes előadássorozatot indított a Ma7 médiacsalád azért, hogy 

olvasóinak elhozza a Felvidékre a legfelkészültebb szakembereket, legérdekesebb előadókat. A 

sorozat első vendége november 28-án Robert C. Castel, az Izraelben élő, közkedvelt 

biztonságpolitikai szakértő, beszélgetőtársa Kolek Zsolt, portálunk vezető szerkesztője, 

helyszíne pedig a rendezvényt szívesen befogadó Selye János Gimnázium aulája volt. Molnár 

Judit főszerkesztő az est elején hangsúlyozta: hagyományteremtő szándékkal született ez a 

kezdeményezés, s mivel hiszik, hogy minden újat csak magasról szabad indítani, ezért hívták 

meg Robert C. Castelt. Róla ugyanis a Ma7 médiacsalád által vele készített eddigi interjúk, 

videóbeszélgetések során bebizonyosodott: a jelenlegi ukrán-orosz háborús helyzet egyik 

legjózanabb elemzője. 
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Ipolyság – Letették az esküt a város vezetői 
2022. november 29. – ma7.sk, Felvidék Ma 

Letette hivatali esküjét Zachar Pál, aki négy éven át fogja betölteni Ipolyság polgármesteri 

tisztségét. Ha lehet, a tegnapi nap még motiváltabbá tett! Megalakult szeretett városunk 

képviselő-testülete. Számomra az eskü megkerülhetetlen: gyermekként, cserkészként ígéretet 

tettem Isten, haza és embertársaim szolgálatára, házasságkötésünkkor feleségemmel 

megfogadtuk, hogy egymást támogatni és szeretni fogjuk, tegnap pedig szülővárosom 

vezetésére, az itt élők szolgálatára esküdtem fel” – fogalmazta meg Zachar a közösségi oldalán, 

majd így folytatta: A terveimet a képviselőkkel megosztom és innentől kezdve együtt, közösen 

fogjuk továbbgondolni a városunk jövőjét. Nincs idő a tétovázásra, a munkát meg kell kezdeni, 

csakis fejlesztésekben és előrehaladásban szabad gondolkodnunk, most nem szabad behúzni a 

kéziféket. Köszönöm az eddigi városvezetők munkáját és bölcs döntéseket kívánok az új 

testületnek. Erőmmel, tudásommal továbbra is Ipolyság szolgálatában állok.” 

 

180 éves az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium 
2022. november 29. – ma7.sk, ujszo.com 

A kerek évfordulóról ünnepélyes keretekben emlékezett meg az iskola az érsekújvári 

kultúrházban, neves vendégek, valamint az iskola jelenlegi és volt diákjainak részvételével. 

„Ahogy a vasárnapi hálaadó szentmisében hallhattuk, a gimnáziumot nem az épület vagy a 

fenntartó teszi igazi, értéket adó és értékre nevelő intézménnyé, hanem a közösség, amelyből 

összeáll. Egy olyan közösség, amely mára túllépte az iskola reális és képzeletbeli határait, 

hiszen egész magyar közösségünk hozzájárul a gimnázium működéséhez, részt vesz és 

támogatja rendezvényeinket. Ilyen csodás együttműködésből született meg a mai ünnepi 

megemlékezés is, amelyet hálásan köszönök partnereinknek, kiemelten a Czuczor Gergely 

Alapiskolának, a Pavla Blaho utcai óvodának és a művészeti alapiskolának” - hangsúlyozta 

Peternai Zsuzsanna igazgató ünnepi beszédében, aki maga is az iskola diája volt. 

 

Pataky Károly, Dušan Tomaško és Ladislav Lörinc lett Kassa megye alelnöke 
2022. november 29. – bumm.sk, ujszo.com 

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 (Gelnica) polgármestere, 

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

megfelel a havi minimálbérnek. Négy képviselői frakció alakult a testületben: Klub regiónov 

KSK (16 tag), Szövetség és független képviselők (15), Košice a okolie (11), valamint a Smer és a 

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

Rečka vezeti.   
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A kisebbségi törvény nem szerepel a kormány jogalkotási tervében, Gyimesire 

bízták az átdolgozását 
2022. november 29. – ujszo.com 

Nem került bele a kormány jövő évre vonatkozó jogszabály-alkotási tervébe a kisebbségi 

törvény, ami miatt tiltakoztak a nemzetiségi aktivisták. A kabinet azonban visszautasítja, hogy 

egy teljes évig fiókban hagyná a javaslatot, de azt mégsem közölték, mikor foglalkoznának vele. 

Nem kizárt, hogy képviselői indítványként kerül a törvényhozás elé. Gyimesi György (OĽaNO) 

parlamenti képviselő szerint a hétfői koalíciós tanácson rábízták a jogszabály további sorsát. 

„Megbíztak engem azzal, hogy vegyem a kezembe ezt az ügyet” – mondta lapunknak. Gyimesi 

arról is beszélt, a kormányhivatal vezetője jövő héten összehívja azt a szakértői csoportot, 

amely a törvény előkészítéséért felel. „Ezen én is részt veszek majd és elkezdünk dolgozni a 

tervezet végleges formáján” – tette hozzá. Arról azonban, hogy mely pontokon szeretnék 

megváltoztatni az indítványt, egyelőre nem akart nyilatkozni. 

        
Kishegyes község napja 
2022. november 29. – Magyarszo.rs 

Hatvanhárom évvel ezelőtt a község három települése: Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szeghegy 

úgy döntött, hogy önálló községet alapítanak, így jött létre Szerbia egyik legkisebb községe. 

Szombat délelőtt ünnepi díszülést tartott a kishegyesi községi képviselő-testület a község napja 

alkalmából. Az ünnepi ülésre számos rangos vendég érkezett, tartományi szintű politikusok, a 

környező községek képviselői, a történelmi egyházak képviselői és különböző intézmények 

képviselői. A vendégek között volt többek között dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség alelnöke, köztársasági parlamenti képviselő, Juhász Bálint, a VMSZ 

intézőbizottságának elnöke, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Nagy Ottó, a Tartományi 

Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettese, Kudlik Zoltán tartományi művelődési 

segédtitkár, Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes, dr. Molnár Viktor, a 

Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap igazgatóhelyettese és Kovács Károly tartományi 

parlamenti képviselő. 

  

A Petőfi brigádra emlékeztek 
2022. november 29. –  Magyarszo.rs 

A második világháború után hazatérő harcosok javasolták, hogy az itteni magyarok is 

vállaljanak szerepet a háború befejező szakaszában. A környéken elsőként saját brigádot 

alakítottak, mely 1944. november 28-án indult el Topolyáról a harcokba. A Petőfi brigád 

emlékét egy tábla őrzi a város központjában, melynél tegnap koszorút helyezett el Tomik 

Nimród, a községi képviselő-testület elnökhelyettese, Kovács Viktor és Nagy Norbert, a községi 

tanács tagjai.  
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https://ujszo.com/kozelet/a-kisebbsegi-torveny-nem-szerepel-a-kormany-jogalkotasi-terveben-gyimesire-biztak-azú
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https://www.magyarszo.rs/hu/5097/vajdasag_topolya/276550/A-Pet%C5%91fi-brig%C3%A1dra-eml%C3%A9keztek.htm
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Újabb rendőrségi akciót tartottak Horgoson 
2022. november 29. – PannonRTV 

Az akció során teljes egészében kiürítették a település külterületén található két legnagyobb 

migránstanyát. A sátrakat elbontották, a temérdek szemetet pedig elszállították. Jelenleg 

nyugalom van Horgoson. A rendőrség és a csendőrség folyamatosan járőrözik, a faluba 

betévedő migránsokat kitessékelik. Jaksity Fodor Erika, Horgos: „Az egy biztonság azért, hogy 

az ember látja, hogy mégis van rendőrség, meg úgy mennek. Itt most be lehet látni ebbe az 

utcába, mert azelőtt, ha ide benéztünk, akkor itt körülbelül 50 migránst láttunk. Mert itt van 

egy pénzváltó, meg itt van a kínai üzlet, és ott eszméletlen mennyiségű ember mászkált, sőt 

nemcsak a járdán, hanem kinn az úttesten, nem tudtak közlekedni az autók, a biciklisek, mert 

tele volt velük.” Kiss Ibolya, Horgos: „Este már nem nagyon merünk kimozdulni otthonról, 

csak bent vagyunk. Most szinte elég jó, hogy ilyen üres a falu, nyugodtan be bírunk jönni.”

         
ORFK: több mint 9000-en érkeztek Ukrajnából kedden 
2022. november 30. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma 

Az ukrán-magyar határszakaszon 4484-en léptek be kedden Magyarországra, a román-magyar 

határszakaszon belépők közül pedig 4808-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - 

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

közül a rendőrség 152 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 

30 napig érvényes. Vonattal 38 ember - köztük 25 gyermek - érkezett Budapestre az ukrajnai 

háború elől menekülve - tudatta az ORFK. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu 

oldalon azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az Ukrajnából vonattal érkező 

menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is. 

 

Sürgősségi segélyt vitt Herszonba az Ökumenikus Segélyszervezet 
2022. november 29. – MTI, kiszo.net 

Az elsők között vitt sürgősségi segélyt a felszabadított Herszonba az Ökumenikus 

Segélyszervezet; az azonnal fogyasztható élelmiszerekből, ivóvízből és tisztasági termékekből 

álló 30 tonnás, két kamionnyi segélyszállítmány elérte a frontvonalon fekvő város nélkülözőit 

- közölte a segélyszervezet sajtóreferense kedden az MTI-vel. Kis Boáz a segélyről beszámoló 

közleményében azt írta: Herszont az oroszok a katonáik visszavonulása után levágták az összes 

közműhálózatról, fűtés, víz- és áramellátás nélkül hagyva az egykor csaknem háromszázezer 

lakosú kikötővárost és a környező vidéki településeket. A folyamatos orosz tüzérségi- és 

rakétatámadásoknak kitett herszoni lakosság túlnyomó része csak a humanitárius segélyekből 

jut élelmiszerhez. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ujabb-rendorsegi-akciot-tartottak-horgoson
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/tobb-mint-kilencezren-erkeztek-ukrajnabol-kedden-magyarorszagra/
https://kiszo.net/2022/11/29/surgossegi-segelyt-vitt-herszonba-az-okumenikus-segelyszervezet/
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A sztálini terror áldozataira emlékeztek Técsőn 
2022. november 29. – kiszo.net 

Técsőn minden éven november utolsó vasárnapján emlékeznek meg a sztálini táborba 

elhurcolt ártatlan áldozatokról. Idén is a 79 nevet tartalmazó márvány emlékműnél, a 

temetőkertben gyűltek össze a város lakosai, hogy leróják tiszteletüket. Técsőről mintegy 300 

embert vittek el, mint mondták, háromnapi munkára, ahonnan sokan évek múlva, betegen, 

megnyomorodva tértek haza, számosan pedig soha. Hozzátartozóik máig sem tudják, hol 

vannak eltemetve. Az ő emléküket őrzi az az emlékmű, a sztálini lágerekbe elhurcolt szülőkre, 

nagyszülőkre való emlékezés fonalával kötve össze múltat s jelent. 

 

Viktor Mikita köszöntötte a járőröket szakmai ünnepükön 
2022. november 29. – karpatalja.ma 

Viktor Mikita kormányzó köszöntötte a Kárpátaljai Megyei Járőrrendészet munkatársait 

szakmai ünnepük alkalmából. – A hadiállapot alatt a rendőrség feladatai jelentősen kibővültek. 

Ma már az ellenségeskedés területén is feladatokat látnak el. Dolgoznak tüzérségi beosztásban, 

felszámolják az elfoglalt területeket, és biztosítják a közrendet az egész országban – írja 

bejegyzésében Mikita. Ezenkívül a kormányzó részvétét fejezte ki a háborúban elesett 

járőrrendőrök tiszteletére. 

 

Bombariadót jelentettek több kárpátaljai iskolában 
2022. november 29. – karpatalja.ma 

Bombariadót hirdettek több kárpátaljai iskolában. Hanna Dan, a kárpátaljai rendőrség 

szóvivője szerint ismeretlen személyektől érkezett a bejelentés, miszerint több oktatási 

intézményben robbanóanyagot helyeztek el. A szakértők vizsgálják az intézményeket. 

Egyelőre nem tudni, hogy igazak voltak-e a bejelentések. 

 

Közel 200 ezer hrvinya értékű segélyt hozott a Magyar Mozdonyvezetők 

Szakszervezete Ukrajnába 
2022. november 29. – karpat.in.ua 

A Magyar Mozdonyvezetők Szakszervezete nem először érkezik segélyszállítmánnyal 

Ukrajnába. Ma közel 200 ezer hrivnya értékben hozott adományt ukrajnai kollégáinak, melyet 

a Belső-Ukrajnában dolgozó mozdonyvezetőknek juttatnak majd el, akik a háborús 

területekről történő személyszállításban és evakuációban vesznek részt, többek között Krivij 

Rih, Harkiv és Nikopol városába. A szállítmányt a magyar vasutasok Csapon adták át az ukrán 

illetékeseknek.  

 

Keresztény orvosok találkozója Nagydobronyban 
2022. november 29. – karpataljalap.net 

Immáron több mint negyedszázados hagyomány, hogy a megyénk különböző felekezeteihez 

tartozó orvosait, egészségügyi dolgozóit tömörítő Keresztény Orvosok Kárpátaljai 
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Egyesületének (KOKE) tagjai minden évben az első adventi vasárnapot megelőző szombaton 

találkoznak egymással, hogy egymás közössége által épüljenek a hitben. A jövőre 

megalakulásának 30. évfordulóját méltató egyesület tagjai három év után ismét a 

Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthonban tartották éves közgyűlésüket. 

 

Meghaladta az 50%-ot a villamosenergia-hiány Kárpátalján 
2022. november 29. – kiszo.net 

Kárpátalján jelenleg napi 200 megawattos villamosenergia-fogyasztási korlátot határoztak 

meg. A tavalyi év ugyanezen időszakában a megye szükséglete 400 MW-ot tett ki – közölte 

hétfőn Olekszandr Bilak. A Zakarpattyaoblenerho vezérigazgatója elmondta, a megyei 

villamosenergia-hiány meghaladja az 50%-ot, a csúcsterhelési időszakban pedig 70%-nál is 

több. Bilak elmonta: a kritikus infrastruktúra – kórházak, vasutak, közművek épületei, katonai 

létesítmények – számára az áramellátást kiemelten biztosítják 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. november 29. – Kossuth Rádió 

 

2012-ben az Romániai Magyar Demokrata Szövetség bejelentette, hogy szórványmenedzser-

szolgálatot indított, amelynek részeként 14 szórványkollégium működését támogatja, és 

próbálja megakadályozni a településeken elszórtan élő magyarok asszimilációját. A szervezet 

műemlék-örökbefogadási programot is indított az erdélyi magyar kisközösségeknek. Az 

szórványkollégiumi rendszer kialakítása után az úgynevezett iskola utáni, vagy - ahogy 

Magyarországon nevezik - napközis foglalkozások kiterjesztésével akarja növelni az 

anyanyelvű oktatás vonzerejét. 2019-ben véglegesítették a Szövetség 2020-2024 közötti 

szórványcselekvési tervét, amely többi között ifjúsági csereprogramokkal erősítené meg a un. 

székely-szórvány együttműködést nagyobb hangsúlyt fektetve a hálózatépítésre, az 

együttműködésre, és foglalkozik az egyházak identitásmegőrző, közösségépítő, anyanyelvápoló 

szerepével.  

 

Az RMDSZ Brassó megyei tanácsa a közelmúltban értékelte a szórványprogram eddigi 

eredményeit, és a következő feladatokat is meghatározta. Géczi Gellértet, a tanács elnökét, 

egyben Négyfalu alpolgármesterét kérdeztük. 

 

A működéshez szükséges költségvetés biztosítása válság közepette, a romániai kisebbségi 

szervezetekkel intenzívebb kapcsolattartás és a tudományos munka látványosabbá tétele 
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tartozik a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet új vezetője, Novák Csaba Zoltán történész 

prioritásai közé. A kolozsvári székhelyű intézet élén történt vezetőváltásról szól beszélgetésünk. 

 

Ukrajnában a harci cselekmények mellett információs hadviselés is zajlik, naponta jelennek 

meg állhírek, amelyek még bizonytalanabbá teszik az egyébként is kiélezett helyzetet. Ilyen 

körülmények között kiemelten fontos a kárpátaljai magyarság hiteles tájékoztatása. Ezt a 

feladatot látja el a beregszászi székhelyű Kárpátalja hetilap, amely nyomtatásban ugyan 

hetente, az online felülete azonban naponta frissül. Darcsi Karolina főszerkesztőt hallják. 

 

Újabb magyar többségű erdélyi község: a Maros megyei Gernyeszeg címerét hitelesítette a 

román kormány a Cseke Attila vezette fejlesztési minisztérium javaslatára.  

A Felső-Maros menti nagyközség polgármestere nagyon fontosnak nevezte a közösségi 

szimbólum jóváhagyását, amelyet több mint négy éve kérvényeztek. A címeren található 

elemek a helyi értékeket sűrítik egybe - mondja Kolcsár Gyula, Gernyeszeg község 

polgármestere. 

 

 

Több mint három millió forint értékű adománnyal segítette az erdélyi rászorulókat a Magyar 

Református Szeretetszolgálat. A Királyhágó-melléki Református Egyházkerület 

fenntartásában működő gyermek és idősotthon lakóinak érkezett 400 kilónyi tartós élelmiszer, 

tisztító és tisztálkodási szerek.  

 

A felvidéki Taksony község főterén is meggyújtották az első gyertyát advent első vasárnapján, 

majd a falu apraja-nagyja a kiállító terembe vonult, és megnézhette a mézeskalácsfalut. Az 

ügyes lányok és asszonyok előbb megtervezték az épületeket, majd sütöttek, díszítettek, hogy a 

nagy napra összeálljon a látványos mézeskalácsfalu.  

 

A ropogós, a puha, az erdélyi, az omlós, az egyszerű és a klasszikus  ez mind csöröge, csörme, 

herőcze, forgácsfánk, vagy ahogy muzslyán mondják csöregefánk. Nem mindennapos esemény 

helyszíne volt a minap a muzslyai Magyar Ház, ugyanis ott rendezték meg immár másodízben 

a Csőrege Fesztivált.  Egykoron még lakodalmakba is ezt a csemegét vitték, hisz a régi időkben 

nem sütöttek tortákat. A mostani rendezvény főszereplői - a csöregén kívül - gyerekek voltak, 

hogy megtanulják a csörege készítés fortélyait. Riportunk első megszólalója Molnár Rozália, a 

szervező Nők klubjának elnökasszonya. 


